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 شكر وتقدير
                    " ا بعقالهاها فقد قيدهمن لم يشكر النعم تعرض لزوالها، ومن شكر " : عن أيب عطاء اهلل السكندري

 .احلكم العطائية
 إلمتام وفقتين اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ونعمك اليت ال حتصى وال تعد، وأن

 :وبعد الدكتوراه أطروحة
 من علموالذي جعل " حرشاوي يوسف"دكتور املشرف لألستاذ الأتقدم بأمسى عبارات الشكر والعرفان 

 .هميزان حسنات  يفه خري جزاء وأن يكتب صنيعه نرباسا ينري يل دريب، وأسأل اهلل العظيم أن جيازيومعارفو
حلمر عبد .د م من أساتذة املعهد كل منهويدعوين واجب الوفاء والعرفان باجلميل أن أترحم على من فقدنا

القدير أن يسكنهم جنات  شعالل عبد اجمليد راجني من العلي.قصي حممود املهدي القيسي ود. احلق، د
 .الفردوس

 د قاصد علي احلاج.كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من مدير معهد الرتبية البدنية مبستغاًل أ
 على كل املساعدات خاصة املعنوية منها واليت زادت من بن قوة علي،د .حممد، رئيس اجمللس العلمي أ

 عبارات الشكر والعرفان إىل كل من كان هذا املقام أن أوجهوال يفوتين يف  ،ذه األطروحةهدافعيتنا حنو إمتام 
بلكبيش . د.أبن قالوز التوايت، . د.أ، بومسجد عبد القادرد .البحث وأخص بالذكر أ ذاهلنا عونا يف إجناز 

إىل كل أساتذة معهدي و مقراين مجال، .عطاهلل أمحد، د.د.بن قناب احلاج، أ.د.أ، صبان حممد.د.أ، قادة
 أتقدم بوافر الشكر ألساتذيت األفاضل أعضاء جلنة املناقشة ملا البيض، كماوالرياضية مبستغاًل و الرتبية البدنية

رصيد املعرفة لدي  من جهد يف اإلطالع على مسودة الرسالة وما سيبدوه من توجيو ونـصح سـيثري بـذلوا
كما أشكر كل العاملني يف مكتبة معهد الرتبية البدنية جبامعة ،وسيبقى صنيع مجيلهم موضع تقديري وعرفاين

مديري ومستشاري التوجيو بالثانويات بوالية شكري موصول أيضا إىل  ،لتسهيالت املقدمة لناامستغاًل على 
وآخر دعوانا أن احلمد " لن أنسى صنيعكم ما حييت " ؤالء أقول هأمدونا بيد العون إىل كل  ومنتيارت، 
 .العاملني هلل رب
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 :مقدمة- 1
يشيد المجتمع الجزائري شأنو شأف بقية مجتمعات العالـ تغيرات سريعة في المجاالت التربوية واالجتماعية 

حواس )وىذه التطورات قد انعكست آثارىا عمى شخصيات أفراده بجوانبيا المختمفة  والثقافية واالقتصادية
، ومف إفرازات ىذه التغيرات الحاصمة ظيرت عمى الساحة الوطنية آفات (190، صفحة 2002محمود، 

، حتى أضحت السموكية االنحرافات أدت إلى بروز العديد مف الجرائـ وسموكيةاجتماعية وانحرافات 
األجياؿ الحالية مييأة بصورة أكثر مما كانت عميو المجتمعات في السابؽ مف الضالالت الفكرية 

، صفحة 2008الزعبي أحمد محمد، ) زيادة عف الجريمة وانعداـ األمف السموكيةواالنحرافات الخمقية و
 أشكااًل متعددة ومتباينة، فمنيا السموكية والنفسية واالجتماعية السموكية وتتخذ ىذه االنحرافات (153

االجتماعية  وتمثؿ  بذات التمميذ ومنيا ما يتعمؽ بأسرتو وببيئتو وحالتو الثقافية أو أي ما يتصؿ والمعرفية
ىذه االنحرافات نتيجة طبيعية النشغاؿ اآلباء واألميات عف األبناء وأوجو القصور التي بدت واضحة في 

 والمراىؽ تنطوي ذاتو عمى صراع شبو دائـ (Gurney.lee.and Felder, 2007)كؿ مؤسسات التربية 
بيف إشباع حاجاتو أو دوافعو وبيف ما يمميو عميو ضميره الذي استمده مف صورة أسرتو ومعامالت أبيو 
وذويو وأوامرىـ ونواىييـ، وكذلؾ مف المجتمع بما فيو مف قيـ وعادات وتقاليد ومعايير ونظـ وكذلؾ فيو 

في صراع خوفا مف التعرض لمحرماف واإلحباط، وقد يشمؿ األصدقاء واألساتذة أو مكاف العمؿ الذي يقـو 
فيو، وكمما ازداد سخط المجتمع وقسوتو أو ضغوطو ازداد الصراع وأدى ذلؾ إلى اضطراب في شخصية 

 لممراىؽ ميـ نفسي مطمب الذات تحقيؽ إلى والحاجة ،(19، صفحة 2007زيادة أحمد رشيد، ) .المراىؽ
 واالنفعالية والمعرفية العضوية بالتحوالت المدعومة ومشاعره وىواجسو، أحاسيسو مف نفسو، داخؿ مف ينبع
 المناسب بالدور االجتماعي قاـ إذا إال عنيا بالتنفيس يحس ال وانفعاالتو، وىو وعقمو جسده بيا يمر التي

 (31، صفحة 2001النغيمشي عبد العزيزبف محمد ، ) وقدراتو وطاقاتو مؤىالتو المسؤولية حسب وتحمؿ
ينمو المراىؽ اجتماعيا، ويؤكد ذاتو، ويتصؿ برفاؽ سنو وأصدقائو، ويساير سموكيـ   وخالؿ ىذه المرحمة

رشادىـ، يعني رعايتيـ وتوجيييـ نفسيا وتربويا ومينيا واجتماعيا  لذا فإف الكشؼ عف مشكالتيـ  وا 
البدنية  الحاجات ومنيا حاجات، عدة إشباع إلى بحاجة فالمراىؽ ومساعدتيـ في حؿ مشكالتيـ،

 كؿ في الفراغ وقت واستثمار الترويح إلى الحاجة االجتماعية وغيرىا، وتعد النفسية والحاجات والحاجات
، (Bernedo, 2008)المرحمة  ىذه في المراىؽ يواجييا التي الحاجات تمؾ أىـ إحدى ىو مفيد ما

فالطرؽ واألساليب التي يقضي بيا األفراد والجماعات وقت الفراغ تعتبر وجيا مف أوجو الحياة العامة 
لألمة، فيي تؤثر في سالمة الفرد وسالمة المجتمع والخمود إلى الحياة الراكدة أو االنغماس في النشاطات 
لى اضطراب الحياة االجتماعية وفسادىا مما يتبع  الفاسدة في وقت الفراغ يؤدي إلى انحطاط قوى الفرد وا 

 أكد وقد (152، صفحة 2005الشربيني ، ) ذلؾ مقاومة السمطات لالنحراؼ واالضطرابات السموكية
 وتنمية القرارات إصدار الترويحية تعمؿ عمى تنمية أف التربية (Charles Brightbill) تشارلز  باریتبل



 التعريف بالبحث

 

3 
 

 عف الناتجيف والسرور بالسعادة إلى الشعور الترويحية التربية تيدؼ وكذلؾ ، لدى المراىؽتقدير أىمية
السايح مصطفى، - عبد المنعـ محمد )فراغو  وقت أثناء الفرد يمارسو الذي الترويحي النشاط ممارسة
  .(135، صفحة 2007

وآخروف أف الترويح يمعب دورا فعاال في تربية المراىقيف فيو ييتـ كمال درویش وفي ىذا الصدد يذكر 
 بالفرد مف الناحية البدنية و النفسية والعقمية واالجتماعية وبالتالي يسيـ في تحقيؽ النمو المتزف لمفرد

طو عبد - تياني )فاإلنساف وحدة ال تتجزأ يتأثر ككؿ وينمو ككؿ فالنمو يشمؿ جوانب اإلنساف كميا 
.  (31، صفحة 1991الرحيـ، 
الحر  الوقت مف تجعؿ إيجابية قيـ لخمؽ مجاال تمثؿ الفراغ وقت أف أنشطة (1995) عمى  محمدويذكر
 التغيير مصادر مف مصدًرا يعد بدوره وىذا والعقمية الروحية والجسمية اإلنسانية النواحي مف مشبًعا وقًتا
 مع التوافؽ عمى األفراد نساعد أف يمكننا مثمى استغاللو بصورة أمكف إذا الفراغ وقت فإف تحتاجو، الذي
 .النطاؽ الواسعة والتكنولوجية االجتماعية عمى التغييرات والمترتبة لدييـ االنفعالي التوازف وتحقيؽ بيئتيـ

. (92، صفحة 1995محمد عمي محمد، )
 وقت أنشطة وتوفر والريفية الحضرية الحياة أوجو كافة في ىاًما عنصًرا الفراغ وقت الجالد أحمد ويعتبر
 إحساس وخمؽ الذكاء إنماء حرة، إرادة وتنمية خمؽ وىي األساسية مواىبو فرصة تنشيط لإلنساف الفراغ

براز بالمسؤولية  االشتراؾ طريؽ عف الحياة إثراء إمكانية يوفراف والترويح الفراغ فوقت الخالقة القدرات وا 
فاستثمار أفراد المجتمع ، (49، صفحة 1998الجالد أحمد ، ) والبدنية واالسترخاء الرياضية األنشطة في

ألوقات الفراغ وخاصة المراىقيف فيما يفيد يعبر عف صحوة حضارية، فأدى ذلؾ إلى ظيور أساليب 
متعددة ومستحدثة الستثمار وقت الفراغ مف خالؿ األنشطة الترويحية المبتكرة مما يؤثر عمى تعدد ىذه 

محمد ىالة - صبحي سراج محمد )األنشطة وتطورىا وبالتالي أدى ذلؾ إلى االىتماـ بموضوع الترويح 
 سواء الرياضية الترويحية ممارسة األنشطة( 1991) السالم عبد ، وتعتبر(216، صفحة 2005عمر، 
وقدراتيـ  إمكانياتيـ اكتشاؼ عمى تساعد التالميذ التي المناشط  تمؾ أبرز مف خارجيا أو الثانوية داخؿ

 مف الممارسة ىذه تمثمو لما وذلؾ والنفسية واالجتماعية وغيرىا، البدنية حاجاتيـ إشباع في والمساىمة
 .(1991طو عبد الرحيـ، - تياني ) السموؾ وتيذيب القمؽ، التوتر وحده وتخفيؼ الذات، لتأكيد مصدر
أف ممارسة الترويح الرياضي تتطمب مجموعة مف المحددات تتمثؿ في ( 2007)مبارك آدم ويرى 

مجموعة العوامؿ االجتماعية الممثمة بالدعـ المساند مف العائمة، األصدقاء والمدرسة وغيرىا باعتبار أف 
ویمك  وقد ذكر ،الدعـ االجتماعي ىو عامؿ ميـ لممارسة األنشطة الرياضية وقت الفراغ لإلناث والذكور

 أف المحددات االجتماعية تأخذ أشكاال مختمفة تتمثؿ في الوالديف واألقراف والحالة االجتماعية (1999)
كالدخؿ والطبقات االجتماعية، والتقاليد والديف وىي محددات أساسية لمتأثير عمى التنشئة الرياضية، وىذا 

.  أف قوى القيـ والمعايير، الديف، التنشئة األسرية تؤثر إلى ممارسة الرياضة إلى حد كبيرزیجمرأكده 
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يعتبر مف المحددات الميمة " السيكولوجي"أف المحدد النفسي ( 2000)الشافعي   جمال الدینويذكر
ف االستمتاع  لممارسة األنشطة الرياضية وقت الفراغ ممثمة بادراؾ الفرد لكفاءتو البدنية ومفيوـ الذات، وا 
  بممارسة الرياضة خيار حاسـ ألساليب األنشطة الرياضية مما ينتج عنيا مستوى مرتفع مف المشاركة 

 .في األنشطة الرياضية المتعددة
 أف المحددات البيئية تتضمف العديد مف العوامؿ الدائمة لممارسة الرياضة (م2007)مبارك آدم ويذكره 

وقت الفراغ ومنيا التسييالت واإلمكانات واألدوات والمالعب والقاعات وعوامؿ األمف والسالمة في النشاط 
الترويحي الرياضي أمر ال مفر منو مف السعي نحو تحقيقو وأولى الخطوات ىو الفكر القائـ عمى إدارة 
األنشطة بالوعي بحسف التخطيط والنظر إلى معايير األنشطة البدنية واألجيزة المستخدمة واألساليب 

المتبعة لمتنفيذ والمناخ وغيرىا مف المحددات الواجب توافرىا ويجب أف نعطي أىمية كبيرة ليذه العوامؿ 
 .التي تعتبر المحرؾ الرئيسي لممارسة الرياضة

 الرياضي تمعب دورًا ميما في تنمية القيـ االجتماعية، وتعدؿ في بنػاءالترويح  أف ممارسة والباحث يرى
ما يتفؽ   أف يتصرؼ في المواقؼ المختمفة التي يواجييا، معتمميذ الممارس لو، فتتيح لؿتمميذشخصية اؿ

جوانب النمو   مف أىـ الوسائؿ الفاعمة لتحقيؽ النمو الجسمي، الذي يػؤثر فػيووأبعاد الشخصية، فو
وتيذيب النفوس، وتقويـ  ىدؼ إلى تعميؽ المفيـو األمثؿ لمرياضة فػي صػقؿ المواىػب،ياألخرى، كما 

عداد الشخصية السوية المتوازنة . السموؾ، وا 
 وبما أف الرياضة بصفة عامة والرياضة الترويحية بصفة خاصة ذات أىمية كبيرة لما تكسبو مف

  نسجؿ اليـو ارتفاعا مخيفااالنحراؼ السموكيفوائد نفسية واجتماعية وتعميمية لمفرد، ومع استفحاؿ ظاىرة 
مخمفات ىذا االرتفاع المذىؿ ليذا ألخيرة دفعنا لمبحث عف الوسائؿ التي   حيث أفبالمؤسسات التربوية،

 وانطالقا مف أف الترويح يعد نشاطا ىادفا فيو يسيـ في كيالسمو االنحراؼ تمكننا مف الوقاية مف ىذا
ويعد الترويح الرياضي  المشاركة في ممارسة أنشطتو المختمفة، تنمية وتطوير شخصية الفرد مف خالؿ
 . والنفسية لمفرد بصفة عامة والمراىؽ بصفة خاصة أكثر األنواع تأثيرا عمي الجوانب البدنية

:  مشكمة البحث- 2
 بحدة داخؿ أسوار المؤسسات التربوية مما يؤدي إلى اضطراب المناخ السموكيةتسجؿ ظواىر االنحرافات 

المدرسي وزعزعة الثقة بيف الفاعميف في مجاؿ التدريس بفعؿ التصرفات غير السوية خاصة فئة المراىقيف 
 والمواقؼ السموكيات بيذه والتأثر (30، صفحة 2013مرازقة جماؿ ، ) .أيف نجد عتبة االنحراؼ في تزايد

 اتجاىات إلى ذلؾ بعد لتتحوؿ واستبطانيا إلى تمثيميا بيـ الدراسية يؤدى حياتيـ في وممارستيا القيمية،
 والتدخيف  المخدرات  واالنحراؼ وتعاطي والغش  العنؼ  حياتيـ كتعمـ طيمة ترافقيـ سموكياتو وقيـ

، صفحة 2004الظاىر ، ) .الدروس عف االختياري أو التغيب المدرسة مف واليروب العمؿ، في والتياوف
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 أنو قد بينت دراسات سوسيولوجية أجريت في عدد مف المدارس (2007)فوزي بن درید ويشير  (16
الجزائرية وجود عنؼ حقيقي وفعمي وبأشكالو مثؿ حاالت الشتـ لألساتذة والعنؼ ضد الذات كتناوؿ 

 في الوسط المدرسي يعد تجسيدا عمميا لفشؿ عممية السموكيةالمخدرات والكحوؿ، فانتشار االنحرافات 
أبو بكر كما أشارت ، (276، صفحة 2007بف دريدي احمد فوزي ، ) التنشئة االجتماعية المدرسية

 إلى التحديات والمشكالت التي يواجييا المراىقوف التي تختمؼ مف مراىؽ إلى آخر باختالؼ (2010)
المشكالت األسرية والمشكالت "ظروفيـ وبيئتيـ وطرائؽ تفكيرىـ في مواجيتيا، ومف ىذه المشكالت 

، صفحة 2011كركوش ، ) "الدراسية والمشكالت االجتماعية والمشكالت االنفعالية والمشكالت الصحية
، ولعؿ أبرزىا المشكالت االنفعالية التي تتمثؿ في عدـ الشعور بالمسؤولية وعدـ القدرة عمى تحمميا (29

الشعور بالخجؿ واالرتباؾ،  وفي نقص الثقة بالنفس وفي القمؽ الدائـ مف غير سبب ظاىر وفي
والمشكالت االجتماعية التي تتمثؿ في عدـ قدرة الشباب عمى التعامؿ مع بعض المواقؼ االجتماعية 

وعمى اتصالو باآلخريف باإلضافة إلى الخوؼ مف مقابمة الناس مما يؤدي إلى رفض الجماعة لو نتيجة 
عدـ فيـ دواعي تصرفاتو، لذا فيـ يواجيوف ضغوطات نفسية وتحديات قد ال يتمكنوف مف تجاوزىا بنجاح 

إضافة إلى عبء التخطيط لممستقبؿ، وعميو يعد النظاـ التربوي ىو المسؤوؿ بصورة مباشرة عف تنمية 
 .(129، صفحة 2002أبو عطية ، - الطحاف ) شخصية الفرد لمواجية مثؿ ىذه الضغوط والتحديات

 يبعدىـ ما إلى الشباب توجيو المنظـ الترويح طريؽ عف يمكف  أنو (م2001) الشثري العزیز عبد ويرى
 االتجاىات مف ويقمؿ أوقاتيـ عمييـ يمأل بما إشغاليـ طريؽ عف وذلؾ العدواني  االنحراؼ السموكيعف

 االنحراؼ نسبة تخفيؼ إلى بالتالي يؤدي قد مما وممتع، مفيد ىو لما طاقاتيـ وتوجيو لدييـ االنحراؼ
 (68، صفحة 2001الشتري عبد العزيز بف محمود، ) عاـ بوجو المجتمع في السموكي

 حيث يرى ضرورة تطوير استعدادات المراىقيف وتوظيؼ (1985محمد عمى محمد )وىذا ما يؤكده 
اىتماماتيـ عف طريؽ االرتقاء بمستوى وعييـ الثقافي والتعميمي وتوسيع آفاقيـ الفكرية حيث يتوافر لدييـ 

محمد ) األساس الصحيح لالختيار السميـ بيف البدائؿ السموكية أثناء وقت فراغيـ واستثماره بطريقة إيجابيو
وتفاعؿ الرياضة مع الثقافة تكوينيا لالتجاىات لدى الفرد وتفعيؿ  ،(92، صفحة 1985عمي محمد، 

المعايير االجتماعية وتشكيميا البعض منيا إضافة إلى تدريبو عمى تسيير الفراغ كقيمة اجتماعية معاصرة 
وبناء ىويتو االجتماعية وىو ما يشير إلى اآلليات التي تمكف الفرد مف تجاوز االنحراؼ أي أنيا تشكؿ 

، 2011جماؿ محمد عمي، ) .عنصرا فاعال في الوقاية منيا والتكيؼ مع المعايير االجتماعية السائدة
 لوقت التربية في التعميمية المؤسسات دور إلى (م1997)السالم  عبد تياني  وتشير.(104صفحة 
رشاد الفراغ، عف تربوية فمسفة تنمية في اإلسياـ خالؿ مف وذلؾ الفراغ،  استثمار كيفية التالميذ نحو وا 
 ممارسة  لمتالميذ يمكف حتى وذلؾ اإلمكانات، وتوفير النشاط برامج عمى التربوي واإلشراؼ الفراغ وقت
، صفحة 1997الحماحمي محمد، - درويش كماؿ)فراغيـ  وقت النشاط الترويحي الرياضي في أوجو
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  حضارياً  التقدمة الدوؿ فإف المجتمعات حياة وفي المواطنيف حياة في أىػمية الفراغ لوقت فإف  لذا(123
 وألشكاؿ لطرؽ العممي بالتخطيط األوؿ المقاـ في تيتـ بؿ فحسب، ألبنائيا الفراغ وقت بتوفير تيتـ ال

 تضر التي ، السموكيةاالنحرافات ببعض القياـ أثنائو في يتـ وقت إلي الوقت ىػذا يتحوؿ ال حتى استثماره
 الترويحية واألنشطة (17، صفحة 2004عايدة مصطفى، - الحماحمي محمد ) والمجتمع الفرد بحياة

 الشخصية سمات لبعض اكتسابو جانب إلي الفرد، سموؾ ىعؿ واضحاً  تأثيراً  تؤثر عاـ بوجو الرياضية
قامة االنفعالي كالثبات والجرأة  واإلقداـ  المسؤولية والمخاطرة الجماعة، وتحمؿ مع طبية عالقات وا 

 الراىػف الوضع عف االجتماعي والرضا التوافؽ النفسي االنفعالي الشخصي، والتوافؽ والشجاعة والتوافؽ
 (2006)إبراىیم ويؤكد  (75، صفحة 2004السيد عمي الشتا، ) السميمة النفسية والصحة الشخصية قوة
 اتجاىات المراىؽ وتكسبو عمى تؤثر الصحيحة، التربوية بالطرؽ الترويحية الرياضية األنشطة ممارسة أف

األنشطة  تمعب حيث فيو، يعيش الذي المجتمع أفراد ومع نفسو مع يتالءـ تجعمو سميمة وسموكيات وقيما
 التمتع عمى قدرتو المراىؽ فقد فإذا شخصية المراىؽ، تنمية في ىاما دوًرا المتنوعة، الرياضية الترويحية

 أثناء بإمكاناتو شعوره مف خالؿ النقص، ىذا عف تعوضو األنشطة ىذه فإؼ الحياة، جوانب مف جانب بأي
 الترويح أف  (2006)طو الرحیم عبد طو ويعتبر. (32، صفحة 2006ابراىيـ يحي،  ) الممارسة
 لمفرد الشاممة المتعة مف كبرى أىمية مف بو يتميز لما الترويح برامج في األساسية األركاف مف الرياضي
طو ) واالجتماعية والعقمية والصحية البدنية النواحي مف لمشخصية الشاممة التنمية في ألىميتو باإلضافة

 الرياضة) الرياضي لمترويح أف (1998) الحماحمي ، ويرى(27، صفحة 2006عبد الرحيـ طو، 
 مناشطو أوجو ممارسة في المشاركيف نمو جوانب مف العديد عمى اإليجابي التأثير إسيامات في (لمجميع

لى الحديثة المدنية متغيرات مف الوقاية إلى الرياضي الترويح ييدؼ كما  ليؤالء اإلنتاجي المردود زيادة وا 
كما يرى . (98، صفحة 2001عايدة مصطفى، - محمد الحماحمي محمد ) برامجو في المشاركيف

ينظر لمرياضة اآلف أنيا مظير بامتياز لتطور األخالؽ فيي ظاىرة ( 2005)إحسان محمد الحسن 
اجتماعية كمية فممارسة الرياضة تجري في دائرة اجتماعية سواء كانت في الشوارع مع مجموعة مف 
األصدقاء أو بالنادي،  فيي رسالة تربوية تسمح بالتعمـ والمعب كما تمكف مف دمج مفاىيـ التضامف 

ابراىيـ يحي،  ) .والتغذية والنظافة والصحة لمجميع مما يدخميا ضمف دائرة مؤسسة تنشئة اجتماعية
 .(32، صفحة 2006
محددات اجتماعية تدفع الفرد يرتبط مع المجتمع مف خالؿ السياؽ أف ىناؾ  (1999)ویمك وبذكر 

الرياضي عف طريؽ تفعيؿ المسؤولية االجتماعية لديو وتعزيز الضبط االجتماعي كما يعزز لديو مكونات 
األدوار والتي ترتبط بالتنظيـ والحراؾ والتغير االجتماعي وىذه المحددات تأخذ أشكاال تتمثؿ في الوالديف 

كميا تساىـ في تشجيع المراىؽ لممارسة  واألقراف والمدرسة والعادات والتقاليد والديف والحالة االجتماعية
ىناؾ محددات نفسية متمثمة في االرتياح واالستمتاع بعد  (2000)الشافعي   جمال الدینويرى .الرياضة
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ممارسة الرياضة وتحقيؽ المستوى الصحي والحركي والثقة العالية بالقدرات المكتسبة ومواجية معوقات 
الممارسة والثقة تجاه السموؾ االجتماعي ونظرة اآلخريف إليو باحتراـ واإلعجاب بأفكاره وآرائو، تدفع 

المحددات البيئية والمتمثمة في الحصوؿ ( 1998)فيیم ويذكر . المراىؽ لممارسة الرياضة وقت الفراغ
عمى األجيزة واألدوات الرياضية وتوفر المالعب والساحات الخارجية، وتوفر القاعات المغمقة لممارسة 

ناىد محمود كما تؤكد الرياضة، إضافة إلى توفر األمف والسالمة في أماكف ممارسة الرياضة وقت الفراغ،
 عمى أف اإلمكانات ىي األدوات والتسييالت والمنشآت والمباني والمالعب واألجيزة (1998)سعد 

والوسائؿ التعميمية إلى جانب القيادات البشرية التي تدير التسييالت وتوظؼ تمؾ التسييالت بطريقة فعالة 
 وكؿ وآمنة وجذابة لألفراد داخؿ برنامج األنشطة الرياضية وأوجييا المختمفة لتحقيؽ أىداؼ تمؾ البرنامج،

تاحة كافة الفرص الكتشاؼ مواىبيـ وتنمية قدراتيـ  ىذه المحددات تعمؿ عمى تشجيع وتوجيو المراىقيف وا 
وتؤىميـ لمقياـ بالسموؾ السوي أثناء قضاء أوقات فراغو بممارسة الترويح الرياضي، ومف ثـ تمثؿ مشكمة 

أوقات الفراغ وعدـ استثماره بالطريقة المناسبة مع اعتماد الوسائؿ المساعدة كالترويح الرياضي داخؿ 
المؤسسات التربوية باإلضافة في المشاركة في الترويح الرياضي خارج المدرسة مف العوامؿ األساسية 
والميمة في الوقاية مف االنحراؼ وتفريغ الشحنات االنفعالية خاصة لدى فئة المراىقيف وىذا مف خالؿ 
توفير جو آمف ومكاف مييأ داخؿ المراكز والمنشآت الرياضية التابعة لألندية الرياضية قصد استثمار 
أوقات الفراغ بطريقة ايجابية والبحث عف مكاف لمتنفيس عف المكبوتات وتجديد الطاقة واالبتعاد عف 

يرى الباحث أنو مف  (البيئية النفسية، االجتماعية،)ونظرا لمدور الياـ ليذه المحددات  .الضغوطات النفسية
الواجب عمينا ونحف عمى أفاؽ القرف الواحد والعشريف وفي ظؿ ىذا التغير االجتماعي الحاصؿ القياـ بيذه 

 مبنية عمى أسس عممية قائمة عمى حماية المراىقيف المتمدرسيف في المؤسسات إستراتيجيةالدراسة ووضع 
التربوية مف مختمؼ اآلفات االجتماعية وكذلؾ حماية النسيج االجتماعي الجزائري مف أشكاؿ االنحراؼ 
عف طريؽ تبياف الدور الذي تمعبو المحددات االجتماعية والنفسية والبيئية لمترويح الرياضي في توجيو 
المراىقيف أثناء أوقات الفراغ لالستثمار الجيد وااليجابي لطاقاتيـ، والبحث في السموؾ السوي لدييـ في 

 والتي عرفت انتشارا رىيبا في يالسموؾاالنحراؼ المجتمع الجزائري وبالتالي تحصيف أبناءنا مف ظاىرة 
. العصر الحالي بفعؿ العولمة والتغيرات الحاصمة في المجتمع الجزائري 

          : السؤال العام
 االنحراؼ السموكيانعكاسا ايجابيا عمى  (االجتماعية، النفسية، البيئية)ىؿ لمحددات الترويح الرياضي 

  بوالية تيارت؟المراىقيف بالمرحمة الثانويةلدى 
 :  األسئمة الفرعیة

 بالمرحمة الثانوية المراىقيفلدى  (النفسية واالجتماعية والبيئية)ما طبيعة محددات الترويح الرياضي - 
 بوالية تيارت ؟
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 المراىقيفلممارسة الترويح الرياضي لدى  (االجتماعية والنفسية والبيئية)توجد فروؽ في األبعاد ىؿ - 2
 .الجنس بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت تعزى لمتغير

 المراىقيفلممارسة الترويح الرياضي لدى  (االجتماعية والنفسية والبيئية)توجد فروؽ في األبعاد ىؿ - 3
  .بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

 المراىقيفلممارسة الترويح الرياضي لدى  (االجتماعية والنفسية والبيئية)توجد فروؽ في األبعاد ىؿ - 4
 .بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت تعزى لمتغير المستوى التعميمي لموالديف

.  بالمرحمة الثانوية فػي والية تيارت ؟المراىقيف الموجودة لدى االنحرافات السموكيةما - 5
السموكي، النفسي ) االنحراؼ السموكي بيف أبعاد إحصائيةىؿ توجد فروؽ معنوية ذات داللة - 6

 لمترويح الرياضي؟ يف بالمرحمة الثانوية الممارسالمراىقيفلصالح  (االجتماعي
        أىداف البحث -3
    بالمرحمة الثانوية المراىقيفلدى  (النفسية واالجتماعية والبيئية )التعرؼ إلى طبيعة المحددات - 1  

. في والية تيارت
 بالمرحمة المراىقيفلدى  (االجتماعية، النفسية، البيئية)التعرؼ إلى فروؽ محددات الترويح الرياضي  - 2

  .الثانوية تعزى لمتغير الجنس
 بالمرحمة المراىقيفلدى  (االجتماعية، النفسية، البيئية)التعرؼ إلى فروؽ محددات الترويح الرياضي  - 3

. المستوى االقتصادي لألسرة الثانوية تعزى لمتغير
 بالمرحمة المراىقيفلدى  (االجتماعية، النفسية، البيئية)التعرؼ إلى فروؽ محددات الترويح الرياضي  - 4

. المستوى التعميمي لموالديف الثانوية تعزى لمتغير
.  بوالية تيارتالمراىقيف في الوسط التربوي لدى االنحرافات السموكيةالتعرؼ عمى حجـ ظاىرة - 5
والجسمية  والمعرفية واألخالقية التربوية الجوانب تحقيؽ في يمعبو الترويح الرياضي الذي معرفة الدور - 6

. ألنشطتو بالمرحمة الثاوية لمتالميذ الممارسيف
 :   فرضیات البحث- 4
          :  العامالفرض   

 لدى االنحراؼ السموكيانعكاسا ايجابيا عمى  (االجتماعية، النفسية، البيئية)لمحددات الترويح الرياضي 
 . بوالية تيارتالمراىقيف بالمرحمة الثانوية

 :الفرضیات الجزئیة  
 بالمرحمة المراىقيفلدى  (النفسية واالجتماعية والبيئية)تتبايف طبيعة محددات الترويح الرياضي - 1 

. الثانوية بوالية تيارت
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 المراىقيفلممارسة الترويح الرياضي لدى  (االجتماعية والنفسية والبيئية)توجد فروؽ في األبعاد  -2
 .الجنس بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت تعزى لمتغير

 المراىقيفلممارسة الترويح الرياضي لدى  (االجتماعية والنفسية والبيئية)توجد فروؽ في األبعاد  -3
  .بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

 المراىقيفلممارسة الترويح الرياضي لدى  (االجتماعية والنفسية والبيئية)توجد فروؽ في األبعاد  -4
 .بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت تعزى لمتغير المستوى التعميمي لموالديف

النفسي ، السموكي) السموكي  بالمرحمة الثانوية بتبايف في مجاالت االنحراؼالمراىقيفيتميز   -5
 .بوالية تيارت (،االجتماعي

 المراىقيفلصالح  (االجتماعي ، النفسيالسموكي،)السموكيتوجد فروؽ جوىرية بيف أبعاد االنحراؼ - 4
. الممارسيف  لمترويح الرياضي بالمرحمة الثانوية لوالية تيارت

 : أىمیة البحث5-
تتركز األىمية العممية ليذه الدراسة في كونيا محاولة إلضافة نتائج جديدة لمتراكـ العممي والمعرفي حوؿ 

في  (االجتماعية، النفسية، البيئية) بالمرحمة الثانوية لمترويح الرياضي يفدراسة محددات ممارسة المراىؽ
في المدارس االنحرافات السموكية  خاصة مع تزايد االنحراؼ السموكي عمى االمجتمع الجزائري وانعكاسو

الجزائرية بكؿ أشكاليا وكذلؾ استفحاؿ ىذه الظاىرة عمى وجو الخصوص لدى فئة المراىقيف في المرحمة 
االجتماعية،النفسية )ومف الناحية العممية تحاوؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف أىمية المحددات  .الثانوية
 بالمرحمة الثانوية، ومف يف لدى المراىؽاالنحراؼ السموكيلمترويح الرياضي ومدى انعكاسيا عمى  (البيئية

ثـ توعية الوالديف والمربييف بضرورة مراعاة ومعاونة المراىقيف في فيـ ذاتيـ وتكويف اتجاىات ايجابية نحو 
ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية وتنمية القيـ السائدة الصالحة في المجتمع الجزائري كما تسعى ىذه 

 .السموكيةالدراسة إلى تطبيؽ مقياسيف األوؿ خاص بمحددات الترويح الرياضي، والثاني باالنحرافات 
:  البحثتحدید مفاىیم ومصطمحات- 6
تأخذ أشكاال مختمفة تتمثؿ في الوالديف واألقراف والمدرسة والحالة االجتماعية : المحددات االجتماعیة -

كالدخؿ والطبقات االجتماعية، والتقاليد والديف والثقافة وىي محددات أساسية لمتأثير عمى التنشئة 
 (.1999)ویمك الرياضية وىذا ما ذكره 

والممثمة بادراؾ الفرد لكفاءتو البدنية ومظيره الجيد والجسد الرشيؽ الذي ينعكس :  المحددات النفسیة -
عمى نفسيتو وتفاعمو االجتماعي، ومفيـو الذات واالستقرار النفسي والتنشيط الذىني واإلنتاج الفكري 
لممراىؽ وتخفؼ مف الضغوطات لمحياة اليومية وتقمؿ مف التوتر العصبي وتساعد عمى االسترخاء 

 عامؿ تحدي الذات وتوفير ـ متعة السعادة والراحة النفسية والثقة بالنفس وتكسبويفوتكسب المراىؽ
.  الشعور باالنجاز
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ىي اإلمكانات واألدوات والتسييالت والمنشآت والمباني والمالعب واألجيزة  :المحددات البیئیة -
والوسائؿ التعميمية وعوامؿ األمف والسالمة والمناخ ووسائؿ النقؿ إلى جانب القيادات البشرية التي تدير 
التسييالت وتوظؼ تمؾ التسييالت بطريقة فعالة وآمنة وجذابة لألفراد داخؿ برنامج األنشطة الرياضية 
وأوجييا المختمفة لتحقيؽ أىداؼ تمؾ البرنامج وىي عوامؿ مدعمة لممارسة الرياضة وقت الفراغ وىذا 

. (2000)الشافعي  جمال الدینما يؤكده 
       ىو ذالؾ النوع مف الترويح الذي تتضمف برامجو العديد مف البرامج البدنية :  الترویح الریاضي- 
 والرياضية كما يعد أكثر أنواع الترويح تأثيرا عمى الجوانب البدنية والفيسيولوجية لمفرد الممارس ألوجو  

، 2001عايدة مصطفى، - محمد الحماحمي محمد )مناشطو التي تشمؿ عمى األلعاب و الرياضات 
 (84صفحة 

السموؾ الذي ال يتفؽ مع القيـ والمقاييس والعادات والتقاليد االجتماعية التي :  السموكياالنحراف - 
العثامنة عبد المطيؼ، ) يعتمدىا المجتمع في تحديد سموكيات أفراده، ويكوف مرده إلى المجتمع والظروؼ

تمؾ األنواع مف السموؾ التي يرى األساتذة أنو سموؾ غير مرغوب فيو ويجدوف صعوبة "  وىو.(2003
، 2010مصمح ، ) "في مواجيتو، ويؤدي إلى اضطراب عمميـ، ويمثؿ سموكا ال توافقيا مف قبؿ التمميذ

. (91صفحة 
 التي تظير لدى التالميذ السموكيةاألنماط "ويعرؼ الباحث بأنو : لالنحراف السموكي اإلجرائيالتعریف - 

وينظر إلييا عمى أنيا أنماط سموكية غير مرغوب فييا، تمثؿ بوضوحً سموكا ال توافقيا، وقد يؤدي إلى 
: ىذه االنحرافات السموكيةولعؿ أبرزىا ، "عرقمة العممية التربوية والتعميمية

التي تتمثؿ في عدـ الشعور بالمسؤولية وعدـ القدرة عمى و االنفعالي االنحرافات السموكية في المجاؿ- 
 . الشعور بالخجؿ واالرتباؾ تحمميا، وفي نقص الثقة بالنفس، وفي القمؽ الدائـ مف غير سبب ظاىر، وفي

 عمى التعامؿ مع بعض المراىقيفالتي تتمثؿ في عدـ قدرة و االجتماعي واالنحرافات السموكية في المجاؿ
المواقؼ االجتماعية وعمى اتصالو باآلخريف، باإلضافة إلى الخوؼ مف مقابمة الناس، مما يؤدي إلى 

قد ال   لذا فيـ يواجيوف ضغوطات نفسية وتحديات،رفض الجماعة لو نتيجة عدـ فيـ دواعي تصرفاتو
 . يتمكنوف مف تجاوزىا بنجاح، إضافة إلى عبء التخطيط لممستقبؿ

المتمثمة في العبث بالممتمكات العامة، وكثرة الغياب، والتأخر و االنحرافات السموكية في المجاؿ السموؾ- 
ىماؿالصباحي، ومحاولة الغش،    الواجبات، والضحؾ، والكالـ داخؿ المحاضرات، وعدـ االلتزاـ باآلداب وا 

 . وخارجواألقساـاإلسالمية وقواعد النظافة والنظاـ داخؿ 
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راىؽ الفتى وراىقت الفتاة بمعنى أنيما نميا نمو مستطردا " راىؽ الغالـ"كما جاء في المنجد  :المراىقة– 
النمو المستطرد يقصد بو النمو السريع والممحوظ، وبالتالي فالمراىقة مرحمة يتقمب فييا الفرد مف مرحمة 

 الطفولة إلى مرحمة الرشد ويحدث بشكؿ متدرج نحو النضج الجسمي، الجنسي، العقمي والنفسي
 .(10، صفحة 1999الجسماني، )

ويعرفيا الباحث أنيا تعني سيكولوجيًا فترة معينة تترتب عمييا مقتضيات : التعریف اإلجرائي لممراىقة- 
 تصرفو بالتوافؽ والتكيؼ اإليجابي، وربما ندت عنو يصبغالسموؾ الجديد لـ يألفيا الفرد مف قبؿ، وقد 

 بوادر سموؾ تقتضيو إلزاـ نفسو باالمتثاؿ لمعايير المجتمع، ولعمو ال يمتفت إلى ىذه الجوانب التفاتًا ذاتياً 
لذا فيو بحاجة إلى مف يوجيو ويرعاه، وىي فترة مف العمر تتميز فييا التصرفات السموكية لمفرد بالعواطؼ 
واالنفعاالت الحادة والتوترات العنيفة و الشديدة، فيي إذا مرحمة البحث عف الذات وتحقيقيا وبداية تكامؿ 

. الشخصية ونضجيا
: الدراسات السابقة والمشابية- 7

: دراسات خاصة بمحددات النشاط الریاضي: أوال
محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات فرؽ األلعاب  (م2010)دراسة ثابت شتیوي - 1

   .الجماعية لممرحمة الثانوية في محافظة طولكـر 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات فرؽ : اليدف

، إضافة إلى تحديد الفروؽ في محددات ممارسة  األلعاب الجماعية لممرحمة الثانوية فػػي محافظة طولكـر
 . النشاط الرياضي تبعا لمتغيرات الجنس، ونوع المعبة، ومكاف السكف

العبا  (184 ) وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي:  والعینةالمنيج
. السمة وكرة اليد في المدارس الثانوية  والعبة لفرؽ العاب الكرة الطائرة، وكرة

المحددات ): يھوطبؽ استبانة محددات ممارسة النشاط الرياضي وموزعة ثالثة مجاالت : األداة
. (االجتماعية، والمحددات النفسية والمحددات البيئية

أظيرت نتائج الدراسة أف واقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات فرؽ : النتائج
الجماعية لممرحمة الثانوية في محافظة طولكـر كانت كبيرة، فقد وصمت النسبة المئوية لالستجابة  األلعاب

، وفيما يتعمؽ بترتيب المحددات كانت المحددات النفسية بالمرتبة (%78,40)عمى الدرجة الكمية إلى 
األولى يمييا المحددات االجتماعية  وأخيرا المحددات البيئية كما أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات 

 .النشاط الرياضي تعزى لمتغيرات الجنس ونوع المعبة، ومكاف السكف داللة إحصائية في محددات ممارسة
محددات أنماط النشاط والالنشاط البدني لدى :  وعنوانيا(م2000)penny larsen دراسة  -2

  .المراىقيف في الواليات المتحدة األمريكية
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 ىدفت التعرؼ إلى المحددات البيئية واالجتماعية والديمغرافية ألنماط ممارسة النشاط البدني وعدـ :اليدف
  .ممارستو لدى المراىقيف في الواليات المتحدة

  .مراىقا 3933قواميا ، وعينة  استخدـ المنيج الوصفي: والعینةالمنيج
رتباط بيف عوامؿ البيئة القابمة لمتعديؿ قبؿ المشاركة في النشاط البدني في المدرسة أو اىناؾ : النتائج

المجتمع أو برامج التربية المختمفة مع نمط النشاط البدني عند المراىقيف وأظيرت النتائج أف ىناؾ قمة مف 
الطمبة الذيف يشاركوف بمثؿ ىذه العوامؿ المذكورة وأف ىناؾ ارتفاعا بنسبة الجريمة في التجمعات التي ال 

 .يشارؾ فييا المراىقوف بمثؿ ىذه األنشطة
 ".محددات ممارسة النشاط البدني لدى المراىقيف في تايواف" وعنوانيا  (م2000 )Tsu Yinدراسة   -3

  (تايواف) ىدفت التعرؼ إلى محددات ممارسة النشاط البدني لدى المراىقيف في :اليدف
 (تايواف) طالبا مف طمبة الصؼ الثامف في (969 )أجريت الدراسة عمى عينة قواميا: العینة
أظيرت النتائج أف الدافعية ومفيـو الذات مف المحددات تأثيرا عمى ممارسة النشاط البدني  كما : النتائج

أظيرت الدراسة عمى أف أولياء األمور ليس ليـ تأثير مباشر في ممارسة النشاط البدني أما األصدقاء ليـ 
 .تأثير مباشر عمى ممارسة النشاط البدني

عنوانيا أوقات الفراغ األنشطة البدنية  : بالمقاطعة الكندیة (م2000)ىیئة تطویر المجتمع  دراسة - 4
المرغوبة ومحددات المشاركة فييا في المقاطعة الكندية  

ىدفت التعرؼ إلى محددات ممارسة النشاط البدني إضافة إلى معرفة الفروؽ في ىذه المحددات : اليدف
  .تبعا لمتغيرات الجنس العمر مستوى الدخؿ

 شخص تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية مف مختمؼ األعمار 1600قواميا كاف :  واألداةالعینة
مجاؿ الوعي ػ مجاؿ إمكانية االستخداـ ػ )مجاالت  6االستبانة وقد اشتممت ، وطبقت ومف كال الجنسيف

 .(الشخصي ػ مجاؿ اإلمكانات. مجاؿ األسباب الشخصية ػ مجاؿ الوقت
 ثانیامجاؿ التكاليؼ :أوالأظيرت النتائج أعمى ثالثة محددات لممارسة النشاط البدني كاآلتي : النتائج

مجاؿ األسباب الشخصية كما أظيرت أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية في :ثالثامجاؿ اإلمكانات و
محددات ممارسة النشاط البدني تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ومتغير الدخؿ ولصالح أصحاب 

الدخؿ الجيد في حيف لـ تكف الفروؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير العمر إضافة أف الفروؽ في المحددات 
 . تتضاءؿ بيف الذكور واإلناث مع التقدـ في العمر

: االنحراف السموكيدراسات خاصة ب: ثانیا
 لدى المتغيرات ببعض وعالقتيا الشائعة السموكية المشكالت (م2015)البموي  سعد دراسة خولة - 1

 تبوؾ جامعة في التحضيرية السنة طالبات
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 طالبات لدى المتغيرات ببعض وعالقتيا الشائعة السموكية المشكالت تعرؼ إلى الدراسة ىدفت: اليدف
 :اآلتية المتغيرات مف وكؿّل  المشكالت ىذه في إلى الفروؽ تبوؾ، والتعرؼ جامعة في التحضيرية السنة

. اإلقامة ونوع لألسرة، الشيري والدخؿ االجتماعية ، والحالة التراكمي، والمعدؿ الدراسي، المسار
.  طالبة (491) مف تكونت: العینة 

  .الباحثة إعداد مف السموكية بالمشكالت خاصة استبانو استخدمت الباحثة :األداة
 جامعة في التحضيرية السنة طالبات بيف شائعة سموكية مشكالت وجود عف الدراسة نتائج أسفرت :النتائج
 المشكالت وأخيرا المعرفية المشكالت ثـ األدائية، المشكالت تمييا االنفعالية المشكالت أكثرىا تبوؾ

 الكمية والدرجة السموكية المشكالت أبعاد جميع في إحصائًيا دالة فروؽ وجود اتضح وقد االجتماعيةػ 
 أما العممي المسار طالبات لصالح المعرفية المشكالت بعد في الفروؽ إذ كانت الدراسي؛ المسار باختالؼ
 األدبي المسار طالبات لصالح الفروؽ كانت فقد الكمية، والدرجة السموكية المشكالت أبعاد لبقية بالنسبة
 (واالنفعالية االجتماعية،)السموكية  المشكالت أبعاد بعض في إحصائًيا دالة فروؽ وجود إلى إضافة
 فروؽ ووجود المنخفض، التراكمي المعدؿ ذوات الطالبات لصالح التراكمي المعدؿ باختالؼ الكمية والدرجة

 االجتماعية الحالة باختالؼ (واالجتماعية السموكية، المعرفية، )المشكالت أبعاد بعض في إحصائًيا دالة
 الكمية والدرجة السموكية المشكالت أبعاد جميع في إحصائًيا دالة فروؽ وجود وعدـ المتزوجة، غير لصالح

 .اإلقامة ونوع لألسرة الشيري الدخؿ باختالؼ
 السموكية المشكالت :عنوانيا( (Hills, Fluee and Moplet, 2005ىیمز فموي وموبمتز  دراسة -2

 . الجامعة أساتذة نظر وجية مف الجامعية المرحمة طمبة لدى الشائعة
 نظر وجية مف الجامعية المرحمة طمبة لدى الشائعة السموكية المشكالتىدفت التعرؼ إلى : اليدف
  الجامعة أساتذة
.  وطالبة طالًبا (321) تكونت مف: العینة
 لفت :مثؿ النفسية، واالضطرابات والتشتت، االنتباه قمة في المتمثّلمة المشكالت أف  أظيرت :النتائج
لقاء والعدواف االنتباه،  الطالبات لدى ظيرت والالمباالة الزميالت، احتراـ وعدـ اآلخريف، عمى الموـ وا 
 بشكؿ الطالب لدى والتدخيف والمزاح الضحؾ وكثرة البذيئة األلفاظ مشكالت ظيرت بينما ممحوظ، بشكؿ
 .أكبر
 يدركيا كما التعميمية بالعممية المتعمقة السموكية المشكالت واقع: عنوانيا  (2003) صابر دراسة -3

والديموغرافية  الشخصية المتغيرات ببعض عالقتيا في الشباب
 في الشباب يدركيا كما التعميمية بالعممية المتعمقة السموكية ىدفت التعرؼ إلى واقع المشكالت: اليدف
و الديموغرافية  الشخصية المتغيرات ببعض عالقتيا
. الطالب مف (201)قواميا  بالسعودية المعمميف كمية طالب :العینة
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 (العمر التخصص، الدراسي، المستوى الديموغرافية، (لممتغيرات  أثر وجود عدـ إلى توصمت :النتائج
 األولى المرتبة في تأتي األدائي بالجانب المتعمقة المشكالت أف إلى وتوصمت السموكية، المشكالت عمى
 جاءت بينما االنفعالي، بالجانب المتعمقة المشكالت جاءت وبعدىا المعرفي بالجانب المتعمقة المشكالت ثـ

 .األخيرة المرتبة االجتماعي في بالجانب المتعمقة المشكالت
 المرحمة طمبة منيا يعاني التي الشائعة السموكية المشكالت :عنوانيا (2003) العثامنة دراسة  -4

التربوييف  المرشديف نظر وجية مف الثانوية
 وجية مف الثانوية المرحمة طمبة منيا يعاني التي الشائعة السموكية ىدفت التعرؼ إلى المشكالت :اليدف
. التربوييف المرشديف نظر

. و مرشدة مرشًدا (141)عينة  عمى: العینة
 وتمييا األوؿ، المركز احتمت التركيز وعدـ والتشتت الشرود سموؾ مشكمة أف النتائج أظيرت :النتائج
 المشاركة عف اإلحجاـ وسموؾ المخادع، والسموؾ الخجؿ، وسموؾ الزائد، النشاط إلى الميؿ سموؾ مشكمة

 .األخير المركز التمرد سموؾ واحتؿ العدواني، والسموؾ  االضطرابات وسموؾ االجتماعية،
   لتمميذ المدرسة الثانويةواالنحراؼ السموكيالتنشئة االجتماعية  (م2002)دراسة مصباح عامر - 5

معرفة اتجاىات التنشئة االجتماعية كما يدركيا األبناء في األسرة الجزائرية  ىدفت دراستو إلى: اليدف
 لمتمميذ األكثر االنحراؼ السموكيمعرفة أنواع   لمتمميذ في المدرسة واالنحراؼ السموكيالمسؤولة عف 

  .حضورا وتكرارا في المدرسة
قاـ الباحث ليذا الغرض ، وحالة مف تالميذ المدارس الثانوية (400)  مف العينةتكونت: األداةالعینة و

، وبناء اختبار واالنحراؼ السموكيببناء اختبار اتجاىات التنشئة االجتماعية لممدرسيف في المدرسة 
  .، وقد وزعت ثالثة استبياناتواالنحراؼ السموكياتجاىات التنشئة االجتماعية 

مف عينة الذكور الكمية  (%64) بينت النتائج في جنس المنحرفيف، أف في فئة الذكور وجد ىناؾ :النتائج
 بالنسبة االنحراؼ السموكيالعدوانية تأتى عمى رأس قائمة  وأف  وىي نسبة كبيرة،االنحراؼتعاني مف 
-  في المدرسة التي أقرىا المدرسوف ىي اليروب مف المدرسةاالنحراؼ السموكيوأىـ أنواع . لمجنسيف
-الخجؿ -التشويش- حمؿ األسمحة البيضاء -التدخيف في المدرسة- الغياب عف الدراسة-االنعزاؿ
 .اإلخالؿ باآلداب العامة- تعاطي المخدرات- عدـ االىتماـ- عدـ االحتراـ -الغرور

  "وقت الفراغ وأثره في انحراؼ الشباب " (م1994)دراسة عبد اهلل بن ناصر السدحان  -6
التعرؼ عمى الكيفية التي يقضي بيا األحداث المنحرفوف واألسوياء أوقات  إلى  ىدفت الدراسة: اليدف

 .فراغيـ في مدينة الرياض
في الدراسة مف خالؿ المنيج الوصفي  قاـ الباحث بإتباع المسح االجتماعي العاـ:  والعینةالمنيج

الذي يصؼ الظاىرة المدروسة مف حيث طبيعتيا ومعرفة الحقائؽ التفصيمية عنيا، مع إجراء  االستكشافي
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حدثًا مف دار 150حدث،  (300) عمى عينة عشوائية قواميا .بعض المقارنات بيف عينتي الدراسة
حدثًا مف طالب مدارس مختمفة  (150)المالحظة االجتماعية بالرياض وتمثؿ األحداث المنحرفيف، و

  . عينة األحداث األسوياء.بمدينة الرياض
.  كأداة إلجراء ىذه الدراسة استخدـ الباحث االستبانة: األداة

وأف نسبة  ( سنة18-16)أف الغالبية العظمى مف األحداث الجانحيف ينتموف إلى الفئة العمرية : النتائج
كبيرة مف األحداث الجانحيف يروف أف أصدقاء السوء ىـ السبب في انحرافيـ، في حيف يأتي الفراغ السبب 
الثاني مف أسباب انحرافيـ،كما أظيرت الدراسة أف ممارسة الرياضة النشاط األوؿ بيف األنشطة الممارسة 

لدى كؿ مف األحداث المنحرفيف وأشارت نتائج الدراسة إلى أف أكثر مف ثمث األحداث المنحرفيف 
. واألسوياء غير راضيف عف طريقتيـ في قضاء وقت فراغيـ

 :االنحراف السموكيدراسات خاصة بالترویح الریاضي و: ثالثا
 تأثير متغيرات الممارسة لمنشاط البدني الرياضي التربوي والجنس عمى (م2014)دراسة قندز عمي - 1

 .االضطرابات السموكية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االضطرابات السموكية الموجودة لدى تالميذ المرحمة : اليدف

عمى تأثير متغيرات ممارسة األنشطة البدنية والرياضية التربوية والجنس عمى  التعرؼوالمتوسطة 
 .االضطرابات السموكية

 .استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمالءمتو ألىداؼ الدراسة: المنيج
( 865)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا و ،لدى تالميذ المرحمة المتوسطة لوالية الشمؼ:  والعینةالمجتمع

ناث( %10)تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية، والتي بمغت نسبتيا    .تمميذ ذكور وا 
فقرة تـ توزيعيا عمى خمسة مف  (50)قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة االستبانو التي تكونت مف : األداة

مجاالت الدراسة وىي مجاؿ السموؾ العدواني، ومجاؿ تدني مفيـو الذات، ومجاؿ النشاط الزائد ومجاؿ 
فقرات  (10)العناد والتمرد، ومجاؿ االنسحاب االجتماعي، حيث تكوف كؿ مجاؿ مف 

أظيرت نتائج الدراسة وجود درجة استجابة متوسطة لجميع المجاالت الخاصة باالضطرابات : النتائج
السموكية الموجودة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بوالية الشمؼ، كما بينت وجود فروؽ ذات داللة 

إحصائية مف حيث تأثير متغير ممارسة النشاط البدني الرياضي عمى االضطرابات السموكية لدى تالميذ 
المرحمة المتوسطة حيث كانت االضطرابات السموكية أكبر عند غير الممارسيف لمنشاط النشاط البدني 
الرياضي التربوي، ولجميع مجاالت الدراسة، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

االضطرابات السموكية تعزى لمتغير الجنس، حيث ظير اختالؼ في مستوى االضطرابات السموكية لدى 
في مجاؿ السموؾ العدواني حيث كانت االضطرابات السموكية أكبر عند الذكور بنسبة  الجنسيف خاصة

  .لمبنات
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 أىمية استثمار أوقػات الفراغ مف خالؿ منػاشط الترويح (دكتوراه) (م2013)دراسة مرازقة جمال- 2
   لدى طالب المرحمة الثانوية بالجزائراالنحراؼ السموكيالرياضي وأثره في الوقػاية مف 

 في الوسط التربوي االنحراؼ السموكيىدفت الدراسة إلى معرفة التعرؼ عمى حجـ ظاىرة : اليدف
 المنتشرة في المدارس الثانوية االنحرافات السموكيةالكشؼ عف أىـ أنواع  بالمرحمة الثانوية بالجزائر و

ومعرفة دور الترويح الرياضي في تحقيؽ الجوانب التربوية و األخالقية والمعرفية والجسمية لإلفراد 
.  الممارسيف ألنشطتو

تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي:  والعینةالمنيج
 موزعيف عمى جميع المؤسسات  (454)بمغت  (ذكور و إناث) المقصودة وىـ تالميذ المرحمة الثانوية

.  ثانوية مف بعض ثانويات الجزائر(18)التربوية التي أجريت عمييا الدراسة بمجموع 
 أف ىناؾ فروؽ إيجابية ذات داللة إحصائية لدى عينة البحث فيما يتعمؽ المشاركة في األنشطة : النتائج

. الترويحية الرياضية وىذا لصالح االختيار مشارؾ دائماً 
ىناؾ فروؽ إيجابية ذات داللة إحصائية لدى عينة البحث فيما يتعمؽ بنظرة التالميذ في المرحمة - 

الثانوية نحو أىمية استثمار أوقات الفراغ لدييـ 
. ىناؾ نقص في إدراؾ أفراد العينة بأىمية األنشطة الترويحية الرياضية و عمى أنيا مضيعة لموقت- 
أف الممارسة الرياضية تؤثر إيجابا عمى سموؾ التالميذ، وبالتالي تقمؿ مف حدة العنؼ لدييـ والعديد مف - 

 .، في األبعاد التالية النفسي واالجتماعي والتعميمياالنحرافات السموكية
تأثير متغيرات الممارسة الرياضية والجنس والصؼ عمى  (م2011)دراسة نضال عبد الناصر فيمي - 3

 .المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت السموكية الموجودة لدى طمبة المرحمة األساسية : اليدف

العميا في محافظة نابمس، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير متغيرات الممارسة الرياضية والجنس والصؼ 
.  عمى المشكالت السموكية

طبقت الدراسة ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمالءمتو ألىداؼ الدراسة:  والعینةالمنيج
مف طالب وطالبات المرحمة األساسية العميا في المدارس التابعة لمديرية  (1935) عمى عينة قواميا

مف مجتمع الدراسة  (%10) محافظة نابمس، تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية، والتي بمغت نسبتيا
 .األصمي

 (50) التي تكونت مف (ةاالستباف)ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتطوير أداة الدراسة  :األداة
 فقرة تـ توزيعيا عمى خمسة مف مجاالت الدراسة، وىي مجاؿ السموؾ العدواني، ومجاؿ تدني مفيـو 

الذات، ومجاؿ النشاط الزائد ومجاؿ العناد والتمرد، ومجاؿ االنسحاب االجتماعي، حيث تكوف كؿ مجاؿ 
 .فقرات (10) مف
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أظيرت نتائج الدراسة، وجود درجة استجابة قميمة جدًا لجميع المجاالت الخاصة بالمشكالت : النتائج
السموكية الموجودة لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس كذلؾ بينت نتائج الدراسة وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية مف حيث تأثير متغير الممارسة الرياضية عمى المشكالت السموكية لدى طمبة 
المرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس، حيث كانت المشكالت السموكية أكبر عند غير الممارسيف 

لألنشطة الرياضية، ولجميع مجاالت الدراسة، كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية في المشكالت السموكية تعزى لمتغير الصؼ الدراسي، فقد وجدت فروؽ لصالح الصفيف السابع 
والعاشر، حيث كانت المشكالت السموكية اكبر عند ىذيف الصفيف كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات 

في المشكالت السموكية تعزى لمتغير الجنس، حيث لـ يظير اختالؼ في مستوى  داللة إحصائية
. المشكالت السموكية لدى الجنسيف

 فعالية النشاط الرياضي الترويحي في الوقاية مف حاالت القمؽ عند (م2006)دراسة بوزایدي منیر   -5
 .الطمبة الجامعييف

ومعرفة العوامؿ النفسية . ىدفت إلى معرفة األوقات التي يكوف فييا الطالب الجامعي أكثر قمقاً : اليدف
والتعرؼ عمى حجـ الممارسة . واالنفعالية التي تؤثر في الطالب عند ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية

الرياضية في أوقات الفراغ وميوؿ الطالب في اتخاذ األنشطة الرياضية الترويحية كوسيمة لمتخمص مف 
.  المشاكؿ النفسية بشكؿ عاـ وحاالت القمؽ بشكؿ خاص

المدرسة الوطنية التحضيرية  اختار عينة تشمؿ طمبة، والوصفي استخدـ الباحث المنيج:  والعینةالمنيج
 سنة مف جنس الذكور، وبذلؾ اشتممت العينة 21 و17تتراوح أعمارىـ مابيف ، لدراسات ميندس بالرويبة

. طالب (346)عمى 
، وقاـ الباحث بتوزيع اختبار  (االستبياف، االختبار، المقابمة )ولجمع البيانات والمعمومات استخدـ : األداة

 ". قائمة تقييـ الذات" لمقمؽ  سبیمبرجر
وجد الباحث أف المتوسط الحسابي لدرجات القمؽ عند الطمبة الممارسيف لمنشاط الرياضي : النتائج

كما وجد فروؽ في . الترويحي منخفض مقارنة بالمتوسط الحسابي لدرجات المجموعة غير الممارسة
 .(الممارسة وغير الممارسة لمنشاط الرياضي الترويحي)مستوى القمؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف 

فعاليػة برنػامج ترويحي رياضي عمى ترشيد السموكيات : عنوانيا (م2006)دراسة عبد التواب  -6
. الصحية لألطفاؿ المعاقيف

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمػى فعاليػة برنػامج ترويحي رياضي عمى ترشيد السموكيات : اليدف
 .الصحية لألطفاؿ كاالنعزالية، والتفاعػؿ االجتمػاعي، والشعور بالقيمة الذاتية

استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة الدراسة ، مطبقًا تصميـ القياس :  والعینةالمنيج
 طالبا، تـ  (42)تكونػت عينػة الدراسة مف ، والبعدي والقبمي باستخداـ مجموعتيف تجريبية وأخرى ضػابطة
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اختيارىـ بالطريقة العمدية مف األطفػاؿ المتخمفػيف عقميػا بمدرسة التربية الفكرية بالصفا، بمحافظة الدقيمية 
تػـ تقسػيميـ  (70-60) وقد تراوحت نسبة ذكػائيـ مػف ( سنة15 -12) مف األطفاؿ الذيف تتراوح أعمػارىـ

. طالب (21) عشوائيًا إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة وعدد كؿ منيما
كانت أدوات جمع البيانات، مقياس السموؾ الصحي لألطفاؿ المعاقيف عقميا مػف إعػداد الباحث  :األداة

.  وبرنامج الترويح الرياضي المقترح
 البرنامج لو تأثير إيجابي في تخفيؼ حدة االنعزالية عند األطفاؿ المعاقيف عقميػًا، عػف طريؽ : النتائج

البرنامج الترويحي الرياضي  وأف .زيادة التفاعؿ االجتماعي والشعور بالقيمة الذاتية والشعور باالنتماء
المستخدـ في الدراسة، أحرز نجاحا ممحوظًا ولو فعاليتو في ترشيد السموكيات الصحية لدى ىؤالء األطفاؿ 

 كانت النتائج ايجابية إذ حقؽ األطفاؿ مستوى سموكي جيد في التقدـ . المعاقيف عقمياً 
 تأثير البرنامج ترويحي رياضي مقترح عمى العزلة االجتماعية والثقة :عنوانيا (2004) دراسة خمیل -7

 .بالنفس والحالة النفسية العامة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير البرنامج ترويحي رياضي مقترح عمى العزلة االجتماعية : اليدف

 .والثقة بالنفس والحالة النفسية العامة
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية، وبمغ ، واستخدمت الباحثػة المػنيج التجريبي:  والعینةالمنيج

مف المقيمات في دار ( فترة المراىقة )(سنة 18-13) فتػاة تتػراوح أعمارىـ بيف  (24) عػدد أفرادىػا
. بالزقازيؽ (مجيولي النسب)النيضة االجتماعيػة لمفتيػات األيتاـ 

تـ استخداـ مقياس العزلة االجتماعية ومقياس الثقة بػالنفس ومقياس الحالة النفسية العامة والبرنامج : األداة
. الترويحي المقترح مف إعداد الباحثة

أشػارت نتػائج الدراسة إلى التأثير االيجابي لمبرنامج المقترح عمى العزلة االجتماعية والثقة بػالنفس : النتائج
النفسية والحالػة النفسية، وأف ىناؾ ارتباط بيف كؿ مف الثقة بالنفس والعزلة االجتماعية والحالة 

تفعيؿ دور األنشطة التربوية الحرة بالمرحمة الثانوية في مواجية ":(م2002)دراسة عصام توفیق قمر- 7
  "المشكالت السموكية لطالب ىذه المرحمة

االجتماعية، الرياضية والكشفية، )ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األنشطة التربوية الحرة : اليدف
. في مواجية المشكالت السموكية لمطالب (الثقافية، الفنية

مف ثالثة محافظات متباينة البيئة مف القاىرة، اإلسكندرية  وتـ اختيار عينة مف المدارس: األداةالعینة و
فرد عمى شكؿ العينة الطبقية العمدية، ممف يتعامموف بشكؿ مباشر مع الطالب  (220)المينا بمجموع 

أعد  اعتمد الباحث في الحصوؿ عمى البيانات الالزمة مف العينة عمى استبياف، وذوي المشكالت السموكية
. خصيصا ليذا الغرض
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 تعدد أنواع المشكالت السموكية لطالب المرحمة الثانوية وأكثر المشكالت السموكية شيوعا بيف : النتائج
الطالب ىو السموؾ العدواني بيف الطالب بعضيـ البعض، يميو الغياب المتكرر، ثـ الكذب، ثـ اعتداء 
الطالب عمى المدرسيف، وأف أىـ أسباب المشكالت السموكية التي ترجع إلى المجتمع المدرسيف ىي 

بالترتيب، النقص الشديد في المالعب واألجيزة الالزمة لممارسة األنشطة المدرسية، و أف أىـ ما يمكف 
أف تؤديو األنشطة الرياضية والكشفية مف دور في مواجية المشكالت السموكية لمطالب ىو بالترتيب  

إقامة المسابقات والمباريات الرياضية التي تستثمر طاقات وأوقات فراغ الطالب، وتوعية الطالب بالعادات 
الضارة مثؿ التدخيف وتعاطي المخدرات واستثمار أوقات فراغ الطالب في ممارسة الرياضة بأنواعيا 

 .المختمفة
تأثير برنامج رياضي مقترح لألطفاؿ المعاقيف القابميف لمتعمـ عمى : عنوانيا (م2001)دراسة عمر - 8

 .المشكالت السموكية
ىدفت إلى تصميـ برنامج رياضي مقترح لألطفاؿ، لمتعرؼ عمى تأثيره عمى المشكالت السموكية : اليدف
 . السموؾ العدواني، النشاط الزائد، السموؾ التوافقي، ومعدؿ التغير في االضطرابات السموكية: التالية

استخدـ الباحث المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ التجريبي لمجموعة واحدة، يشمؿ :  والعینةالمنيج
 وقد اختار ، تالميذ مدرسة التربية الفكرية بمدينة المنيا (60)البالغ قواميـ،(2000)مجتمع البحث عمى

مف   (50%)ويمثموف نسبة  (سنة12-8)تمميذا في المرحمة السنية  (30)الباحث عينة عمديو قواميا 
  .مجتمع الدراسة

 برنامج النشاط الرياضي لو تأثير إيجابي داؿ، عمى السموؾ العدواني لدى األطفاؿ المعاقيف : النتائج
برنامج النشاط الرياضي لو تأثير إيجابي داؿ، عمى النشاط الزائد  وعقميا القابميف لمتعمـ بالمدرسة المختارة،

لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ بالمدرسة المختارة، كما أف برنامج النشاط الرياضي لو تأثير 
تختمؼ  وإيجابي داؿ، عمى السموؾ التوافقي لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ بالمدرسة المختارة

نسبة التحسف في المشكالت السموكية قيد البحث لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ بالمدرسة 
 .المختارة

أثر ىذا برنػامج رياضػي ترويحي مقترح عمى مفيـو الذات : عنوانيا (م2000)دراسة الفیومي - 9
. واالنحرافات السموكية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ىذا برنػامج رياضػي ترويحي مقترح عمى مفيـو الذات : اليدف
واالنحرافات السموكية وتحديد العالقة بػيف مفيػـو الػذات واالنحرافات السموكية  

تكونت عينة ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي، بتصميـ مجموعتيف تجريبية وضابطة:  والعینةالمنيج
مػف الطمبة أصحاب  ، تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية( سنة15-12) طالبًا بعمر (25) الدراسة مف

  .المشاكؿ السموكية
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لمسالمین االنحرافات السموكية  ومقياس (1997) ألبوغریبةتـ استخداـ مقياس مفيـو الذات : األداة
.   تـ تطبيؽ البرنامج المقترح مف إعػداد الباحػث(1998)

وقػد أسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطة : النتائج
االندفاعية، العدوانية، االنطوائيػة )ولصالح المجموعة التجريبية في مفيـو الذات واالنحرافات السموكية 

 .ومجموعيا (السرقة، العناد والتذمر، التوتر
 :السابقة والمشابية الدراسات من االستفادة -
  أشارت ألنيا البحث، لعينة السنية الشريحة تحديد في و المشابية ساعدت الباحث السابقة الدراسات- 
 .الثانوية المرحمة في الدراسات ىػذه أىػمية مديى إؿ
 وكاف لمبحث، المناسب المنيج تحديد في بالبحث المرتبطة السابقة و الدراسات مف استفاد الباحث-  

 .الوصفي لممنيج استخداماً  أكثرىػا
 الطرؽ أنسب اختيار في منيا االستفادة تـ فقد لمعينات، مختمفة أحجاـ عمي السابقة الدراسات اشتممت- 

 .النيائية النتائج مناقشة في منيا واالستفادة البحث مف المستخمصة البيانات لطبيعة المناسبة اإلحصائية
 .الدراسة ليذه النظري الجانب إثراء في الدراسات تمؾ ساىػمت- 
 .المناسبة البيانات جمع أدوات اختيار في ساعدت الباحث الدراسات ىػذه- 
 مقارنة توصمت إلييا، التي بالنتائج استشياداً  الحالي لمبحث انطالؽ قاعدة شكمت الدراسات ىػذه إف- 

لماماً  وتحميالً   سعياً  الدراسات، تمؾ في القصور جوانب بعض معالجة ومحاولة المنيجية باألساليب وا 
 .لمباحثيف نبراساً  لتكوف لمتوصيات، وصواًل  أكثر وفوائد أفضؿ نتائج لتحقيؽ

 .واجتماعياً  ومعرفيًا، ونفسيًا، جسدياً  التمميذ، تنمية إلي المؤدية الطرؽ في العقبات تذليؿ في وتساىػـ- 
 .الدراسة ىػذه نتائج مع تطابقيا ومدى السابقة الدراسات إلييا توصمت التي النتائج مف استفاد الباحث- 
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 محددات الترويح الرياضي
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:  تمهيد- 
تعتبر فمسفة الترویح في وقت الفراغ نشاط اجتماعي مرتبط بنظـ المجتمع وبنائو وثقافة أفراده وأنماط 
حیاتيـ، وىو ضرورة إنسانیة بؿ غریزة البد مف إشباعيا، وقد خطت األمـ خطوات في تطویر ىذا 
المجاؿ وتنظیمو عبر خمؽ فمسفة اجتماعیة خاصة تسایر قیـ وعادات وتقالید المجتمع مع تأسیس 

فاستثمار أفراد المجتمع ألوقات  أوقات الفراغ مؤسسات قاعدیة وقوانیف وتشریعات تنظـ وتشجع استغالؿ
الفراغ وخاصة المراىقیف فیما یفید یعبر عف صحوة حضاریة، فأدى ذلؾ إلى ظيور أسالیب متعددة 

ومستحدثة الستثماره مف خالؿ األنشطة الترویحیة المبتكرة مما یؤثر عمى تعدد ىذه األنشطة وتطورىا 
 داخؿ سواء الریاضیة الترویحیة وممارسة األنشطة. وبالتالي أدى ذلؾ إلى االىتماـ بموضوع الترویح

وقدراتيـ  إمكانیاتيـ اكتشاؼ عمى تساعد التالمیذ المناشط التي تمؾ أبرز مف أو خارجيا الثانویة
والنفسیة واالجتماعیة، وفي ىذا الفصؿ نتطرؽ إلى المحددات  البدنیة حاجاتيـ إشباع في والمساىمة

التي تتطمبيا ممارسة الترویح الریاضي والمتمثمة في مجموعة العوامؿ االجتماعیة والنفسیة والبیئیة 
وىي المحددات األساسیة لمتأثیر عمى التنشئة الریاضیة والواجب توافرىا ویجب أف نعطي أىمیة كبیرة 

. ليذه العوامؿ التي تعتبر المحرؾ الرئیسي لممارسة الریاضة
: محددات الترويح الرياضي. 1
 :تأخذ أشكاال مختمفة تتمثؿ في: المحددات االجتماعية.1-1

: تأثير األسرة عمى التنشئة الرياضية. 1-1-1
تعتبر األسرة مف أىـ عوامؿ التنشئة االجتماعیة لمفرد وىي أىـ الجماعات وأكثرىا تأثیرا في سموؾ الفرد 
فيي تقـو بعممیة التنشئة االجتماعیة لمطفؿ وذلؾ مف خالؿ اىتماميا بنموه وتكویف شخصیتو وتوجیو 
سموكو وىي بذلؾ تعتبر المدرسة االجتماعیة األولى التي یواجييا الطفؿ ویتعامؿ معيا ویكتسب عف 

طریقيا القیـ والمعاییر واالتجاىات وأنماط السموؾ المختمفة ولكي تقـو األسرة بدورىا في عممیة التنشئة 
االجتماعیة وتحقؽ ألفرادىا النمو النفسي واالجتماعي السمیـ فال بد أف تعمؿ عمى إشباع الحاجات 
النفسیة لألفراد وتنمیة قدراتيـ عف طریؽ المعب والممارسة الموجية وتعمیميـ طرؽ وأسالیب التفاعؿ 

نكار الذات ومف أىميا  .(39، صفحة 2001باىي، ) :السمیـ واحتراـ اآلخریف والتعاوف وا 
أي أف نماذج التفاعؿ تنتقؿ مف  المتمثمة في االتجاىات الو الدیة وتنشئة اآلباء: العوامل الشخصية- 

جیؿ آلخر خالؿ الوسط الثقافي لألسرة وىذا ما یؤدي باآلباء بأتباع أسالیب تربویة متشابية مع أطفاليـ 
أو تبني أسالیب معاكسة بطریقة ال شعوریة كالتساىؿ المفرط بدال مف القسوة التي عانى منيا اآلباء وىـ 

الذي یتحدد بردود أفعاؿ اآلباء مع أطفاليـ  أطفاؿ صغار، وكذلؾ تقبؿ الذات واالتزاف االنفعالي لألجیاؿ
بمدى تقبميـ لذاتيـ ونضج شخصیتيـ ودرجة حساسیتيـ وشعورىـ باألمف وتوافقيـ مع البیئة االجتماعیة 

التي یعیشوف بيا وتوافقيـ مع الدور األمومي أو األبوي مما ینعكس سمبا أو إیجابا عمى تربیة الطفؿ 
المستوى الثقافي التعمیمي الذي  ، إضافة إلى(84، 83، صفحة 2004نجوى یوسؼ، )  .ومسیرة نموه
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تمجأ األسرة المثقفة  یؤثر بشكؿ مباشر عمى مستوى النمو االنفعالي والمعرفي والمغوي عند األطفاؿ
الحر عف  الستعماؿ األسالیب الدیمقراطیة في عالقتيا مع األطفاؿ، ویترؾ ليـ الوالداف حریة التعبیر

ذواتيـ ونشاطاتيـ وغالبا ما یقترف المستوى االقتصادي بالمستوى الثقافي لألسرة ویصبح مناخ الطفؿ 
، 2005زیاني، ) .أفضؿ عندما تقترف السویة الثقافیة العالیة لموالدیف بسویة اقتصادیة ومينیة عالیة

 .(216صفحة 
والمتمثمة في طبیعة العالقة الثنائیة بیف األـ واألب وىي أىـ عنصر حي مجسد : العوامل الداخمية - 

لألسرة فالتنشئة االجتماعیة  وواقعي مف أنماط العالقات التي یخضع الطفؿ لتأثیرىا، والوسط االجتماعي
تختمؼ باختالؼ الوسط االجتماعي وىذا یعود إلى اختالؼ الظروؼ االجتماعیة لكؿ وسط فالفقر والجيؿ 

والخوؼ مف المرض والبطالة و األمؿ المحدود في ضماف مستقبؿ لألطفاؿ أىـ ما یمیز ثقافة الوسط 
المنخفض والشعور العاـ بعدـ األمف تنعكس آثاره عمى الطفؿ بسبب تبني اآلباء أسالیب تربویة أىـ ما 

 إضافة حجـ األسرة فعندما (104، صفحة 2008یوسؼ، ) .تحممو في مضمونيا ىو التوتر االنفعالي
یزداد حجـ األسرة بسبب كثرة األخوة تقؿ فرص التواصؿ بیف اآلباء والطفؿ ویمجأ اآلباء لتبني سموكات 

 .(40، صفحة 2001إخالص، )  .تربویة أكثر میال إلى التسمط والقسوة وذلؾ لمسیطرة عمى نظاـ األسرة
والمتمثمة في القیـ السائدة الدینیة فالتنشئة االجتماعیة تحمؿ في مضمونيا قیما : العوامل الخارجية -

ومعتقدات ومعاییر ثقافة مجتمع ما فالتفاعؿ بیف الطفؿ والوالدیف یدور حوؿ القیـ التي تحدد المرغوب فیو 
والمرغوب عنو مف السموؾ، وبذلؾ تعمؿ كإطار مرجعي لضبط السموؾ، وكذا الموقع الجغرافي لألسرة ألف 

البیئة األسریة واالتجاىات الوالدیة في عممیة التنشئة االجتماعیة تختمؼ باختالؼ الموقع الجغرافي مف 
كما  ،(33، صفحة 2001إخالص، ) المدینة إلى الریؼ وتوقعات األسرة مف األبناء في كمتا البیئتیف

 تتأثر التنشئة االجتماعیة لمفرد بالثقافة العامة لممجتمع، والثقافة ىي التراث العاـ الذي ینحدر إلینا مف
 سابقة ومتعاقبة وتشمؿ المعتقدات والتقالید والعرؼ، والقواعد األخالقیة والدینیة والقوانیف والفنوف  أجیاؿ

وعمى ىذا ال  ومشاعر األفراد والجماعات وعالئقيـ وتمثیمیاتيـ، تايوالتكنولوجیا، وسموؾ والعمـو والمعارؼ
التي یمكف أف ینتقي  یستطیع الفرد أف یتأتى لو االختیار أو االنتقاء إال بدرجة محدودة مف تمؾ األدوار

منيا الدور الذي قد یتالءـ معو،ألف الدور ىنا یمثؿ مراكز معینة ال یستطیع ىو التحكـ فیيا عمى أساس 
بینت أف أسباب ممارسػة  (2000 )"جاكسون"دراسة وفي . (83، صفحة 2010عصاـ، ) العمر والجنس

األنػشطة الترویحیة ىي تدعیـ وتشجیع األسرة لألبناء والوعي بأىمیة الممارسة والتوجو نحو الجماعة لبناء 
أكدت عمى الحوافز المشجعة لمممارسة وتشجیع أفراد  (م1992 )إخالصالعالقات مع اآلخریف، ودراسة 

األسرة عمى ممارسػة الریاضة ومشاركة األصدقاء أفكارىـ واالندماج معيـ فيي أىـ األسباب لممارسة 
. األنشطة الترویحیة الریاضیة

یعتبر وقت الفراغ والنشاط الریاضي جزءا متكامال مف  :وقت الفراغ والرياضة والنظم األسرية. 1-1-2
حیاة الفرد واألسرة عبر عصور حضارات اإلنساف المختمفة فاألسرة تمد أعضاءىا بوقت الفراغ والترویح 
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وقد أدى التقدـ المطرد في مكینة األعماؿ إلى اختصار الوقت ولقد أصبح الترفیو یتـ داخؿ األسرة 
وأصبحت الحاجة ممحة عمى ضرورة توفر نظاـ اإلجازات المستحؽ وتكوف نتیجة ىذا بالطبع أف تتوثؽ 
الروابط الداخمیة لمجماعات األسریة والذي ال شؾ فیو أف أفراد األسرة الذیف یمعبوف معا  یخرجوف لمتنزه 
معا ویشتركوف في ناد واحد یمارسوف فیو ىوایتيـ الریاضیة مثؿ ىذه األسر تسود بیف أعضائيا روح 

المعب والحیاة واليوایة المشتركة ىي أقوى رباطا وأشد تماسكا وأسعد حاال مف األسر التي تفتقر إلى ىذا 
شاعة روح التعاوف المثمر فیما بینيـ ولقد أسيـ النشاط البدني  العامؿ الجوىري في بناء شخصیة أفرادىا وا 
في الترابط األسري و الحیاة االجتماعیة بمختمؼ أنشطتيا ومنح أفراد األسرة السعادة والمتعة والبيجة مف 

خالؿ أنشطة الترویح وأوقات الفراغ ویضفي النشاط البدني األمف واآلماف النفسي واالجتماعي لألفراد 
، 2010رشواف، ) والجماعات فضال عف مظاىر الصحة والحیاة الطبیعیة كأحد معطیات النشاط البدني

بینت أنو كمما زاد توجیو اآلباء ألبنائيـ في مجاؿ قضاء  (م2003")السدحان"  وفي دراسة(111صفحة 
اتجو األبناء نحو ممارسة األنشطة الترویحیػة االیجابیػة وقػؿ اتجاىيـ نحو األنشطة - الترویح-وقػت الفراغ

      .(2011دودو بمقاسـ، ) الترویحیة السمبیة
 :جماعة األقران مؤسسة اجتماعية لها تأثيرها عمى المراهؽ. 1-1-3

تقـو جماعة الرفاؽ أو القرناء أو الصحبة أو الشمة بدور ىاـ في عممیة التنشئة االجتماعیة وفي النمو 
االجتماعي لمفرد فيي تؤثر في معاییره االجتماعیة وتمكف لو القیـ بأدوار اجتماعیة متعددة ال تتیسر لو 

خارجيا ویتوقؼ مدى تأثیر الفرد بجماعة الرفاؽ عمى درجة والئو ليا ومدى تقبمو لمعاییرىا وقیميا 
وتتیح لو الفرصة لمقیاـ . (163، صفحة 2005عصاـ الياللي، ;خیر الدیف عمي, عویس) واتجاىاتيا

     بأدوار اجتماعیة جدیدة مثؿ القیادة وتساعد في تحقیؽ أىـ مطالب النمو االجتماعي وىي االستقالؿ 
واالعتماد عمى النفس وتتیح لو الفرصة لتحمؿ المسؤولیة االجتماعیة ویشعر الفرد فیيا بالمساواة مع رفاقو 

درجة والئو لتمؾ الجماعة ومدى :إف تأثیر جماعة الرفاؽ عمى الفرد یتحدد في ضوء عدد مف العوامؿ منيا
 وأیضا عمى درجة تماسكيا وطبیعة العالقات القائمة بیف أعضائيا تقبمو لمعاییر وقیميا واتجاىاتيا،

 ولجماعة األقراف أثر فاعؿ في تربیة اإلنساف وتكویف شخصیتو السیما .(40، صفحة 2001إخالص، )
في سنوات مرحمتي الطفولة والمراىقة، حیث یكوف أكثر تأثرا بأفراد ىذه الجماعات والذیف یكونوف عادة مف 

األنداد، سواء أكانوا زمالء دراسة أو رفاؽ لعب أو أصدقاء عمر أو غیرىـ ممف یرافقيـ الفرد لفترات 
طویمة، فيو یقضي داخؿ ىذه الجماعات جزءا لیس بالیسیر مف وقتو والذي یكتسب خاللو الكثیر مف 
الميارات، العادات، الطباع والخبرات المختمفة ویمارس نشاطاتيا المختمفة في المكاف الذي یجتمع فیو 

كما أف لكؿ جماعة مف جماعات الرفاؽ ثقافة خاصة بيـ . (49، صفحة 2010بف الدیف ، ) .أفرادىا
وىذه الثقافة تعد فرعیة ومتناسبة مع مستویاتيـ العقمیة والعمریة وخبراتيـ الشخصیة وحاجاتيـ المختمفة إال 

أنيا تخمؼ مف جماعة إلى أخرى تبعا لممستویات الثقافیة والتعمیمیة والعمریة واألوساط االجتماعیة 
في التأثیر عمى  المتباینة، وقد اىتمت التربیة اإلسالمیة بجماعات الرفاؽ وأدركت أىمیتيا ودورىا الفاعؿ
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ابن موسى روي عف  سموؾ األفراد سواء كاف ذلؾ التأثیر سمبیا أو إیجابیا ولعؿ خیر دلیؿ عمى ذلؾ ما
مثؿ الجمیس الصالح والسوء )" صمى اهلل عمیو وسمـ"قاؿ رسوؿ اهلل :  رضي اهلل عنو أنو قاؿاألشعري

ما أف تجد منو ریحا  طیبة كحامؿ المسؾ ونافخ الكیر، فحامؿ المسؾ إما أف یحاذیؾ  إما أف تبتاع منو وا 
ما أف تجد منو ریحا خبیثة  [.5534الحدیث رقـ  – البخاريرواه ] (ونافخ الكیر إما أف یحرؽ ثیابؾ وا 

جماعة األقراف تتكوف في العادة مف أفراد تتقارب أعمارىـ الزمنیة والعقمیة و. (10، صفحة 1999خمیؿ، )
ومیوليـ في كثیر مف األحیاف والجماعة تؤلؼ وحدة متماسكة تشترؾ في المیوؿ واالتجاىات وجماعة 

الرفاؽ ذات تأثیر كبیر عمى عممیة التنشئة االجتماعیة وعمى النمو االجتماعي، وىذا األثر یفوؽ تأثیر كؿ 
مف البیت والمدرسة خالؿ ىذه المرحمة، ویسعى المراىؽ لتكویف عالقات اجتماعیة سمیمة مع أصدقائو 

في احتیار األصدقاء  ورفاقو وىو یقـو بدور ایجابي في اختیارىـ، ولكف كثیرا ما یجانب المراىؽ التوفیؽ 
لقصور في خبراتو ونضجو، ومف المالحظ أف انتماء المراىؽ لجماعة الرفاؽ یشعره بالوالء واإلخالص 

 وفي، (128، صفحة 2003میخائیؿ معوض، ) .الشدید ليا والتحمس لكؿ ما یيـ الجماعة ویتعمؽ بيا
أظيرت نتائجيا أف أولیاء األمور لیس ليـ تأثیر مباشر في ممارسة  (م2000) "Tsu Yin" دراسة

 .النشاط البدني، أما كاف تأثیر األصدقاء عمى ممارسة النشاط البدني فقد كاف مباشراً 
األقراف دور ىاـ في عممیة التنشئة االجتماعیة والنمو االجتماعي  ویرى الباحث أف لجماعة الرفاؽ أو

لمفرد، إذ أنيا تؤثر تأثیرا بالغا في قیمو وعاداتو واتجاىاتو ومیولو حیث نجد مع المراىؽ مجموعة مف 
األفراد في مثؿ سنو أو یقاربونو في العمر ومف أىـ وظائؼ جماعة األقراف أنيا تضع المراىؽ في 

تاحة فرصة لمتجریب الجدید، وتجریب األدوار االجتماعیة التي ال تتیسر لو خارجيا  عالقات مثیمة، وا 
 ومساعدة المراىؽ عمى الوصوؿ إلى مستوى مناسب مف االعتماد عمى النفس، وىذا ما أشارت إلیو

أف االتجاىات الشخصیة ونظرة األصدقاء واىتمامات وممارسة  (م2008) "Kahen, J, et al"دراسة
بینت أنو مف  (م2010 )شتيويودراسة  األىؿ لمنشاط البدني محددات أساسیة لممارسة النشاط البدني،

 .عوامؿ تشجیع التالمیذ عمى ممارسة النشاط الریاضي جود األصدقاء جمیعيـ مف الممارسیف
 :السياؽ الثقافي وأثره عمى بعض الممارسات الترويحية في المجتمع الجزائري.1-1-4

واألنشطة الترویحیة في أوقات الفراغ مقترنة بالثقافة وتعتبر جزء جوىري وضروري لمحیاة، وحدیثا 
استخدمت المجتمعات العدید مف اإلمكانات مثؿ میادیف المعب والصاالت المغطاة وحمامات السباحة 
وذلؾ لوجوب أف تكوف األنشطة الترویحیة جزء مف حیاة األفراد في المجتمع، كما یرتبط دور الترویح 

بدرجة كبیرة بوقت الفراغ المتزاید، وليذا فقد أصبح الترویػح طریقة لمحیاة لمعدید مف الناس، ولكؿ أشكاؿ 
النشاط الترویحي دور كبیر في التكویف االجتماعي والثقافي، فيي تعیننا عمى تغییر روتیف العمؿ وتكفؿ 
رفاىیتنا وتغمرنا باالنتعاش والسعادة وترشدنا إلى طرؽ االتصاؿ االجتماعیة التي تؤدى إلى االسترخاء 
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 والمرح وتمدنا بطرؽ التنمیة االیجابیة لألجيزة اإلنسانیة لمجابية الضغوط الناتجة عف الحیاة الحدیثة
قد توصؿ  (م2006) "Madanat, & Merrill"، وفي دراسة(68، صفحة 2004ممحس دالؿ، )

ودراسة  الباحثاف إلى أف مف عوامؿ ممارسة النشاط البدني یرجع إلى الوعي بأىمیة النشاط البدني،
والتي أكػدت أف وجود الوعي لدى التالمیذ نحو ممارسة األنشطة الریاضیة الترویحیة  (م2004 )البابطين

 .مف أىـ التحفیز لممارسة الترویح الریاضي
ویرى الباحث أف الثقافة والترویح عامالف یساىماف في تكویف الشخصیة المتكاممة التي تالئـ طبیعة الحیاة 
وتقدر عمى التكیؼ في مجتمعنا الحالي، وأف الترویح نظاـ اجتماعي یعكس كثیر مف األبعاد االجتماعیة 
الموجودة في الحیاة، والوظیفة االجتماعیة لمترویح تركز عمى القیـ االجتماعیة والمعتقدات واالیدولوجیات 

واألنشطة الترویحیػة تتضمف كؿ ، التي یمكف أف یعبر عنيػػا حیث أنو محصمػة لقیـ المجتمػػع ومعاییره
الجماعػػات وكؿ األعمار، والترویح لو تأثیر عمى المجتمع ویتأثر بالبناء االجتماعػي واالقتصادي والدیف 
والحیاة التعمیمیة والتكنولوجیا، كما أف الترویح أصبح ظاىرة عالمیة واسعة االنتشار ولو صوره في العدید 

أف  (م1996 )المصطفىمف البالد، ولذلؾ یعتبر الترویح نتاج ثقافي ألي مجتمع، وىذا ما تؤكده دراسة 
مف دوافع ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة  التشجیع مػف ىیئػة التػدریس لممارسة األنشطة الریاضیة 

. االتجاىات االیجابیة لألسرة وعادات وثقافة المجتمع
: تأثير وسائل اإلعالم عمى التنشئة الرياضية- 1-1-5

 أنو الشؾ أف لإلعالـ أىمیة بالغة في تحقیؽ التنمیة الشاممة لمفرد والمجتمع بما (م1973)حاتم یذكر 
یحقؽ سعادة الفرد ورقي المجتمع والواقع أف بناء الدولة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا یتطمب االستعانة 
بشتى وسائؿ اإلعالـ سواء كاف ذلؾ عف طریؽ تبمیغ اإلعالـ مف شخص لشخص أو عف طریؽ تبادؿ 

عف طریؽ اإلعالـ الجماىیري المتمثؿ في الصحافة والمطبوعات  اإلعالـ بیف جماعات منظمة أو
واإلذاعة والتمفزیوف والسینما والفنوف األخرى وفي ىذا الشأف كما ىو الحاؿ في شتى الشؤوف األخرى فإف 
تحقیؽ األمؿ المعقود عمى اإلعالـ إنما یتوقؼ عمى قوة وعزیمة الناس وأمانتيـ ونزاىتيـ وىذه كميا أمور 

. (18، صفحة 1976جوىر، )  ال تتحقؽ إال عف طریؽ اإلعالـ ذاتو
ینبغي أف یكوف لوسائؿ اإلعالـ  (م1978) لمتربیة البدنیة والریاضیة الميثاؽ الدوليوكما ینص 

الجماىیریة تأثیرا ایجابیا عمى التربیة البدنیة والریاضیة وذلؾ مف خالؿ أف یكوف كؿ مف یعمؿ في مجاؿ 
وسائؿ اإلعالـ الجماىیریة عمى إدراؾ تاـ بمسؤولیتو إزاء األىمیة االجتماعیة والغایة اإلنسانیة والقیـ 
األخالقیة التي تنطوي عمیيا التربیة البدنیة والریاضیة وینبغي أف تكوف العالقة القائمة بیف األشخاص 
العاممیف بوسائؿ اإلعالـ والقادة في مجاؿ التربیة البدنیة والریاضیة عالقات وثیقة تسودىا روح الثقة 
المتبادلة حتى یوفروا بموضوعیة إعالما مدعما بالوثائؽ لما لذلؾ مف تأثیر طیب عمى التربیة البدنیة 
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، ولمتمفزیوف واإلذاعة دور تربوي ىاـ نحو استثمار (31، 22، صفحة 2004الينداوي، ) .والریاضیة
أوقات الفراغ والترویح ویتضح دورىما وأىمیتيما في ىذا المجاؿ مف خالؿ إبراز أىـ ممیزاتيما 

سياماتيما في مجاؿ التثقیؼ والترویح الریاضي ویستثیراف دافعیة المشاىدیف والسامعیف نحو ممارسة  وا 
عمى طالب كمیات التربیة  (م1990)سهير المهندس المناشط الریاضیة والمناشط الترویحیة ودراسة 

الریاضیة في أوقات الفراغ والترویح ولقد أشارت النتائج المرتبطة بالفقرات والبرامج التمفزیونیة المفضمة 
 .(210، صفحة 1997درویش، ) لدى عینة الدراسة البرامج الریاضیة والمباریات الریاضیة

أف وسائؿ اإلعالـ تعتبر بمثابة الجانب التقني الذي یكوف العممیة اإلعالمیة وىذا راجع  ویرى الباحث
لكوف وسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أشكاليا ما ىي إال نتیجة لمتطورات التكنولوجیة في ىذا المجاؿ، ولكي ینجح 

ال بد وأف  اإلعالـ الریاضي ولكي تحظ الرسالة اإلعالمیة الریاضیة بالقبوؿ واالىتماـ لدى الجماىیر
تسعى إلى إشباع الحاجات النفسیة ليذا الجميور وتيدؼ غمى تمبیة رغباتيـ وتحقیؽ فائدة ممموسة لدیيـ 

اإللماـ بالقوانیف الخاصة  في حیاتيـ الیومیة مثؿ الحاجة إلى المعمومات والمعارؼ الریاضیة، والحاجة إلى
باأللعاب الریاضیة المختمفة، والحاجة إلى دعـ االتجاىات النفسیة نحو الریاضة وتعزیز المعاییر والقیـ 

 .والمفاىیـ الریاضیة وتعدیميا بما یواكب التطور العممي والتكنولوجي في المجاؿ الریاضي
:  تأثير المدرسة عمى التنشئة الرياضية لممراهؽ. 1-1-6

ىي مؤسسة اجتماعیة أنشأىا المجتمع لتقابؿ حاجة مف حاجاتو األساسیة و ىي تطبع أفراده تطبیعا 
اجتماعیا یجعؿ منيـ أعضاء صالحیف في المجتمع وتزداد أىمیة المدرسة كمؤسسة مف مؤسسات التطبیع 
االجتماعي یوما بعد یـو وترجع ىذه األىمیة المتزایدة إلى أف األسرة لـ تعد المسئولة الوحیدة عف عممیة 
التطبیع االجتماعي فمقد بدأت المدرسة تشارؾ األسرة ىذه الوظیفة وذلؾ لمتطور االقتصادي والصناعي 
وتعقد الحیاة االجتماعیة خروج المرأة إلى العمؿ إضافة غمى غزارة التراث الثقافي وتعقده واستنباط المغة 

وقد زاد أثر المدرسة في التنشئة . (78، صفحة 2006الصابوني، )والتطور في العمـو والتكنولوجیا 
االجتماعیة بعدما اضمحؿ أثر الوراثة في تحدید المكانة االجتماعیة، وأصبحت المكانة االجتماعیة 

تكتسب عف طریؽ التعمیـ فالفرد یكتسب مكانة في األسرة عف طریؽ السف والجنس، وصفاتو الخاصة لكنو 
یكتسب مكانتو االجتماعیة في المدرسة عف طریؽ المنافسة واالمتحانات، التي تؤىمو بعد ذلؾ لممينة التي 

أما إذا تكممنا عف المعب باعتباره العنصر أو المركب . (188فؤاد، صفحة ) .یعد نفسو ليا في المستقبؿ
 أف المعب دور ىاـ في "سميث" و"ليالند" و"مييمر"الحیوي األوؿ في األنشطة البدنیة فقد أوضح كؿ مف 

 إلى دور "أندريوال" و"باروش"في حیف أشار كؿ مف . التقمیؿ مف المشكالت االنفعالیة كالقمؽ والتوتر
األلعاب في تحقیؽ التوافؽ االنفعالي لدى المراىقیف كما أكد أنستر أف استخداـ األلعاب یساعد المراىؽ 

)  .عمى أف یتعامؿ مع األدوات واأللعاب عمى المستوى الالشعوري لیرتاح مف االنفعاالت المصاحبة
أنو یوجػد اىتماـ في التعمیـ  (م1994 )شيخة الحبيػبودراسة  .(75، صفحة 2001الحماحمي، عایدة ، 
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مف قبؿ المؤسسة بإشباع اليوایات الریاضیة لمتالمیذ وتدعیـ وتشجیع ىیئة التدریس ونشر الوعي الریاضػي 
.  لػدى أفراد المجتمع  واالقتناع مف قبػؿ األسػرة بممارسة األنشطة الریاضیة

ویرى الباحث أف لممدرسة دورا ىاما في حیاة وفي تنمیة شخصیة المراىقیف وذلؾ مف الجانب البدني 
والنفسي والعقمي واالجتماعي، كما أف لدورىا أىمیة في استثمار أوقات الفراغ لدیيـ ولذا یجب أف تيتـ 
مدارس المرحمة الثانویة مف توفیر مناشط النشاط الریاضي والثقافي واالجتماعي لما ليذه المناشط مف 

أىمیة في التربیة الحدیثة، ویتمثؿ النشاط الریاضي في برامج النشاط الداخمي، مباریات الفرؽ بیف الفصوؿ 
ویعد ذلؾ النوع مف النشاط ترویحیا إذ یتـ اإلشراؾ فیو وفقا لمیوؿ وحاجات ودافعیة المتعممیف، ویجب أف 

ذا تكممنا عف  تشمؿ برامج النشاط الداخمي عمى العدید مف األلعاب والریاضات الفردیة والجماعیة، وا 
النشاط البدني مف الجانب الترویحي فإننا نجدىا تساىـ بدرجة ممحوظة في تفریغ االنفعاالت المكبوتة لدى 
المراىؽ وتعمؿ عمى تخفیؼ درجاتيا مف خالؿ منح الفرد السعادة والسرور والرضا النفسي وكميا عوامؿ 

االىتماـ  (م2003 )سوزانتزید مف قدرة الفرد عمى التكیؼ في حیاتو مع المجتمع، وىذا ما أكدتو دراسة 
في التعمیـ مف قبؿ المؤسسة بإشباع اليوایات الریاضیة لمتالمیذ، وتدعیـ وتشجیع ىیئة التدریس ونشر 

  .الوعي الریاضػي لػدى أفراد المجتمع  مف أىـ األسباب لممارسة األنشطة الریاضیة وقت الفراغ
  :الترويح في المدارس الثانوية بالجزائر. 1-1-7

إف الترویح حاجة إنسانیة أساسیة وضرورة لصالح الجمیع، إذ تقوـ إلى المدرسة الجزائریة بتوفیر الخبرات 
الترویحیة ألبنائيا في نطاؽ البرنامج الترویحي، حیث یدرب التممیذ كیؼ یقضي وقتو الحر، وكیؼ 

الوقت في نشاط بناء، ومسئولیة المدرسة بالنسبة ليذا النوع مف التربیة تسیر جنبا إلى جنب مع  یستثمر
مسؤولیاتيا الشاممة عف تربیة التممیذ، وقد تطورت المدرسة في مجتمعنا متأثرة بالفمسفة التكاممیة التي 

عداده  دعت إلى االىتماـ بالطالب ككؿ مع رعایتو مف جمیع نواحیو العقمیة والجسمیة والخمقیة والروحیة، وا 
لمواجية الحیاة حیث تعتبر المدرسة مف أفضؿ المؤسسات إعدادًا لتمكیف التالمیذ مف حسف قضاء أوقاتيـ 
الحرة، حیث تتوفر واإلمكانیات المادیة كاألدوات واألجيزة، وتستطیع المدارس في أف تقدـ لمتالمیذ الكثیر 

تمتعيا بمكانة محترمة بیف : مف النشاط الترویحي المنظـ خالؿ الیـو الدراسي وذلؾ لعدة أسباب أىميا
وتوفر اإلمكانات المادیة وغیر المادیة مف المباني واألدوات، وجود المختصیف فیيا مف معممیف  الناس

میوؿ، الطالب ورغباتيـ، وقدراتيـ ثـ استثمارىا، وتتبع وسائؿ تربویة : لمتربیة البدنیة الذیف یمكنيـ إبراز
كسابيـ الميارات . متنوعة لتنشئة الطالب وتشكیؿ شخصیاتيـ وا 

ووفقًا لخصائص المرحمة الثانویة، وما یظير فیيا مف دالئؿ قویة عمى حب الجماعة والرغبة في الحیاة 
االجتماعیة، والمیؿ إلى المغامرة والتنافس، حیث تتمیز تمؾ المرحمة بیقظة عقمیة، یمیؿ الطالب في تمؾ 

المرحمة إلى االشتراؾ في الرحالت، وحمالت الخدمة العامة كحمالت النظافة ألنيا تشعره أنو أصبح 
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نافعًا، كما یمیؿ إلى دراسة الطبیعة وزیارة المعارض والحدائؽ العامة وتربیة الطیور واألسماؾ، ونجد 
الشباب في تمؾ المرحمة یرغبوف في ممارسة الریاضة العنیفة، ومف أنواع النشاط الترویحي المفید في تمؾ 

المرحمة الترویح االجتماعي كالحفالت والمآدب، ولدى الفتیات یكوف الرسـ واألشغاؿ، ونشاط اليوایات 
  (122، صفحة 2001إبراىیـ مرواف، - غوؿ إسماعیؿ) باإلضافة إلى قراءة القصص المثیرة والخیالیة

وتتمثؿ القیمة في األنشطة الترویحیة المدرسیة في أنيا تعمؿ عمى تنمیة المیاقة البدنیة وتيیئ الفرص 
لمحفاظ عمى التوازف النفسي وتعمـ القیـ االجتماعیة ،وتوفر الفرص لمخبرات الثقافیة واإلبتكاریة، وكذالؾ 

و مف بیف ، (296، صفحة 2001عبد السالـ محمد تياني،  ) فإنيا تيیئ المجاؿ لتكویف صداقات جدیدة
إف المسئولیة األولى لممدارس " وليم فونس"یقوؿ  آراء بعض العمماء في دور المدارس التعمیمیة في ذلؾ

ف  التعمیمیة، ىي تقریر العدید مف القیـ واالتجاىات التي تؤدي إلى إتاحة الفرص الستثمار أوقات الفراغ وا 
وظیفة المدارس ال تقتصر عمى المعرفة فقط بؿ یجب أف تيتـ بجانب ذلؾ بتنمیة القدرات والميارات 

إذا لـ یتعمـ األفراد كیفیة االستفادة مف وقت الفراغ " برايتبل" ویقوؿ ،لالستفادة منيا في استثمار وقت الفراغ
إف المقصد مف الفراغ ىو إتاحة الفرصة لألفراد " باجريت"بالطرؽ التربویة فمف یتعمموا كیؼ یحیوا، ویقوؿ 

عمى أف لمتعمیـ مسئولیة جادة تتمثؿ في إعداد المتعممیف " جون ديوي"لتنمیة میوليـ وقدراتيـ، ویؤكد
بأف أىداؼ التعمیـ وأىداؼ الترویح : فیقوؿ" رينولد كارلسون" أما ،لالستمتاع بوقت فراغيـ بطریقة بناءة

. غیر منفصمیف عف بعضيما حیث یعمالف في اتجاه واحد، وىو جعؿ حیاة األفراد ذات قیمة ومعنى
  .(77، صفحة 2000القطب اسحاؽ ، )

ویرى الباحث بأف التعمیـ والترویح یجب أف یتالزما في أماكف التعمیـ والتربیة، ویجب أف یبدأ ىذا التالـز 
منذ مرحمة الحضانة ثـ الروضة والتميیدي حتى نصؿ إلى مراحؿ التعمیـ العمیا، فإذا كاف التعمیـ یصقؿ 

العقؿ والذىف ویعمـ األخالؽ والُمُثؿ الحمیدة فإف الترویح والمعب ینمیاف القدرات الحركیة والذىنیة ویكسباف 
. الفرد الميارات واليوایات، كما ینمیاف ممكة اإلبداع ویعمماف كیفیة استغالؿ أوقات الفراغ بما ىو مفید

 :األنشطة الترويحية بالمدارس الثانوية. 1-1-7-1
 إف معظـ المدارس في عالمنا اإلسالمي والعربي في الوقت الحاضر تنتيج منيج المدرسة التقمیدیة، والتي 

مف أىـ سماتيا إىماؿ وقت الفراغ لدى الطالب وعدـ استغاللو مع اعتماد المنيج عمى الناحیة النظریة 
ىماؿ النشاط وفي الوقت ذاتو فإنو مف المعمـو أف المدرسة ىي المبنة الثانیة بعد األسرة  .والتمقیف والحفظ وا 

في التربیة، ورسالتيا الخیرة تكوف مكماًل لرسالة األسرة في إصالح النشء وسالمة تربیتيـ لذلؾ تظير 
الحاجة إلى تجدید الخطاب المدرسي، والمنيج لیكوف قائمًا عمى المزج بیف جدیة الدرس وحیویة النشاط 

كي یكوف النشاط الترویحي المدرسي إنتاجًا جدیًا مثمرًا ومفیدًا، ومف ىنا تتبیف الحاجة إلى تنظیـ الترویح 
تيیئة الجو المناسب لتفتیح عقوؿ الطالب : المدرسي كي نحصؿ عمى األىداؼ المرجوة منو مثؿ

وتوجیييا لمتفكیر البناء والناقد وتنمیة روح الجماعة والتعاوف بیف الطالب مع غرس األخالؽ الحمیدة 
شباع ىوایاتيـ مع تنمیة مياراتيـ، وغرس العادات الصحیة السمیمة في  واكتشاؼ وصقؿ مواىب الطالب وا 
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نفوس الطالب مع إكسابيـ المیاقة البدنیة المناسبة، وتكویف العالقات االجتماعیة السمیمة، إضافة إلى 
، ولقد اىتمت المدرسة (8، صفحة 1998خطاب ، ) .شغؿ أوقات الفراغ بما یعود بالفائدة عمى الطالب

الثانویة بوظیفتيا التربویة في المجاؿ الترویحي، فاىتمت بطالبيا في أوقاتيـ الحرة، وعنیت بتربیتيـ عف 
: طریؽ فاعمیتيـ، كما وفرت ليـ األنشطة الترویحیة المختمفة، والتي منيا

اىتمت المدرسة بتوفیر األدوات والمالعب والقاعات الریاضیة بحیث شجعت  :األنشطة الرياضية- 
الطمبة عمى تكویف فرؽ ریاضیة مختمفة في كؿ صؼ مع تقسیـ المدرسة نفسيا إلى مراحؿ لتساىـ في 
الفعالیات والمسابقات المختمفة، بحیث توافؽ طبیعة التممیذ المراىؽ في تمؾ المرحمة، حیث یمیؿ إلى 

نو رغـ أاالكتشاؼ والمخاطرة، وتزداد الرغبة في األلعاب الجماعیة المنظمة، ولكف تجدر اإلشارة ىنا إلى 
حاجة الطالب إلى تمؾ األنشطة إال أف ىناؾ بعض المدارس تفتقر إلى مقومات تمؾ األنشطة نتیجة 

 وحاجة المدرسة إلى غرؼ صفیة، في حیف أف ذلؾ ال یحوؿ دوف وجود أنشطة ریاضیة ،لمكثافة الطالبیة
نظرا ألىمیة النشاطات الریاضیة واالجتماعیة في استثمار وقت الفراغ كتنمیة الكثیر مف السمات والقدرات 

توجیو طاقات المراىقیف ، وتحقیؽ التوافؽ النفسي والصحة النفسیة لممراىقیف، واالیجابیة لدى المراىؽ
وتخفیؼ حدة التوتر لدى ،  وحمایة المراىؽ مف األمراض النفسیة االجتماعیة،بالعمؿ المثمر والمنتج

المراىقیف الناشئیف عف تعقد الحیاة المعاصرة، وتدعیـ الصدقات بیف المراىقیف باألنشطة الریاضیة 
ثباتيا وواالجتماعیة  أف ، إضافة إلى ذلؾحمایة المراىقیف مف كؿ أنواع االنحراؼ، والتعبیر عف الذات وا 

األنشطة الریاضیة واألنشطة االجتماعیة تعد وسائؿ تربویة ليا أثر عمى نمو المراىقیف وصحتيـ ومساعدة 
إشباع الحاجات النفسیة لدى المراىقیف والتي تتمثؿ  وكذا المراىقیف عمى تحمؿ الضغوط النفسیة والشدائد

بالحاجة لألمف والحاجة لمحب والحاجة لمتقدیر واالحتراـ والحاجة لالنتماء، واكتساب المراىقیف لنواحي 
 . وغرس الروح الجماعیة لدي المراىقیف والتعود عمى الصبر والتسامح،السموؾ االجتماعي المقبوؿ

 (269، صفحة 2008الداىري صالح حسف، )
یقضي معظـ التالمیذ أوقاتا معینة أثناء الیـو : توفير إمكانات المدرسة لمتالميذ أثناء وقت فراغهم- 

الدراسي بدوف دراسة وتقدـ بعض المدارس برامج ترویحیة، وىناؾ ضرورة لتوفیر أجيزة المعب في الفترات 
الوجیزة بیف الحصص الدراسیة أما أثناء العطالت الدراسیة وبعد انتياء الیـو الدراسي فإف عمى إدارة 

عبد السالـ محمد تياني،  ) المدرسة أف تفتح األبواب مراكز لمنشاط لممجتمع الذي تخدمو المدرسة
شيخة و (2002)  الخالدو (1999 )عصمت، وأوضحت دراسة كاًل مف (214، صفحة 2001

 ودراسة (1999 )زغمولودراسة  (1986 )الحماحميو (1989 )هدهودو (1990)درويش و (1990)
ىذه الدراسات أف مف أىـ ما یشجع التالمیذ عمى ممارسة األنشطة الریاضیة بشكؿ  (1989 )إخالص

 عاـ واألنشطة الریاضیة الترویحیة بشكؿ خاص وجود إدارة متخصصة باألنشطة الترویحیة الریاضیة
مناسبة لممارسة  أماكف وتوفر .وتوفیر إدارة الثانویة لألدوات المناسبة لألنشطة الترویحیة الریاضیة

  .  األنشطة الترویحیة الریاضیة ووجود أماكف لالستحماـ بعد ممارسة ىذه األنشطة الترویحیة الریاضیة
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     یمثؿ أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة  :دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في عممية الترويح- 
 مما یعطي النشاط قوة ،في المدرسة الثانویة دور الرائد في میداف الترویح، فيو الذي یثیر حماس طالبيا

وعمى ذلؾ عمیو أف یتأكد مف توفر األدوات الالزمة والمكاف المناسب لمنشاط الذي یرغب فیو الطالب 
 نتیجة تعارض الرغبات، وعند تصمیـ ،وعمیو تنظیـ البرامج بشكؿ یعمؿ عمى تقمیؿ الخالفات التي تنشأ

البرامج عمى المعمـ أف یأخذ في اعتباره العوامؿ التي تسيؿ لمطالب طریؽ التعبیر عف أنفسيـ والتي تعمؿ 
عمى تنمیة شخصیاتيـ وأخالقيـ، وعمى ذلؾ فإنو یجب أف یتمیز بصفات معینة تمكنو مف إحداث التأثیر 

الصحة الجسمیة، الذكاء وحدة الذىف  الصفات الشخصیة، الحماس،: النفسي في اآلخریف، مف أىميا
. األخالؽ، بعد النظر، المعرفة العممیة والميارة المينیة 

: األهداؼ التربوية ألستاذ التربية البدنية الرياضية في مجال الترويح. 1-1-7-2
الذي یعیش فیو إلماما كافیا یمكنو مف اإلسياـ فیو بقدر  یتحتـ عمى الفرد أف یمـ بظروؼ مجتمعو 

التربیة البدنیة إلى تحقیقيا مف خالؿ األنشطة  مناسب، ومف أىـ األىداؼ التربویة التي یسعى أستاذ
االعتماد عمى النفس وتحمؿ المسئولیة، ألف النشاط الجماعي یيیئ لمطالب :الترویحیة الریاضیة تتمثؿ في

فمف خالؿ األنشطة الترویحیة تنمو  وتنمیة الشخصیة فرصة االندماج مع اآلخریف لیعتمد عمى نفسو،
الشخصیة وتتكامؿ، كما تنمو لدیو القدرة عمى التمییز بیف ما ینفعو وما یضره، والتعبیر عف الذات حیث 

كساب  ینطمؽ الفرد عمى سجیتو بعیدا عف التقالید المفروضة عمیو، فیعبر عف نفسو تعبیرا صادقا، وا 
 وذلؾ مثؿ االتصاؿ باآلخریف، والتعاوف عمى المصاعب، إضافة إلى زیادة الوعي بأنواعو العادات السمیمة

 وتوفر اإلمكانات المادیة وغیر المادیة مف المباني مف خالؿ ازدیاد المعرفة واإلحساس بالقیـ وتقدیرىا،
اإلمكانات المادیة وغیر المادیة مف المباني واألدوات وتوفر اإلمكانات المادیة وغیر  واألدوات، وتوفر

.   المادیة مف المباني واألدوات
  :الرياضة والتنشئة االجتماعية.1-1-8

إف عممیة التنشئة االجتماعیة لممراىقیف قد تكوف صعبة ومعقدة، ویظير ذلؾ بوجو خاص عندما تتمیز 
الميارات التي تعمميا أو تتمیز مسؤولیات الدور الجدید بالصعوبة والتعدد بالمشرؼ عمى التنشئة 

االجتماعیة لممراىقیف، خصائص وممیزات تساعد عمى إیصاليا سمیمة وذلؾ ألجؿ إجراءات تنشئة 
اجتماعیة جدیدة البد لممربي الجید مف معرفة السمات الخاصة بتعمیـ المراىقیف كي یتیح مناخ تعمیمیا 

، إف اليدؼ مف دراسة التنشئة االجتماعیة في الریاضة ىو تقدیـ إطار عاـ (188فؤاد، صفحة ) .مناسبا
یفسر كیؼ أف التأثیرات االجتماعیة والنفسیة المختمفة باعتبارىا جوانب مف عممیة التنشئة االجتماعیة 

، ومف (40، صفحة 2004باىي، ) یمكف أف تؤدي إلى قدر أكبر مف المشاركة واألداء في النشاط البدني
المعروؼ أف الریاضة ظاىرة اجتماعیة تحاوؿ إكساب األفراد القیـ الخمقیة واالجتماعیة المقبولة في 

المجتمع مثؿ التعاوف القیادة االنتماء الوالء المثابرة الطاعة، ومف أبعاد الریاضة في حیاة الفرد والمجتمع 
ىي أف تمكف ىؤالء األفراد المتمیزیف ریاضیا مف حمؿ التقمید والعادات وثقافة المجتمع وكؿ جوانب 
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التطور االجتماعي والحضاري في معترؾ المنافسات الدولیة لیكوف ىؤالء األفراد نماذج فعالة ومشرفة 
لمجتمعيـ وبذلؾ تأخذ األنشطة الریاضیة والریاضة بشكؿ عاـ أىمیتيا في تنشئة األفراد تنشئة اجتماعیة 

 "تيفان"، وأوضح (70، صفحة 2007السایح، ) .والتي ىي مف العممیات اليامة لكؿ مف األفراد والمجتمع
كیؼ یتطبع الفرد :كذلؾ أف عالقة التنشئة االجتماعیة بالریاضة یمكف تناوليا مف خالؿ مدخمیف ىما

وفي الدراسة ، (2010رشواف، ) اجتماعیا ألجؿ الریاضة وكیؼ تؤثر الریاضة في تطبیع الفرد اجتماعیا
الذي انتيى مف خالليا إلى اعتبار أف أكثر العوامؿ  "بونامريوؼ"نقال عف " بل ويدليكويز"التي قدميا 

المؤثرة في اشتراؾ الناس في الریاضة وفي التطبیع الریاضي في البمداف المتقدمة إنما ىو الوعي 
االجتماعي بأىمیة الریاضة، ووعي المؤسسات االجتماعیة بالدور التقدمي الذي یمكف أف تقدمو الریاضة 

، ليذا فالتنشئة االجتماعیة ال یمكف أف تعد عممیة فردیة (210، صفحة 1996الخولي، ) .في مجتمعيا
إنيا عممیة اجتماعیة تكیؼ أفعاؿ األفراد وتتفاعؿ معيـ، واإلطار الثقافي ىو ما صنعتو الجماعة خالؿ 

تاریخيا، معنى ىذا أنو ال یعني مضامیف التنشئة بؿ یعني أیضا األسالیب التي یتبعيا المجتمع في تنشئة 
إف ىناؾ ترابطا منطقیا . أفراده حیث یكتسب األفراد أسالیب سموكيـ ومضامیف اتجاىاتيـ وطرؽ تفكیرىـ

بیف ما ینقؿ خالؿ عممیة التنشئة وكیفیة نقمو، فیكتسب األفراد خبرات معینة تتناسب مع مضامیف تمؾ 
الخبرات واالتجاىات تؤدي إلى نمط معیف مف الشخصیة یتمیز بصفات خاصة، غالبا ما تكوف مشتركة 
بیف معظـ أفراد المجتمع الذیف یعیشوف ضمف إطار ثقافي واحد، ویختمؼ النمط الشائع لمشخصیة مف 

حوؿ " سيرتزوسنايدر "دراسة بحثیة قاـ بيا ، وفي (104، صفحة 2008یوسؼ، ) .مجتمع إلى آخر
في النشاطات الریاضیة، وكذلؾ العوامؿ  تأثیر تشجیع كؿ مف األصدقاء والمدرسیف في المشاركة

االجتماعیة والنفسیة، محصمة ىذه الدراسة أشارت إلى أف الریاضیات مػف عینػة البحث الالتي یتمقیف 
  .االىتماـ والتشجیع، لدیيف اتجاىات ایجابیة نحو أنفسيف أفضؿ مف غیر الریاضیات

  :االجتماعية لمنشاط الترويحي الرياضي التأثيرات. 1-1-9
العدیػػد مػػف التػأثیرات البدنیػػة والفسػػیولوجیة عمػػى الفػػرد الریاضي كمػا أف لممارسػػة أوجػػو مناشػػط التػػرویح 

 تػػؤدي : أیضا تأثیراتيا االجتماعیة عمیو، و فیما یمي توضیح ألىـ تمؾ التأثیراتاألنشطةفػػإف تمػػؾ 
األنشطة الترویحیة الریاضیة دورا كبیػػرا فػػي بنػػاء الفػػرد مػػف النػػواحي الصػػحیة واالجتماعیػػة والتربویػػة 
ویأخػػذ النشػػاط الریاضػػي حصػػة واسػػعة مػػف أنشػػطة و فعالیػػات األفػػراد عمػػى اخػػتالؼ فئػػاتيـ العمریػػة 

ومسػػتویاتيـ الثقافیػػػة والمينیػػػة وانحػػػداراتيـ االجتماعیػػػة والطبقیػػػة، فاألنشػػػطة الریاضػػػیة یمارسػػػيا األفػػػراد 
فػػػي بیػػػوتيـ الخاصة وفي أماكف عمميـ في مدارسيـ ومعاىدىـ وكمیاتيـ وجامعاتيـ، وتعد ىػذه األنشػطة 

مػف أىػـ األنشطة الترویحیة التي یمارسيا األفراد والجماعات في أوقات فػراغيـ، فيػي ال تسػد أوقػات 
نمػػا تسػػاعد فػػي بنػػاء وصػػحة األجسػػاـ والعقػػوؿ وتكػػوف العالقػػات االجتماعیػػة الجیػػدة بػػیف  الفػراغ حسػب وا 

األفػػراد والجماعػػات تػػزود النػػاس بقسػػط وفیػػر مػػف التسػػمیة والمتعػػة وتطػػویر الشخصػػیة وتفجػػر طاقتيػػا 
عایدة ، - الحماحمي ) .المبدعػػة وتمكف صاحبيا مف زیادة إنتاجیة وتحسیف أدائو الخدمي والوظیفي
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ویرى البعض أف الترویح نظػاـ اجتمػاعي أساسػي ولػو أىدافػو االجتماعیػة التػي  .(37، صفحة 2001
یحػددىا المجتمػع لػو وال یقتصر فقط عمى الصیغة الذاتیة، أي أف لمترویح فائدتو االجتماعیة والفردیة في 
آف واحد، وىنػػاؾ عالقػػة وثیقػػة بػػیف التػػرویح والخدمػػة االجتماعیػػة تتمثػػؿ فػػي أف التػػرویح یسػػتخدـ طریقػػة 
عمػػؿ تتمثػػؿ فػػي وجػػود رائػػد موجػػو یعمػػؿ مػػع جماعػػة لمسػػاعدتيا باألسػػموب الػػدیمقراطي لتنمیػػة قػػدرات 

، وتيدؼ (150، صفحة 2005احساف، ) .أفرادىػػا عػػف طریػػؽ برامج تتفؽ مع قدرات األفراد وحاجاتيـ
األنشطة الترویحیة االجتماعیة إلى إشاعة روح الجماعة والمػرح بػیف األفػراد المنتفعػیف بيػا وتكػػویف 

صػػداقات وعالقػػات إنسػػانیة طیبػػة مػػع الغیػػر والػػتالـؤ مػػع األجػػواء االجتماعیػػة المختمفػػة والتكیػػؼ معيا 
وبػذلؾ یتبػیف إلػى أف األنشطة الترویحیة الریاضیة تسػتيدؼ النمػو االجتمػاعي لػدى األفػراد وتزیػد مػف 
السایح )تفاعميـ مع المجتمع الذیف یعیشوف فیو كما تيذب میوليـ األولیة وتكسبيـ مبادئ اجتماعیة سامیة 

 . (32، صفحة 2007مصطفى محمد، 
 : تعتبر مف المحددات الميمة لممارسة األنشطة الریاضیة وقت الفراغ ممثمة في: المحددات النفسية.1-2
:  دوافع المراهؽ نحو ممارسة النشاط الترويحي الرياضي - 1-2-1

 یعتبر دافع النشاط الریاضي مف أىـ الدوافع التي تعمؿ عمى إثارة الفرد لمممارسة الریاضیة، فيذا السموؾ
بیئتو حركیًا وعقمیًا وانفعالیًا كما  یصدر مف الفرد ككؿ فعند مزاولتو لمنشاط الریاضي فإنو یتعامؿ مع

 العقمي كاالنتباه واإلدراؾ والتصور یزاوؿ ىذا النشاط وُتصاحبو في الوقت نفسو ضروب مف النشاط
تتمثؿ في الخبرات السارة نتیجة اكتساب الریاضي لمیاقة و ،(261، صفحة 1990مدیریة التربیة، )

البدنیة كالقوة العضمیة والسرعة والتحمؿ، والخبرات السارة نتیجة إتقاف الفرد الریاضي لمميارات الحركیة 
التي تتطمب مزید مف الرشاقة والمرونة، واالستمتاع بالنتائج اإلیجابیة لممنافسة الریاضیة والتي تسيـ في 
إشباع دوافع التفوؽ واإلنجاز، والخبرات السارة نتیجة إدراؾ الفرد لجماؿ التوقیت واإلیقاع الحركي الذي 

وكذلؾ الشعور . (103، صفحة 2005الترتوري،  )یتمثؿ في تمرینات العروض الریاضیة المختمفة 
بالسرور نتیجة النجاح في التغمب عمى بعض التماریف الریاضیة وخاصًة التي تتمیز بالصعوبة أو التي 

مف الحاجة لمنجاح، والخبرات السارة نتیجة  تتطمب الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة، وىذا النجاح یولد مزید
إشباع الریاضي لحاجتو لالنتماء لجماعة معینة وحاجتو إلى إثبات الذات؛ حیث یسعى ألف یكوف عضًوا 

وفي سنة . (85، صفحة 1999راتب، ). فعااًل في الجماعة وأف یظير نفسو كنموذج یقتدي بو
 إلى أف سموؾ الفرد ال یصدر عف دافع واحد فغالًبا ما یكوف محمد حسن عالوي، أشار (م1992)

سموؾ الفرد نتیجة عدة دوافع متداخمة ومتعددة، وىكذا فإف الدوافع المرتبطة بالنشاط الریاضي تتمیز 
بتعددىا نظًرا لتعدد أنواع النشاط الریاضي ولتعدد األىداؼ التي یمكف تحقیقيا عف طریؽ ممارسة 

: النشاط الریاضي، ومف الدوافع اليامة ذات العالقة بالنشاط الریاضي ما یمي
وتعرؼ بأنيا االقتراب واالستمتاع بالتعاوف مع الفریؽ، والحصوؿ عمى إعجاب وحب : دوافع االنتماء- 

. (16، صفحة 1999باىي، - شمبي) .موضوع مشحوف عاطفًیا والتمسؾ بصدیؽ واالحتفاظ بالوالء لو



 محددات الترويح الرياضي

 

34 
 

إذا كاف المثیر جدیًدا، فإنو یثیر دافع االستطالع، ولكف إذا كانت الِجدَُّة تامة أو إذا : دافع االستطالع- 
. عرض المثیر بشكؿ مفاجئ، فقد یستثیر الخوؼ أو اإلحجاـ

أثبتت التجارب أف الریاضي یزید مف مقدار الجيد المبذوؿ : دوافع التنافس والحاجة إلى التقدير- 
. حینما یتنافس مع غیره وحینما یعرؼ أنو سیحصؿ عمى التقدیر االجتماعي بعد فوزه

ویعرؼ بأنو الرغبة في الفوز بالمنافسة الریاضیة و الحاجة لمنجاح وتجاوز : دافع اإلنجاز الرياضي- 
 .الصعوبات، ویتبایف مف شخص آلخر، و مف ثقافة ألخرى، ویعتمد جزئًیا عمى التنشئة االجتماعیة

. (196، صفحة 1994الطیب عبد الظاىر، )
عند تحمیؿ دوافع ممارسة النشاط الترویحي الریاضي یجد أىميا التنمیة لمياراتو  ویرى الباحث أنو

وكفایتو واالنتساب لجماعة، وتكویف األصدقاء، والحصوؿ عمى النجاح والتقدیر، والتمریف وتحسیف المیاقة 
 البدنیة، والتخمص مف الطاقة والحصوؿ عمى خبرة التحدي واالستثارة، وىذا ما أشارت إلیو دراسة

"Madanat, & Merrill" (2006 ) قد توصؿ الباحثاف إلى أف مف عوامؿ ممارسة النشاط البدني
. یرجع إلى دافعیة والوعي بأىمیة النشاط البدني

: مصادر دافعية الممارسة الرياضية.1-2-2
لمسموؾ الدافعي  اختمفت وجيات النظر المفسرة لدوافع النشء نحو الممارسة الریاضیة والمحددات األساسیة

لدیيـ، فمنيـ مف یرى أف دافعیة الممارسة الریاضیة عند المراىقیف مبنیة عمى مجموعة مف العوامؿ 
الشخصیة كسماتيـ الشخصیة، حاجاتيـ میوليـ وأىدافيـ والتي تشمؿ أسباب نفسیة،كالشعور بالمتعة 
تكویف األصدقاء، خبرة التحدي واإلثارة، تحقیؽ النجاح والفوز، إرضاء اآلباء واألصدقاء وأسباب بدنیة 

.  منيا تحسیف الميارات الحركیة، تطویر المیاقة البدنیة وتعمـ ميارات جدیدة
فیما یرى البعض اآلخر أف دوافع ممارسة النشء لمریاضة یرجع إلى العوامؿ الموقفیة كأسموب قیادة 

روح الفریؽ، االستمتاع باستخداـ اإلمكانیات واألدوات  (اآلباء واألصدقاء)المدرب، المساندة االجتماعیة 
وفي ىذا الصدد فإف اتجاه عمماء النفس الریاضة والتدریب  .(108، صفحة 2001راتب، )ونتائج الفریؽ 

الریاضي الیوـ، باإلضافة إلى نتائج البحوث والدراسات تشیر إلى أف السموؾ الدافعي لمممارسة الریاضیة 
ال ینجـ عف العوامؿ الشخصیة بمفردىا أو العوامؿ الموقفیة وحدىا، ولكف ینجـ عف التفاعؿ ما بیف ىذاف 

مف خالؿ النموذج التفاعمي بیف العوامؿ  (م1999) "جولد"و" وانبرج"المتغیراف، وىو ما أشار إلیو كؿ مف 
الشخصیة والموقفیة لبناء دافعیة الممارسة الریاضیة وبروز الحاجات النفسیة كأحد العوامؿ الشخصیة 

المحددة لممارسة األنشطة الریاضیة، التي یعمؿ األفراد عمى إشباعيا، ومف بینيا الحاجة لالنجاز والتمكف 
وىو ما توفره الریاضة عامة، واألنشطة الترویحیة خاصة إلشباع ىذه الحاجة وفي دراسة 

"Demosthenes" (2008م)  توصمت الدراسة إلى السعادة في الحیاة مف العوامؿ المؤثرة في ممارسة
 .األنشطة البدنیة
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عندما یجد الفرد أف فاعمیة الذات لدیو  : العالقة بين فاعمية الذات وممارسة الترويح الرياضي.1-2-3
األداء المتوقع، ویرى إمكاناتو النفسیة، العقمیة  واضحة عمى النحو الذي تكشؼ لو إجراءات السموؾ أو

الدور اإلیجابي في المثابرة والوصوؿ إلى غایة  والجسمیة صالحة ليذا األداء، فإنو تتولد لدیو دافعیة تمعب
بشكؿ إیجابي، ویشار إلى فاعمیة الذات كنوع مف  السموؾ وبالتالي یكوف إدراؾ الفرد لذاتو البدنیة وتقدیرىا

االجتماعیة، حیث یعرفيا  الثقة الریاضیة الخاصة التي تندرج ضمف اإلطار العاـ لمنظریة المعرفیة
أنيا اعتقاد الفرد في قدراتو عمى تنظیـ وتنفیذ خطط األداء المطموبة لموصوؿ إلى  (م1997)" باندورا"

فكأف فاعمیة الذات عممیة معرفیة یشكؿ فیيا الفرد ،  (Richard Cox, 2005, p. 25) نتائج معینة
دراكا ذاتیا بالنسبة لقدراتو في مواجية متطمبات معینة، كما أنيا تؤثر عمى كؿ مف دافعیة اإلنجاز  حكما وا 
لمفرد وكذلؾ عمى مستوى أدائو الفعمي، ومف ناحیة أخرى تؤثر سموؾ االنجاز مف حیث االختیار والشدة 

عبد المجید ، )ومف ثـ اعتبرت فاعمیة الذات كمیكانیـز معرفي عاـ یتوسط الدافعیة والسموؾ . والمثابرة
 إلى وجود مصادر لممعمومات وعوامؿ تزید مف فاعمیة الذات "باندورا"وقد أشار  .(109، صفحة 2005

لدى الفرد مف بینيا األداء الناجح الخبرات المنجزة، اإلقناع المفظي، االستثارة االنفعالیة حیث تزداد فاعمیة 
، وبالتالي ممارسة األنشطة (146، صفحة 1995عدناف، ) الذات أو كفاءة الذات مع توافر ىذه العوامؿ
كامنًا فعندما یحقؽ المكسب فإنو حقؽ النجاح والكفایة تيدیدا  الترویحیة الریاضیة بالنسبة لمتممیذ قد تمثؿ

الریاضیة والبدنیة ومف ثـ فيو شخص لو قیمتو ومدرؾ لذاتو البدنیة التي تظير مف خالؿ النجاح في 
األنشطة الترویحیة الریاضیة وأماـ الزمالء، لذلؾ یمعب األقراف دورا مكمال في بناء مفيـو الذات خاصة 

أثناء المراىقة، فاألصدقاء یزودوف بعضيـ البعض باألماف العاطفي كما یواجيوف نفس المشاكؿ ویممكوف 
نفس النظرة إلى العالـ لدرجة أف المراىؽ یرى في جماعة األقراف فالعالقة باألصدقاء تؤثر تأثیرا مباشرا 

  وفي دراسة،(87، صفحة 1997راتب، ) ذلؾ أنيا قد تصنع أو تحطـ تقدیر الذات لدى المراىؽ
"Fabio, et al" (2007م)  أظيرت الدراسة أف فعالیة الذات مف العوامؿ الرئیسة لالشتراؾ في النشاط

البدني، بمعنى أف تحسیف مفيـو وفاعمیة الذات وتكویف األصدقاء والعالقات مف العوامؿ الرئیسة لالشتراؾ 
. في النشاط البدني

تدفع بدورىا المراىؽ إلى أداء جيد معیف أیف یكوف  ویرى الباحث فاعمیة الذات ليا األىمیة القصوى حیث
عمى إظيار نفسو وتمثیميا خالؿ الممارسة الریاضیة، وتقاسـ األدوار مع زمالئو حیث یتحدد  الفرد مجبرا

وفقا لخصائص الدور  دوره و منصبو أثناء ممارسة ریاضة معینة عمى خصائصو في كثیر مف األحیاف
 .الذي یقـو بو داخؿ المیداف

 :عالقة اتجاهات المراهؽ باألنشطة الرياضية. 1-2-4
نظرًا لتأثیر العدید مف العوامؿ في تكویف اتجاىات األفراد، مف ىذه العوامؿ ما یحیط بالفرد یتفاعؿ معو 

بإرادتو أو بدوف إرادتو، ومنيا ما یتـ اختیاره وفقًا لظروؼ الفرد وأىدافو، لذلؾ تعتبر مرحمة الدراسة الثانویة 
مف أىـ المراحؿ التي یمكف أف یتأثر أفرادىا بالخبرات السابقة والعالـ المحیط بو في مرحمتو الحالیة، مما 
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یؤثر بشكؿ قاطع في تكویف االتجاىات التي یمكف مف خالؿ التعرؼ عمیيا بأسموب عممي یوجو ىذه 
 .(223، صفحة 1983سعد، ) االتجاىات إلى األفضؿ باألسالیب التي تتناسب مع ىذه المرحمة اليامة

وُتعتبر األنشطة الترویحیة الریاضیة عممیة تنفیس وترویح لتالمیذ ىذه المرحمة، حیث تيیئ ليـ نوع مف 
السعادة والراحة الفكریة والبدنیة وتجعميـ یعبروف عف مشاعرىـ وأحاسیسيـ عف طریؽ حركات ریاضیة 
متوازنة، منسجمة ومتناسقة، تنمي عممیة الّتوافؽ بیف العضالت واألعصاب في كؿ ما یقوـ بو التالمیذ 

مف حركات ىذا مف الناحیة البیولوجیة، أما مف الناحیة التربویة فبوجود التالمیذ في مجموعة واحدة خالؿ 
العممیة التي تّتسـ بینيـ ُتكسبيـ الكثیر مف الصفات الخمقیة والتربویة كالّطاعة والّشعور  الحصة فإف

 ، وفي دراسة(142، صفحة 1999عواصؼ، ) بالصداقة والزمالة واقتساـ الصعوبات مع التالمیذ
"Kahen, J, et al" (2008م) االتجاىات الشخصیة ونظرة األصدقاء واىتمامات وممارسة  أثبتت أف

.  األىؿ لمنشاط البدني محددات أساسیة لممارسة النشاط البدني
 في تكویف طبیعة االتجاىات النفسیة نحو ممارسة النشاط ویرى الباحث أف األنشطة الریاضیة قد تسيـ

كما  المؤثرات األخرى، في فترة المراىقة تمثؿ قوة جذب و تأثیر كبیر یفوؽ كؿ الریاضي فجماعة األقراف
كیانيا  معقدة بعكس ما كانت عمیو في فترة الطفولة، ویصبح ليا تصبح العالقات داخميا كبیرة و

ایجابیة   وأف المراىؽ الذي یكوف لو اتجاىاتالخاصة، وأعضائيا ومظيرىا وشعارىا وفمسفتيا وتقالیدىا
إلشباع حاجاتو النفسیة كالحاجة إلى المیوؿ واالنتماء  نحو ذاتو تزداد ثقتو بنفسو وبالتالي تنشأ لدیو رغبة

االنتصار والتفوؽ، فميذا یتجو نحو ممارسة األنشطة  والحاجة إلى التألؽ والتمیز، والحاجة إلى حب
 ذات الطابع االجتماعي، كما یتجو نحو ىذا النشاط الریاضیة كخبرة اجتماعیة مفادىا تحقیؽ تطمعاتو

المتألؽ بعیدا بذلؾ عف كؿ دواعي التوتر  كخبرة جمالیة لغرض الحفاظ عمى سالمة و صحة مظيره
إشباع حاجتو إلى حب االنتصار والتفوؽ  یتجو نحو النشاط كخبرة لمتفوؽ الریاضي ليدؼ والتعصب، كما

 . المنافسة الریاضیة الریاضي عف طریؽ
 :الميول الرياضية لممراهؽ بالمرحمة الثانوية.1-2-5

المیوؿ الریاضیة ُتعتبر مف الدوافع اليامة لممارسة األنشطة الریاضیة، ویّتضح میؿ اإلنساف في اتجاه 
النشاط الریاضي یرغب  االنتباه نحو أشیاء وظواىر قصد التعرؼ عمیيا، حیث نجد أف الذي یمیؿ نحو

المباریات والمنافسات الریاضیة، ویقرأ الجرائد  دائمًا في معرفة أكثر ما یستطیع في ىذا المجاؿ فتراه یشاىد
 وتمعب (188، صفحة 1990النقیب، )المباریات  والمجاّلت المتخصصة، ویحرص عمى تتبع نتائج

المیوؿ دوٌر كبیر في تنظیـ وتوجیو سموؾ الفرد ودعمو لبموغ ىدفو فيي مف أىـ العوامؿ التي تسيـ في 
تكویف شخصیة الفرد، وقد اىتـ بيا المربوف والمعنیوف بتربیة المراىقیف ورعایتيـ وتوجیييـ التوجیو التربوي 

السواري عمر ) .والميني وتوجیييـ في اختیار ىوایتيـ وألعابيـ وأوجو نشاطيـ المختمفة في أوقات فراغيـ
 .(73، صفحة 1996محمد، 
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مف خالؿ ما سبؽ یرى الباحث أنو یمكف القوؿ أف المیؿ الریاضي ىو عبارة عف شعور أو قوة داخمیة 
وعمیو  تدفع الفرد لإلقباؿ أو تركیز االىتماـ نحو نشاط معیف وتفضیمو عف غیره واالنصراؼ عما عداه،

فإف التممیذ المراىؽ خاصة في المرحمة الثانویة یمیؿ إلى ممارسة مختمؼ ألواف األنشطة الریاضیة التي 
تحقؽ لو الرضا والسرور والسعادة أثناء الممارسة، ویتوقؼ تنمیة المیوؿ لممارسة األنشطة الریاضیة عمى 

الفرص المتاحة في بیئة الفرد، فيناؾ مف تسمح ليـ إمكاناتيـ ونمط حیاتيـ بتعدد میوليـ واىتماماتيـ 
ليـ مثؿ ىذه الظروؼ، ویمكننا أف ُنشیر أّنو لتوجیو وتنمیة میوؿ  الریاضیة، بینما ىناؾ مف ال تُتاح

واضحة  التالمیذ ودفعيـ لممارسة األنشطة الریاضیة یتوجب عمى اإلدارة المدرسیة تخطیط برامج ومقررات
الریاضیة المختمفة  ومسایرة لألىداؼ التربویة وفؽ میوؿ واتجاىات ورغبات التالمیذ نحو ألواف األنشطة

توصؿ خالليا إلى أف االستمتاع ىو السبب األوؿ لممارسة النشاط  Hild brand"(2001)"ویشیر
 بأىمیة الداخمي والمعرفة االقتناع أف (2003) وآخروف يونج سارة ، وفي دراسة(%81 )الریاضي بنسبة

 الترویحیة األنشطة ممارسة تدفع األفراد األسباب التي أىـ الترویحیة الریاضیة مف األنشطة في المشاركة
. الریاضیة

 :حاجات التالميذ لألنشطة الترويحية الرياضية. 1-2-6
د اىتـ العدید مف العمماء بحاجات ودوافع ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة، ویمكف تصنیؼ ولؽ

: الحاجات األساسیة التي یحاوؿ التالمیذ تحقیقيا مف خالؿ ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة مثؿ
الحاجات البیولوجیة، والحاجة لمحركة، والحاجة لممتعة واإلثارة والمعب، والحاجة إلى األمف والثقة في 

، صفحة 1998توفیؽ، - السمالوطي ) .المجتمع، والحاجة إلى الضحؾ والفضوؿ، والحاجة إلى التجدید
ومف بیف المواد التعمیمیة األكثر إثارة ومتعة نجد مادة التربیة الریاضیة، حیث نجد التالمیذ  یحسوف ، (83

أسامة "بنوع مف الحركة والمتعة والحركة الدائمة، ىذا ما یساعد عمى المثابرة والعمؿ لمدة أطوؿ یقوؿ 
فیيا ینغمس الشخص كمیا في النشاط ویفقد اإلحساس بالزمف، ویشعر أف كؿ شيء یسیر عمى : "راتب

النحو الصحیح، فيو مضجر أو قمؽ، وىذه الخبرة تتسـ بالتركیز والشعور بسیطرة الریاضي عمى نفسو 
وخصوصیة درس التربیة البدنیة و الریاضیة تزید ، (86، صفحة 1999راتب، )وعمى البیئة المحیطة بو 

مف التنشیط واإلثارة نحو الممارسة وبالتالي الحصوؿ عمى متعة أكبر، فاألنشطة الریاضیة تعتبر نموذجا 
 .(222، صفحة 2002عالوي محمد حسف، ) .فریدا وخاصة بالنسبة لمنشء ألنيا تزید مف درجة اإلثارة

 ویرى الباحث أف ممارسة التالمیذ لألنشطة البدنیة و الریاضیة قصد تحقیؽ أىـ حاجات االنتماء والتثمیف 
الحاجة إلى التعاوف والتآزر، والحاجة إلى تقمص الشخصیات والتماثؿ مع : االجتماعي والمتمثمة في
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ظيار شخصیة فعالة  الغیر، والحاجة إلى التضامف وسط الجماعة، والحاجة إلى التثمیف، المقارنة، وا 
عطاء إنتاج شخصي  ثبات الذات ألف التممیذ یحاوؿ إظيار جؿ كفاءاتو ومياراتو وا  وحاجات االنجاز وا 

لممارسة األنشطة الترویحیة  ویمكف تمخیص أىـ الدوافع .قصد النجاح والفوز، وبالتالي یناؿ تقدیر الغیر
الریاضیة لممراىقیف في اإلحساس بالرضا واإلشباع والمتعة الجمالیة سبب رشاقة وجماؿ ميارة الحركات 

الذاتیة لمفرد، والشعور باالرتیاح كنتیجة لمتغمب عمى التدریبات البدنیة التي یتمیز بصعوبتيا أوالتي تتطمب 
المزید مف الشجاعة والجرأة والقوة واإلدارة، وكذا االشتراؾ في المنافسات الریاضیة التي تعتبر ركف ىاـ مف 

  Ammouriأركاف األنشطة البدنیة وما یربطيا مف خبرات انفعالیة متعددة، وىذا ما أكدتو دراسة
أف الشعور بالكفاءة یمتمؾ أقوى التأثیرات المباشرة لممشاركة في األنشطة الریاضیة ثـ یمیو ( 2007)

األسباب التي تدفع التالمیذ إلى  مف أنو (2010 )شتيويدراسة  الفوائد المدركة مف األنشطة البدنیة، وفي
عمى المستوى الصحي والحركي والشعور  ممارسة األنشطة الریاضیة وقت الفراغ تحقیؽ نجاحات شخصیة

. بأنيـ مف بیف المتمیزیف عندما یتعمؽ األمر بالقدرة الریاضیة والثقة العالیة
 :التأثيرات النفسية لمنشاط الترويحي الرياضي. 1-2-7 

تػوفر ممارسػة األنشػطة الترویحیػة لمفػرد الفرصػػة لتجربػة خبػرات جدیػدة والشػعور باالطمئنػاف واألىمیػػة 
الذاتیة و تأكید الذات والتعبیر عف النفس، كمػا تػوفر الفػرص لتنمیػة الثقػة بػالنفس والقضػاء عمػى الخجػؿ 

وتنمیػػػة الكثیػػػر مػػػف القػػػیـ كالصػػػداقة واإلخػػػاء واالحتػػػراـ و تنمیػػػة صػػػفة األمانػػػة والصػػػدؽ والتمقائیػػػة 
وقػػد أشػػارت البحػػوث العممیػػة المعاصػػرة بػػأف ممارسػػة األنشػػطة   (25، صفحة 1998طو ، ) والشػػجاعة

الریاضػػیة تسػػيـ فػػي تحسػػیف الصحة الریاضیة وتربط إیجابیا بالصحة النفسیة وبالتػالي االنتظػاـ فػي 
درویش وفاء، ) .ممارسػة األنشػطة الریاضػیة یطػور مقدرة الفرد عمى التحمؿ ومقاومة ضغوط الحیاة

ولذلؾ فقد وجدت عالقة وثیقة بیف الترویح وعمـ النفس فالترویح یعد مف العوامػؿ  ،(11، صفحة 2007
العامػة لمصػحة النفسػیة لدرجة جعمت العمماء یعرفونو عمى أنػو حالػة نفسػیة تصػحب الفػرد أثنػاء ممارسػة 

، اكتساب الشعور واإلحساس الذاتي بالسعادة واآلماف: لمنشػاط الترویحػي الصػحة النفسیة عف طریؽ
شباع بعض الحاجیات النفسیة مثؿ إثبات و التحرر مف القمؽ والتوتر النفسي وتفریغ االنفعاالت المكبوتة، وا 

یرى الكثیر مف المربیف الریاضییف والكثیر مف عمماء الطب ، و (116، صفحة 2008حسف، ) الذات
الریاضي أف الممارسة الریاضیة في وقت الفراغ مف أىـ العوامؿ التي تعمؿ عمى االرتقاء بالمستوى 

الصحي والبدني وتكسب القواـ الجید وتمنح الفرد السعادة والسرور والمرح واالنفعاالت االیجابیة السارة 
وتجعمو قادرا عمى العمؿ واإلنتاج والدفاع عف الوطف وعمؿ عمى االرتقاء بالمستوى الریاضي لمفرد ومف 

، 1976عطیات خطاب، ) ناحیة أخرى تسيـ الممارسة الریاضیة في إكساب النمو الشامؿ المتزف لمفرد
كمػػػا تػػػوفر ممارسػػػة األنشػػػطة الترویحیػػػة لممارسػػػیيا فػػػرص رفػػػع مسػػػتوى الصػػػحة النفسػػػیة . (11صفحة 
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والتػػػوازف بػػػیف االسػتقاللیة والتبعیػػة كمػػا تعمػؿ عمػػى تنمیػػة النضػج العػػاطفي وتنمیػػة الصػفات االجتماعیػػة 
وذلؾ مف خالؿ إشباع الفرد  .(26، صفحة 1998طو ، ) .مثػػؿ التعػػاوف والرغبة في مساعدة اآلخریف

الممارس لمناشػط التػرویح لحاجتػو النفسػیة وتمػؾ الحاجػات النفسػیة ال یمكػف إلشػػػػباع بعضػػػػيا إال مػػػػف 
خػػػػالؿ وقػػػػت الفػػػػراغ، كمػػػػا أف المشػػػػاركة فػػػػي مناشػػػػط التػػػػرویح تػػػػؤدي إلػػػػى تحقیػػػػؽ االسترخاء والرضا 

وتسػاعد عمى التكیؼ النفسي وتحقیؽ الذات لممارسیيا، فيي . النفسي، مما یحقؽ لمفرد التوازف النفسي
تيیئ المواقؼ المختمفة التي تشبع الحاجات إلى التقدیر والنجاح وتحقیؽ الذات واألماف، كما أنيا تجمب 

السعادة والسرور إلى النفس، وتساعد عمى التخمص مف التوتر واإلرىاؽ العصبي، وذلؾ بتفریع االنفعاالت 
المكبوتة، وتفریغ الطاقػة النفسػػیة، واسػػتنفاد كافػػة الطػػرؽ لموصػػوؿ إلػػى الحالػػة النفسػػیة السػػمیمة لإلنسػػاف 

أىمیة ممارسة الترویح الریاضي عمى  (م2008)"ياسين"، وُیجمؿ(76، صفحة 2008قرماف، ) الممارس
الصحة النفسیة في استنفاذ الطاقة الزائدة وتحقؽ النمو النفسي المتوازف وتكسب الممارسة الریاضیة 

اإلنساف، القدرة عمى تقدیر وتمییز السموؾ وتساعد عمى اكتشاؼ نواحي التقدـ أو التخمؼ أو االنحراؼ في 
أي مرحمة مف مراحؿ النمو، واتخاذ خطوات ایجابیة، في سبیؿ تكامؿ الشخصیة كما تمعب الممارسة 

ویسػتطیع التكیؼ مع اآلخریف، في شتى  الریاضیة، دورًا ىامًا في أف یصبح الممارس متزنًا انفعالیػاً 
كما أف الممارسة الریاضیة المنتظمة تؤدي إلى  .(58، صفحة 2008یاسیف، ) .مجاالت الحیاة المختمفة

التقمیػؿ مػف حػدة االنحرافات السموكیة التي قد تواجو الطالب وتعمؿ الممارسة الریاضیة عمى زیادة االلتػزاـ 
واالنضػباط، فالقوانیف والتعمیمات الموجودة في األلعاب الریاضیة تؤدي إلى تنشئة الفرد عمى االتزاف 

النفسي وضبط النفس، وزیادة مستوى التحكـ والسیطرة عمى االنفعاالت، باإلضافة إلػى التقمیػؿ مػف السموؾ 
 (.32، صفحة 2009عبد الحمیـ منى، ). العدواني

ویرى الباحث أف الریاضة وسیمة مف أىـّ الوسائؿ التي تساىـ في كّؿ مف الحفاظ عمى سالمة الجسـ 
 وصحّتو مف األمراض، كما تحّوؿ تمؾ الضغوط والمشاكؿ النفسّیة التي یواجييا كؿ ممارسي الریاضة 

إلى مشاعر إیجابّیة تدعـ شعور الرضا عند المرء وتساىـ في تطّور ثقتو بنفسو، وتشيد الریاضة بمختمؼ 
أنواعيا خالؿ السنوات األخیرة إقباال ىائاًل مف مختمؼ الشرائح العمرّیة لممجتمع، ومف كال الجنسیف نساًء 

كما أدى ىذا اإلقباؿ إلى تطّور في مختمؼ األلعاب الریاضّیة، سواء كانت جماعّیة أـ فردّیة، مما . ورجاال
 خاّصة في الفضاءات المغمقة كالصاالت الریاضّیة التي أصبحت "ممارسة الریاضة"یساىـ في ازدىار

تمّثؿ متنّفًسا لالبتعاد عف الضغوط النفسّیة،  إذ تساعد عمى تعزیز شعور الثقة بالنفس والتحفیز خاّصة 
ف لـ یكف ریاضیا،  لدى المراىؽ عند ممارسة المعب الجماعي، وینبغي لممرء ممارسة الریاضة، وا 

فالریاضة في مفيوميا األشمؿ، أسموب حیاة ونبراس أخالقي، وحافز لبناء الذات، ووسیمة لممشاركة 
البدنیة، العقمیة، الروحیة، النفسیة، الصوفیة، والسموكیة : والتواصؿ مع اآلخر، والریاضة أنواع، منيا

ریاضة َبَدنیَّة، تمنح جسد اإلنساف قوة ومرونة، ریاضة عقمیة تحافظ عمى صحة العقؿ وتدرب الذاكرة 
ریاضة روحیة تيب الروح السكینة واالطمئناف، ریاضة نفسیة تمنح النفس الراحة والرضا، ریاضة ُصوفیَّة 
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تيذب األخالؽ النَّفسیة بمالزمة العبادات، ریاضة سموكیة تكسب اإلنساف وتعممو التحمي بالروح 
.  الریاضیة

 :  وتتضمف العدید مف العوامؿ الدائمة لممارسة الریاضة وقت الفراغ ومنيا:المحددات البيئية.1-3
 :المنشآت الرياضية في تنمية الممارسات الترويحية الرياضية. 1-3-1

 تخصو  إف سیاسة الدولة الجزائریة اتجاه شبابيا إذ تعتبره أثمر رأس ماؿ األمة، ومع إقرار سیاسة شاممة
الطاقویة لذا  ال یمكف تجاىؿ ممارسة الریاضة البدنیة بصفتيا عامال مف عوامؿ تجنید اإلنساف، بمصادره

مف خالؿ إنشاء   وذلؾ،فإف الدولة الجزائریة سعت إلى توفیر ىذا العامؿ لكافة فئات المجتمع الجزائري
. المیادیف والمرافؽ الریاضیة الخاصة بالممارسة بمختمؼ أشكاليا وأوصافيا

شواؿ  26حسب قانوف التربیة البدنیة والریاضیة المؤرخ في  :بناء وتهيئة المنشآت الرياضية  -
: یمي المنشآت الریاضیة جاء ما فیما یخص بناء وتيیئة (ه1396)

كؿ بناء لممجموعات الكبرى االقتصادیة والسكنیة الحضریة الریفیة یجب أف تتضمف مساحات : 57 المادة
 .  المعب والمنشآت الریاضیة المتنوعة والمكیفة مع األوضاع المحمیة

منيا لتعمیـ  كؿ بناء لمؤسسات التعمیـ أو التكویف یجب أف تتضمف المنشأة الریاضیة التي البد58:  المادة
 . التربیة البدنیة والریاضیة لجمیع المنتمیف لتمؾ المؤسسات

یحدد الوزیر المكمؼ بالریاضة برامج بناء وتيیئة المنشآت الریاضیة ومساحات المعب وذلؾ في  59:  المادة
(. 14، صفحة 1976وزارة الشباب والریاضة، ) .إطار النظاـ الجاري بو العمؿ وبعد أخذ رأي الوزیر المعیف

 : الشروط الواجب مراعاتها عند تخطيط المنشآت الرياضية-
إمكانیاتيا   كي تحقؽ المنشأة الریاضیة اليدؼ الذي أقیمت مف أجمو البد أف تستغؿ االستغالؿ األمثؿ لكؿ

اختیار ) :ولضماف ذلؾ وضع المختصوف شروط البد مف مراعاتيا عند التخطیط إلقامة ىذه المنشآت وىي
الموقع، التكامؿ ما بیف الممعب ووحداتو، عوامؿ األمف والسالمة، قواعد الصحة العامة، اإلشراؼ 

 .(االستغالؿ األمثؿ، الناحیة الجمالیة، الجوانب االقتصادیة توسیع الموقع مستقبال
 إف أىـ عناصر اإلدارة ىو التخطیط وعناصر  :اإلمكانيات في األنشطة الترويحية الرياضية.1-3-2

التخطیط ىي اإلمكانیات وىي تحدید العناصر المطموبة التي وظیفتيا تحقیؽ التخطیط، مف حیث الكـ 
 .وىي مادیة أو بشریة (الكمیة المطموبة ونوعیتيا)والنوع 

 :اإلمكانيات المادية.1-3-2-1
ىي و.  المالعب وكافة التجيیزات الریاضیة، المنشآت، األجيزة الریاضیة،األدوات :األجهزة والمعدات -

العب أو  كافة التسيیالت المانحة لإلعداد والمساعدة عمى التعمیـ والتدریب لتحویؿ الفرد العادي إلى
 .صقؿ الالعب ذاتو لالرتفاع بمستواه الفني والبدني

وبدونيا  األمواؿ الالزمة لمتمویؿ والشراء وعمؿ الموازنات التقدیریة في التخطیط طویؿ المدى، :األموال -
منكوش زكي، )أو بقصورىا تصبح كافة الخطط المختمفة عاجزة عف تحقیؽ أىدافيا الموضوعة 
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وكانػت أىػـ نتائج  (ـ1992 )إخالصودراسة  (ـ2002 )الخالدوفي دراسة  .(51، صفحة 1981
الدراسة مف بیف العوامؿ التي تشجع عمى مشاركة التالمیذ بانتظاـ في برامج األنشطة الریاضیة تتمثؿ 

. في وجػود حػوافز مالیػة لممشاركیف في النشاط الریاضي
   :اإلمكانيات البشرية- 1-3-2-2

جمیع المستویات اإلداریة بدءا مف المخططیف وحتى اإلدارییف والحكاـ وىـ كافة العاممیف  :العاممون- 
فمستویات اإلدارة العمیا ىي المسؤولة عف التخطیط الشامؿ لألىداؼ , لتحقیؽ األىداؼ التي یخطط ليا

 .العمیا والفمسفة العامة لممجاؿ الریاضي
عداد الفرؽ  :المنفذون-  وىـ المدیروف الذیف یقوموف بتنفیذ الخطط الموضوعة مف تعمیـ وتدریب وا 

 .المختمفة
 المختصوف في المجاالت المختمفة مثؿ الطب وعماؿ الصیانة لألجيزة الریاضیة المختمفة :الفنيون- 

الضروریة  وعمى كؿ فرد أف یخطط لمجاؿ معیف أف یكوف عمى عمـ بما یجب أف تكوف عمیو اإلمكانیات
الساعاتي ، ) التخطیط والمطموبة توظیفيا لیمكف لو انجاز ما خطط لو وتحقیؽ األىداؼ المرجوة مف ىذا

 الديريودراسة  (1999 )عصمتودراسة  (1999 )عبد السالم، وبینت دراسة (319، صفحة 1980
أنو مف العوامؿ المساعدة عمى ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة بالمؤسسة اختیار مواعید  (1994)

لتنفیذ البرنامج تناسب الممارسیف ویػتـ أخػذ رأي المتخصصیف عند تحدید أىداؼ الترویح الریاضي ووجود 
جياز خاص یتولى الرعایة الػصحیة لجمیػع تالمیذ المؤسسة وتوفر عوامؿ األمف والسالمة في البرنامج 

  .وتوفر میزانیات كافیة لجمع األنشطة الترویحیة
 :أهمية اإلمكانات في األنشطة الرياضية والترويحية.1-3-3

إف توافر اإلمكانات یعد أحد العناصر األساسیة المؤثرة في نجاح فعالیة العممیة التعمیمیة، حیث ال غنى 
عف وجود صاالت ومالعب وأدوات ریاضیة، كما أف تفریغ صفوؼ متتالیة مف الناشئیف لالنضماـ لمفرؽ 

الریاضیة، في مختمؼ الریاضات ال یمكف أف یتـ دوف توافر اإلمكانات المادیة والبشریة الخاصة بيذا 
المجاؿ، إف البرامج المختمفة ألغراض التربیة الریاضیة والترویحیة تضعؼ وال یمكف ليا أف تحقؽ أىدافيا 

كاممة في غیاب اإلمكانات، ویعد توفر اإلمكانات وحسف استخداميا عمى المستوى الوطني خاصة في 
مجاؿ اإلعالـ الریاضي مف العوامؿ البالغة التأثیر عمى المشاىدیف لتنمیة مختمؼ الجوانب الثقافیة 

، 2000السدحاف عبداهلل ناصر، ) الریاضیة مما یزید بصورة أو أخرى مف الشعور باالنتماء لموطف
إف توافر اإلمكانات الخاصة بتقدیـ الميارات الریاضیة والترویحیة وخاصة الصعبة . (128صفحة 

بطریقة وصورة بسیطة سمسمة تعمؽ بذىف المتدرب وتساعده لموصوؿ إلى مرحمة الثبات واإلتقاف واألداء 
اآللي بصورة أقرب إلى المثالیة، مما یساعد في رفع مستوى األداء، إف تواجد اإلمكانات یوفر الوقت 
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والجيد لكؿ مف الالعب والمدرب، التممیذ والمعمـ، حیث توافر اإلمكانات واألدوات الریاضیة والترویحیة 
وغیرىا مف مختمؼ اإلمكانات سواء في أماكف التدریب، وتوافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجيزة 

كالساحات )واألدوات یقمؿ مف شعور الممارسیف بالممؿ، إف توافر اإلمكانات خاصة في المناطؽ الشعبیة 
الشعبیة ومراكز الشباب یحد مف المظاىر السموكیة غیر المرغوب فیيا والتي تتنافى مع القیـ األخالقیة 

 والعادات والتقالید االجتماعیة سواء في المممكة العربیة السعودیة أو مختمؼ البالد العربیة واألجنبیة
( 1996 )المصطفىودراسة  (ـ1991 )إيمان هدهددراسة  ، وأكدت(82، صفحة 2004محمد عمي، )

أف أىـ أسباب المشاركة والممارسة ىي توفر اإلمكانیات، وتوافر الصاالت الریاضػیة وتوفر األخصائییف 
. المتخصصیف لتعمیـ وتدریب األنشطة الترویحیة الریاضیة المختمفة

التخطیط العمراني الحدیث یحظي باىتماـ المسئولیف في الكثیر مف الدوؿ دفعو إلقامة  ویرى الباحث أف
نشاء ىذه المدف، بما . مدف عمرانیة جدیدة وقد وضعت الدوؿ المتقدمة قوانیف تطبیؽ عند تخطیط وا 

یضمف لممواطف الحؽ في العیشة المتوازنة بیف ما عمیو مف واجبات وما لو مف حقوؽ، ومف ىذه الحقوؽ 
 وأف األجيزة واألدوات الخاصة بممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة نصیب المواطف مف المالعب،

إحدى الوسائؿ الرئیسیة لمتنویع في التمرینات  تستثیر نشاط وحماس التالمیذ لمعمؿ وفضال عمى أنيا
المواـز واألجيزة الریاضیة مف األمور الریاضیة  واأللعاب، وأفضميا أثرا في تحقیؽ الفائدة، حیث تعتبر

لمممارسیف ذلؾ ألنيا تعتبر مف متطمبات األنشطة الریاضیة، فیجب توفیرىا حرصا عمى حسف سیر 
یسیر بخطى متدرجة، فإنيا تدفع التالمیذ إلى المشاركة في  الدرس، فيي فضال عمى أنيا تجعؿ التدریب

المعب وتبث فیيـ الحماس، وتزیدىـ تشویقا ومرحا عند استعماليا، ومف ىنا أصبحت أجيزة المعب مف 
.  مستمزمات التربیة الحدیثة

تعد البرامج الترویحیة الوسیمة التي مف خالليا یستطیع الترویح تحقیؽ : البرامج الترويحية .1-3-4
األىداؼ واألغراض المرجوة منو وتطور اليائؿ الذي لحؽ بمجاؿ الترویح لـ یكف ولید الصدفة أو طریقة 
عشوائیة بؿ كاف تطورا مبنیا عمي دراسة مستفیضة والتخطیط وتنظیمو وتنفیذه ومتابعو تقویمو، ومف ثـ 

عبد ) فاف بناء برنامج ترویحي یتطمب إتباع خطوات عمیمة مبنیة عمي أسس تربویة حدیثة ومتطورة
 .(234، صفحة 1997السالـ محمد أحمد، 

  :البرنامج الترویحي یتكوف مف: مكونات البرنامج الترويحي. 1-3-4-1
 أف بناء برنامج ترویحي یتطمب إتباع خطوات عممیة مبنیة عمي أسس تربویة :مرحمة بناء البرنامج -1

دراسة األفراد الذیف یتـ تصممي البرنامج ليـ  دراسة المجتمع، ):حدیثة ومتطورة وأىـ ىذه الخطوات ىي
، دراسة اإلمكانات، تحدید األىداؼ المراد تحقیقیيا، فمسفات ونظـ المجتمع، الحالة البدنیة (المنتفعیف)

. (50، صفحة 2013سالمة عبد العزیز، - متولي البطراوي أماني) .(والصحیة لألفراد، نوع النشاط
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بعد أف یتـ تحدید األىداؼ والدراسات واإلمكانات ویتـ اختیار  :لمبرنامج (التنفيذ)مرحمة التطبيؽ - 2
األنشطة الریاضیة المناسبة تأتي مرحمة التنفیذ لمبرنامج الترویحي الریاضي عمى أسس سمیمة تخدـ 
المجتمع، وتحقؽ االنسجاـ بیف أفراده، ویجب مف خالؿ التنفیذ لمبرامج أف یتحقؽ مساعدة األعضاء 

واالىتماـ  بعضيـ في بموغ األىداؼ الموضوعة، وأف یتأثر المشتركوف تأثیرا إیجابیا في بعضيـ البعض،
بتنمیة شخصیات األفراد، وتوفیر البیئة المناسبة التي تساعد األفراد عمى اكتساب القیـ المطموبة وأف تكوف 

الفرص متاحة لجمیع األفراد بالتساوي، ومنح األفراد الفرص الالزمة لإلبداع واالبتكار، وتوفیر األمف 
والسالمة لجمیع األفراد، وتوجیو األفراد أثناء أدائيـ ألدوارىـ في الترویح لما ىو مفید ليـ، إضافة إلى 

 .(79، صفحة 1984داف كوریف، ) توفیر جو العمؿ المناسب لجمیع األفراد
إف تقویـ البرنامج الترویحي الریاضي عممیة ىامة حیث یتمكف القائد   :مرحمة التقويم لمبرنامج -3

الترویحي مف معرفة مدى نجاح الخطط التي وضعيا لتحقیؽ األىداؼ المرجوة مف الترویح، حیث یشمؿ 
التقویـ جمیع الجوانب التي یغطیيا الترویح، ویيتـ بكؿ الوسائؿ والغایات، ویحدد مدى الجيد الذي تـ بذلو 

لنجاح البرنامج وینبغي أف یسیر التقویـ مع التنفیذ خطوة بخطوه حتى تنمكف مف متابعة البرنامج مف 
بدایتو حتى النيایة، حیث یتـ تسجیؿ النتائج وتحمیميا وتفسیرىا ومعالجة الخطأ في حینو، ثـ إف التقویـ 
عممیة تعاونیة یجب أف یشترؾ فیيا جمیع العاممیف في البرنامج الترویحي الریاضي مف قادة ومشرفیف 

وتالمیذ ومنفذیف لتكتمؿ منظومة الرأي، ویجب أال یغفؿ رأي ألحد ميما كاف صغیرا، حتى یمنح كؿ واحد 
مف أعضاء الفریؽ حریة التفكیر واالبتكار والتجدید، وحتى تسود روح المحبة والمودة والتعاوف بیف أعضاء 

 .(53، صفحة 2002الفاضؿ محمد أحمد، ) الفریؽ الترویحي
وىذه الخطوة ىي المحصمة النيائیة ألي برنامج یتـ تنفیذه، وبيا تتحدد  :مرحمة التعديل لمبرنامج- 4

النتائج ویتـ رصدىا بشكؿ نيائي حتى تبنى عمیيا البرامج الریاضیة، وىذا التعدیؿ قد یكوف في األىداؼ 
ضافة  أو في التنفیذ، أو زیادة أو تقمیؿ الوقت الالـز لتنفیذ البرنامج الریاضیة، أو حذؼ بعض األنشطة أوا 
أخرى، وقد یكوف بإبعاد بعض الكفاءات القیادیة عف المشاركة في البرامج القادمة، والكشؼ عف مواىب 

 (.85، صفحة 2007بيجت أبو طامع، ) جدیدة
  :عوامل يجب مراعاتها عند تخطيط البرنامج الترويحي الرياضي في المجتمع. 1-3-4-2
.         الوقت.        -  السف         -  .الميارة.        -  المكاف.          -  الرغبة - 
 .نوع المجتمع.                 - نوع التنظیـ.        - الجنس         - .حجـ الجماعة- 
  :مبادئ مساعدة في عممية تخطيط البرنامج الترويحي الرياضي.1-3-4-3
مبدأ االستفادة مف إمكانات -  مبدأ التوقیت -  مبدأ التنوع-  مبدأ تكافؤ الفرص-  مبدأ التنوع   - 

مبدأ المستویات  مبدأ التقییـ -  مبدأ األمف والسالمة -  الریادة الكؼء - المبدأ المالي - المجتمع
 .(167، صفحة 2006عبد التواب محمود عبد التواب، ) .المستمر
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ىي عممیة تربویة تيدؼ إلى توجیو السموؾ عف  : القيادة في المجال الترويحي الرياضي .1-3-4-4
واجبات القائد في  طریؽ النشاط الترویحي الریاضي لتحقیؽ أىداؼ تتمشى مع اتجاىات المجتمع ومف

 :المجاؿ الترویحي الریاضي
  .تحقیؽ جو مف التعاوف المتكامؿ بیف أفراد الجماعة - 
 .الحرص عمى تحقیؽ التجانس واالنسجاـ بیف أفراد الجماعة - 
  .تحمیؿ المواقؼ التي قد تنحرؼ بالعالقات الشخصیة بیف األفراد - 
 .العمؿ عمى تجنب أسباب الضعؼ بتشجیع كؿ عضو - 
 .فيـ الرائد لجماعتو وقدرتو عمى التعاوف معيا - 
 .القدرة عمى المشاركة الوجدانیة ألفراد الجماعة - 
 .السعي لتزوید الجماعة بكؿ جدید مستحدث یضمف تقدميا ونموىا - 
 .التفكیر العممي الواقعي في كؿ ما تزاولو الجماعة - 
  .یوفر األمف والسالمة في األنشطة الترویحیة - 
محمد حسف -السایح مصطفى) .العمؿ ع االستفادة مف اإلمكانات والتسيیالت إلى أقصى حد ممكف - 

 .(92، صفحة 2007عبد المنعـ، 
 أىميا ویرى الباحث أف القائد في مجاؿ الترویح الریاضي یجب أف یمـ بمجموعة مف الصفات والقدرات

، والقیادیة (التعاوف– العدؿ - الصبر - اإلخالص - الحـز - الذكاء ):النفسیة واالجتماعیة والمتمثمة في
 .(القدرة عمى اإلدارة والتنظیـ- تحمؿ المسئولیة- حسف التصرؼ-  اإلیماف بالعمؿ):والمتمثمة في

اإللماـ -اإللماـ بأحدث أسالیب التربیة  ):ومجموعة المعارؼ العممیة والميارات المينیة والمتمثمة في
 (.وظروؼ العمؿ- بظروؼ المجتمع 

: خالصة الفصل- 
 مجتمعات یواجو الذي التحدي أصبح قد  الترویح، عمى الطمب زیادة ومواجية الفراغ وقت استثمار إف

 ببعض القیاـ أثناءه أویتـ الجرائـ خاللو ترتكب وقت إلى الوقت ىذا یتحوؿ ال الحالي، وحتى العصر
 لممارسة مجتمعيا تشجیع عمى الدوؿ ىذه مؤسسات والمجتمع فتحرص الفرد بحیاة التي تضر االنحرافات

 اتجيت المجتمع الریاضي في الترویح ألىمیة مستویاتو، ونظرا جمیع عمى الریاضي الترویحي النشاط
الدراسیة  مقرارتيا ضمف الفراغ وقت في االستثمار وسبؿ الترویح موضوعات إدخاؿ إلى المتقدمة الدوؿ
إلى  باإلضافة التربویة، المؤسسات أسوار داخؿ الریاضي لتفعیؿ الترویح المساعدة الوسائؿ اعتماد مع

مف أجؿ  الریاضیة لألندیة التابعة الریاضیة والمنشئات الریاضیة المدرسة بفضؿ المراكز تفعیمو خارج
 توفیر جممة  خالؿ مف وىذا المراىقیف فئة خاصة لدى االنفعالیة الشحنات وتفریغ االنحراؼ التقمیؿ مف

  .مف العوامؿ االجتماعیة والنفسیة وكذا العوامؿ البیئیة التي تـ التحدث بالتفصیؿ عنيا في ىذا الفصؿ
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 : تمهيد
 وقت بتحویؿ یطمح الذي المبدأ اإلنساني عمى تعتمد المتحضر المجتمع في وقت الفراغ سیاسة إف 

 ووقت والمينیة، والعقمیة و إمكاناتو الجسمانیة قدراتو تطویر في اإلنساف یستثمره ترویح وقت إلى الفراغ
 طالما شخصیتو تنمي أف شأنيا التي مف واالحتماالت اإلمكانات اإلنساف أماـ یفتح المجتمع في الفراغ
 وبعث االجتماعیة األىداؼ الروحیة وتحقیؽ والتنمیة الفاضمة اإلنسانیة التربیة ترسیخ یستيدؼ أنو

فالدوؿ المتقدمة حضاریا ال تيتـ ، والجماعات األفراد عند والروحیة الجسمانیة الحیویة قوى وتجدید
بتوفیر وقت الفراغ ألبنائيا فحسب، بؿ تيتـ بالتخطیط العممي لطرؽ وألشكاؿ استثماره حتى ال یتحوؿ 
ىذا الوقت إلى وقت ترتكب خبللو الجرائـ أو یتـ في أثناءه القیاـ ببعض االنحرافات والمناشط غیر 

التربویة التي تضر بحیاة الفرد والمجتمع، وسوؼ نتناوؿ عرض لمفيـو وقت الفراغ ولمطرؽ األساسیة 
لتعریفو و كذلؾ مستویات المشاركة في مناشطو، ونعطي المفيـو العممي لمترویح وأنواعو، وخصائصو 
وأىمیتو، ونفصؿ في النظریات الخاصة بو والمجاالت المتعمقة بو إضافة التكمـ عف الترویح الریاضي 

 .وارتباطاتو بالجوانب المختمفة لئلنساف
:  مفهـو وقت الفراغ -2

 ویعني التحرر مف قیود العمؿ أو مف licere إف مصطمح وقت الفراغ مشتؽ مف أصؿ البلتیني 
االرتباطات إال أف وقت الفراغ أصبح في القرف المعاصر یرتبط بحریة استخداـ الفرد ليذا الوقت وذلؾ 

 أف وقت الفراغ یعد عممیة دینامیكیة یرتكز Max Kaplan ماكس كابمفویرى . بطرؽ متعددة وال نيائیة
:  عمى أربع مكونات رئیسیة متداخمة وىي

ویشیر إلى مدى وضوح مفيـو وقت الفراغ لدى األفراد ومدى إدراكيـ ألىمیة ممارسة : المعنى- 
.  مناشطيـ، وكذلؾ إلى مدى إلماميـ بالبنیة المعرفیة المرتبطة بنظریات و فمسفة وقت الفراغ

تتحدث وظیفة وقت الفراغ في ضوء وضوح معنى ومفيـو وقت الفراغ لدى األفراد، فمف : الوظيفة- 
خبلؿ تفيـ األفراد لمعنى وقت الفراغ یتـ إدراكيـ لؤلىداؼ التي یمكف أف تنبثؽ وتتضح مف المعنى ویحدد 

 . دوما زیدي الوظائؼ الرئیسیة لوقت الفراغ في االسترخاء والتسمیة وتطویر الشخصیة
ىو أف وقت الفراغ مرتبط بحالة األفراد أو بظروفيـ فتتبایف الفروؽ الفردیة بیف : الحالة أو الظروؼ- 

 الجنس، الظروؼ األسریة السف،)األفراد، یؤكد عمى إف وقت الفراغ مرتبط بالعدید مف المتغیرات 
خصائص النفسیة لمفرد، المستوى االجتماعي واالقتصادي، نوع ودرجة التعمیـ، طبیعة وحجـ العمؿ إتقاف 

 .(الفرد لمميارات واىتمامو باليوایات
 یرتبط االختیار بطریقة وثیقة بحالة أو ظروؼ الفرد، ففي ضوء المتغیرات السابقة یمكنو :االختيار- 

عایدة، -الحماحمي) تحدید كـ وقت الفراغ وكذلؾ نوعیة المناشط التي یمكف اختیارىا الستثمار وقت الفراغ
 أف وقت الفراغ ىو الوقت الذي نتحرر فیو مف القیود Nemyerنويمير، ویرى (20، صفحة 2001
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 إلى إف وقت الفراغ ىو محمد عادؿ خطابالرسمیة أو التي یفرضيا عمینا عممنا الوظیفي الرسمي، ویشیر 
 أنو یعد فعبل نشاطا اختیاریا یبدع Kerr كيرالوقت الحر الذي یفعؿ فیو اإلنساف ما یشاء الحیاة، ویعرفو 

 یرى أنو جزءا مف kraus كراوسفیو الفرد وفقا لنمطو ویسترح خبللو مف تفكیر العمؿ ومشكبلتو أما 
وقت الفرد والذي ال یكوف مخصصا لمعمؿ أو مرتبطا بمسؤولیاتو أو بأیة مناشط أخرى إجباریة فيو 

عمؿ أو أداء   أنو الوقت غیر المشغوؿ بأي نشاط أوحممي إبراهيـمتروؾ لتقدیر الفرد، كما یشیر 
 .(24-23، الصفحات 2001عایدة، -الحماحمي) یتعارض مع وقت العمؿ

ویرى الباحث مف خبلؿ التعاریؼ السابقة لوقت الفراغ أنو ىو الوقت الحر الذي ال یرتبط بضرورة أداء 
واجب معیف والذي یتحرر فیو اإلنساف مف التزامات وضرورات الحیاة وتكوف لو حریة قضائو كیفما یرید 

. ویرغب
 : مستويات المشاركة في مناشط وقت الفراغ2-1

مستویات المشاركة في مناشط وقت الفراغ موضحا طبیعة المشاركة وذلؾ مف خبلؿ  Nach ناشیوضح 
 .ستة مستویات في وقت الفراغ

وتتضمف المشاركة اإلبتكاریة في مناشط وقت الفراغ ومنيا  (المشاركة االیجابیة): األوؿ المستوى- 
.  التألیؼ واالختراع وابتكار النماذج والعروض

ویشتمؿ عمى مناشط وقت الفراغ والتي مف أىميا المشاركة في  (المشاركة االیجابیة) :المستوى الثاني- 
المباریات الریاضیة وفي التمثیؿ المسرحي وفي العزؼ الموسیقي وفي خدمات البیئة والمجتمع وفي 

 . الرحبلت والمعسكرات وفي الفنوف واليوایات الیدویة
والتي تتمثؿ في قراءة القصص والروایات ومشاىدة البرامج  (المشاركة الوجدانیة): المستوى الثالث- 

التمفزیونیة ومشاىدة األفبلـ  والمسرحیات والتمثیمیات ومشاىدة البرامج والمسابقات الریاضیة واالستماع إلى 
 .(27، صفحة 2001عایدة، -الحماحمي) البرامج اإلذاعیة وزیارة المعارض والمتاحؼ

والتي یتـ التعبیر عنيا مف خبلؿ لقاءات األقارب واألصدقاء  (المشاركة السمبیة) :المستوى الرابع- 
والتسمیة والترفیو والميو استيبلؾ الوقت وتبادؿ األحادیث مع اآلخریف والمجالسة حوؿ المائدة والمشاركة في 

 .تناوؿ الطعاـ والمشروبات
وذلؾ مف خبلؿ المشاركة في مناشط ضارة كتعاطي  (مناشط تمحؽ األذى بالفرد) :المستوى الخامس- 

 . المخدرات ولعب المیسر وارتكابو ألفعاؿ غیر تربویة
وذلؾ مف خبلؿ المشاركة في مناشط ضارة  (مناشط تمحؽ األذى بالمجتمع): المستوى السادس- 

  .(31، صفحة 1997درویش، ) بالمجتمع كارتكاب الجرائـ والتطرؼ وأعماؿ العنؼ
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 :العوامؿ التي أدت إلى ظهور أوقات الفراغ وتطورها. 2-2
 بنائي تبایف عممیة حدثت الصناعیة الثورة قیاـ عند عشر الثامف القرف أواخر في :الصناعية الثورة -

 غیر العمؿ مف العاممیف نقؿ أف بعد وخاصة الفراغ وقت ظاىرة ظيور إلى أدى مما المجتمع داخؿ
 كي النشاط لتجدید لمراحة أوقات العمؿ أثناء یتخمؿ أف أوجب مما المستمر المنظـ العمؿ إلى المنظـ
 ال إنسانیة ضرورة واالستجماـ والنفسیة البدنیة الراحة عمى لمحصوؿ السعي فأصبح واإلنتاج العمؿ یستمر
 : شقاف الصناعي المجتمع في والترویح الفراغ الساعات أصبح لذا .اعنو التنازؿ أو منيا التفریط یمكف
 النشاط لتجدید ضرورة الفراغ ووقت الترویح فأصبح اإلنتاجیة العممیة مف جزًءا كونيا في یتحدد :األوؿ- 

 .لمممؿ ودافع والنفسیة الجسمیة القوى یستيمؾ المستمر فالعمؿ لمعاممیف، والذىني والنفسي الجسماني
 عمیو واإلقباؿ لمعمؿ دفعيـ عمى ذلؾ ساعد كمما لمعاممیف والترویح الفراغ وقت توفیر أمكف كمما :الثاني-
 .طاقتيـ وبتكامؿ جادة بطریقة أخرى مرة
 اتحادیة وىیئات نقابات بینيا فیما وتكوف صفوفيا تنظیـ في العمالیة الطبقة بدأت :العمالية التشريعات - 

 وقت لقضاء مخصصة أوقات العاممیف إلعطاء فعاال دورا والعمالیة النقابات ليذه فكاف حقوقيا عف لمدفاع
 واليیئات بالنقابات أدى مما العمالي لمترویح وقویة جدیدة دفعة أعطت العمالیة فالتشریعات .الفراغ

 . الترویحیة العمالیة باألنشطة الخاصة بالقیـ واالىتماـ والتعمیمیة الروحیة القیـ تقویـ إعادة إلى العمالیة
 وموقع األوؿ محوره اإلنساف یكوف متكامؿ حضاري مفيوـ التكنولوجیا :والتكنولوجي العممي التقدـ - 

 كمما المجتمع إف وتطورىا، الفراغ إیجاد في فعالة مساىمة التكنولوجي التقدـ ساىـ حیث فیو األساسي
 المشكبلت لمواجية حتمیة ضرورة الترویح كاف كمما الفراغ وقت زاد كمما التكنولوجیا مجاالت في تقدـ

 عاتقيـ عمى الممقاة المتطمبات عف الكثیریف لتعویض األساس یختمفاف والترویح الفراغ فوقت االجتماعیة
 .والتكنولوجي العممي التقدـ عف والناجمة

 الثقافات باختبلؼ یختمؼ الفراغ أف شؾ مف لیس :االجتماعية والمنظومة العصرية التغيرات- 
 تنوع أو تبایف عمى كبیر حد إلى ذلؾ یرجع والفراغ الجماعات، باختبلؼ تختمؼ ىي بؿ والنشاطات

 التي والفردیة المجتمع نظـ مف كنظاـ أىمیتو الفراغ ویستمد الخبرة ىذه في المؤثرة والظروؼ العوامؿ
 .المجتمع في یؤدیيا

 وذلؾ االقتصادیة العوامؿ الفراغ أوقات ظيور إلى أدت التي العوامؿ أىـ مف :االقتصادي لعامؿا  -
 الفراغ وقت أنشطة ىناؾ العوامؿ، لكف بيذه یتأثر ال الفراغ أنشطة مف نسبًیا كبیًرا جانًبا أف مف بالرغـ
 النشاطات مف النوعیة وىذه خاصة أو عامة ىیئات تقدميا التي والخدمات لمسمع استخداـ عمى تنطوي
 تقدميا التي والخدمات المنتجات لو تخضع كما تماًما واالستيبلؾ الطمب لقانوف یخضع الفراغ لوقت

 المتشابكة العوامؿ مف بعدد الفراغ وقت أنشطة عمى اإلنفاؽ نحو االتجاه ویتأثر .المجتمع في الصناعة
 كمیة ، وترتبط(متنوعة أنشطة لمممارسة المتاحة الفرص، الثقافي الوعي درجة، االقتصادي المستوى):وىي
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 العمؿ مف التحرر فترات زادت فكمما أیًضا االقتصادي بالعامؿ الفراغ أنشطة لممارسة لنا المتاح الوقت
 الفراغ وقت بقضاء والخاصة والخدمات السمع عمى اإلنفاؽ مف مزیًدا أنتوقع لنا كاف األخرى وااللتزامات
 .والترویح

 ارتباطات ىناؾ أف حیث الفراغ الوقت تمضیة أسالیب تطویر إلى أدت المينیة الثقافة :المهنية الثقافة- 
 إلى تمیؿ العاممة الطبقات أف البحوث أكدت حیث ،(لمناس المينیة الظروؼ( العمؿ وحیاة الفراغ بیف

 وتمیؿ الرادیو سماع أو التمفاز مشاىدة خبلؿ مف وذلؾ سمبیة بطریقة وترویجيا فراغيا أوقات قضاء
 اإلیجابیة المشاركة في والمتمثؿ الفراغ أوقات قضاء في اإلیجابي األسموب إلى الوسطى الطبقات

 العمؿ مجاؿ في بدورىا تنشأ والتي المكانة اتجاىات عف تعبر الفراغ فعادات والذىنیة، البدنیة بالنشاطات
 التعمیمیة والمكانة والمينیة الدخؿ مستوى فارتفاع الفراغ، وقت خبلؿ الناس أنشطة في تأثیرىا تمارس وىي
الجبلد أحمد، ) لمفراغ اإلیجابیة األنشطة عمى اإلقباؿ ثـ ومف االجتماعیة االتصاالت نطاؽ اتساع یعني

  .(81، 75، صفحة 1998
 : أهمية وقت الفراغ.2-3

یعتبر استثمار وقت الفراغ مف األسباب اليامة التي تؤثر عمى تطورات ونمو الشخصیة، كما یعتبر مف 
المشاكؿ اليامة التي تولیيا المؤسسات واليیئات االجتماعیة القدر الكبیر مف العنایة واالىتماـ، ىذا 

باإلضافة إلى أف استثمار وقت الشباب یرتبط ارتباطا وثیقا بالعمؿ التربوي في المؤسسات التربویة لمشباب 
تبلمیذ و تممیذات المدارس )كالمدارس والجامعات ومنظمات الشباب، وفي مجاؿ الشباب المثقؼ 

تظير ىذه المشكمة في محاولة المؤسسة  (االكمالیة والثانویة وطمبة وطالبات الجامعات والمعاىد العالیة
توجیو الجیؿ الصاعد وتوعیتو بأىمیة استثمار وقت فراغو بصورة نافعة  (المدرسة أو الجامعة)التربویة 

تاحة الفرصة أمامو لممارسة العدید مف األنشطة الترویحیة في وقت  تعود عمیو وعمى الوطف بالفوائد، وا 
فراغو بيدؼ تربیتو وتنمیتو، ووقت الفراغ في المجتمعات المتقدمة ال یعتبر فقط وقتا لمترویح واالستجماـ 
واستعادة القوى، ولكنو أیضا باإلضافة إلى ذلؾ یعتبر فترة مف الوقت یمكف في غضونيا تطویر وتنمیة 

 . الشخصیة بصورة متزنة وشاممة
ویرى الكثیر مف المربیف ضرورة االىتماـ بتشكیؿ أنشطة وقت الفراغ بصورة تسيـ في إكساب الفرد 

الخبرات السارة االیجابیة وفي نفس الوقت تساعد عمى نمو شخصیتو وتكسبو العدید مف الفوائد الخمقیة 
والصحیة والبدنیة والفنیة، كما یرى الكثیر مف المربیف الریاضییف والكثیر مف عمماء الطب الریاضي أف 
الممارسة الریاضیة في وقت الفراغ مف أىـ العوامؿ التي تعمؿ عمى االرتقاء بالمستوى الصحي والبدني 

وتكسب القواـ الجید، وتمنح الفرد السعادة والسرور والمرح واالنفعاالت االیجابیة السارة وتجعمو قادرا عمى 
العمؿ واإلنتاج والدفاع عف الوطف وعمؿ عمى االرتقاء بالمستوى الریاضي لمفرد ومف ناحیة أخرى تسيـ 

.  (11، صفحة 1976عطیات خطاب، ) الممارسة الریاضیة في إكساب النمو الشامؿ المتزف لمفرد
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ویرى الباحث أف الممارسة الریاضیة مف حیث أنيا عامؿ ىاـ مف عوامؿ الراحة االیجابیة النشطة ینبغي 
 .أف ینظر إلیيا كمجاؿ ىاـ مف أـ المجاالت في تشكیؿ وقت الفراغ لجمیع األفراد

 : خصائص وقت الفراغ.2-4
 خاصیتاف الفراغ لوقت ممیزة رئیسیة خصائص أربع عف كشفت الفراغ عف أجریت التي العدیدة الدراسات

 وخاصیتاف معنیة اجتماعیة التزامات وجود عدـ إلى تشیراف ألنيما بالسمبیة وصفيما یمكننا منيما
 .الشخصي اإلنجاز ضوء في ألنيما تتحدداف إیجابیتاف

 كذلؾ الفراغ ویشمؿ الواجبات مف معینة طائفة مف التحرر یتضمف فالفراغ الواجبات مف التحرر -1
 .المحمیة والجماعة األسرة مثؿ االجتماعي التنظیـ أشكاؿ تفرضيا التي االلتزامات مف التحرر

 بصورة المتعة تحفزه ال فالفراغ األولیة االلتزامات مف لمتحرر مصاحبة خاصیة فيي الغرض انعداـ- 2
 في األمر ىو كما تبشیریة أو أیدیولوجیة أغراض عمى ینطوي فبل العمؿ في ذلؾ یتحقؽ كما أساسیة

 فقد أیدیولوجیة أو نفعیة أو تجاریة أغراض عمیو سیطرت إذا فالفراغ الدینیة أو االلتزامات السیاسیة
 . حًرا وقًتا كونو حیث مف األساسیة خاصیة

 اإلمبیریقیة الدراسات كشفت إذ األفراد حاجات دراسة یتطمب الفراغ تحدید أف ذلؾ اإلشباع عمى قدرتو- 3
 مرتبط فالفراغ ذاتيا حد في كفایة عنيا البحث تـ حالة فيي إشباع حالة عف بالبحث یتمیز الفراغ أف عف

 مصدر ویكوف األساسیة اإلیجابیة صفاتو الفراغ فراغنا یفقد وقت في ذلؾ تحقیؽ في نخفؽ وحیف باإلشباع
 . واالجتماعي النفسي التوازف وانعداـ والممؿ والتوتر لمقمؽ
 التفكؾ عوامؿ مف ال عاـ یكوف أف یمكف فالفراغ الشخصي التكامؿ تحقیؽ في الفراغ إسياـ- 4

 تمضیة أسالیب ارتباط عف عدیدة بحوث وكشفت ذاتو الوقت في تكامميا عوامؿ مف وعامؿ الشخصیة
 وقت في تفعؿ ماذا لي قؿ "القوؿ حد إلى البعض ذىب إذ الشخصیة نحو واضًحا الفراغ ارتباًطا أوقات
  .(57، 54، صفحة 1998الجبلد أحمد، ) "أخبرؾ بشخصیتؾ وأنا فراغؾ

 :الفراغ والمراهقة. 2-5
 المجتمع مف وموقعيـ ذاتيـ اكتشاؼ عمى تساىـ إیجابیة بطرؽ لممراىقیف الفراغ لشغؿ التخطیط إف

 جمیع إدراؾ عمى التخطیط ىذا یرتكز أف وینبغي وتنمیتو المجتمع لبناء أساسًیا مطمًبا یعد فیو ودورىـ
 لمفراغ األساسیة العناصر أف عف الفراغ لوقت الدراسات كشفت وقد لممراىقیف األساسیة االىتمامات

 : التالیة المجاالت تشمؿ العمریة المرحمة ليذه بالنسبة والترویج
 .نشًطا المجتمع فئات أكثر ىـ أنيـ  حیث :بالتغير االهتماـ- 
 جدید ىو ما بكؿ االىتماـ نحو المراىقیف عند واضح اتجاه ىناؾ أف حیث :بالتجديد االهتماـ- 

 .المختمفة حیاتيـ جوانب مف ومجاالتيا باستمرار "التغیرات" نحو تطمعيـ في ذلؾ ویبدو ومستحدث
 . معیف لمكاف وحیًدا والسفر الباطني التأمؿ بالقراءة ذلؾ یتمثؿ: بالذات اإلنفراد في الرغبة- 
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 ناضجیف كأفراد بشخصیاتيـ لبلعتراؼ تأكیًدا وذلؾ :األسرة نطاؽ خارج وثيقة عالقات بإقامة االهتماـ- 
 جدیدة اجتماعیة عبلقات لتكویف فرصة تتیح أف یجب الفراغ نشاطات أف ذلؾ ومعنى بأنفسيـ ثقتيـ فتزداد

 . ومتنوعة
 التي الرحبلت في الرغبة ىذه توظیؼ ویجب عمیيا والتعرؼ مجتمعاتيـ اكتشاؼ :بالبيئة االهتماـ- 

 . األثریة األماكف زیارة إلى تيدؼ
حیث یحاولوف إعادة بناء عبلقاتيـ االجتماعیة : االهتماـ بإقامة عالقات أسرية عمى أسس جديدة- 

 (51، صفحة 1993محمد عمي محمد، ) األسریة
 :  مفهـو الترويح. 2-6

في كؿ مكاف وعمى كؿ لساف ولكف في معظـ األحیاف ال یقصد " الترويح"في عصرنا الحالي تتردد كممة 
بيا مفيـو واحد فيناؾ العدید مف التعریفات التي تحاوؿ تفسیر معنى ومفيـو الترویح وىذا حسب اختبلؼ 
وجيات نظر العمماء و المختصیف في مجاؿ الترویح، حیث تباینت اآلراء حوؿ مفيـو الترویح وذلؾ لعدـ 
وجود تعریؼ محدد لو لذا سوؼ نتناوؿ في ىذه الدراسة عرضا ألىـ اآلراء حتى نتمكف مف فيـ الترویح 
وفقا لبلتجاىات المعاصرة في المجاؿ التربوي و االجتماعي، إف كممة الترویح بمفظيا العربي لـ تستخدـ 
إال قمیبل في الكتابات االجتماعیة العربیة بؿ استخدمت في مكانيا ألفاظا أخرى مثؿ الفراغ، الميو، المعب 

. (Casabiancta, 1968, p. 42) ومعناىا السرور والفرح (راح)وىي في المغة العربیة مشتقة مف فعؿ 
أف الترویح یطمؽ عمى النشاط البنائي الذي یقـو بو الفرد في وقت فراغو لذاتو، ولیس " حممي إبراهيـ"ویرى

 لكسب مادي أو معنوي سواء كاف ىذا النشاط جسمانیا أو عقمیا أو اجتماعیا أو فنیا ولقد تـ استخدامو
"Recration " ویرى البعض أف مصطمح الترویح مشتؽ مف األصؿ البلتیني، في بادئ األمر لتعریؼ

بوجو عاـ، بینما یفسر البعض اآلخر الترویح طبقا  النشاط اإلنساني الذي یتـ اختیاره بدافع شخصي
إذ یروف أنو عممیة خمؽ األفراد مف جدید، أي أف الترویح سیيدؼ إلى " الترويح"لمناحیة المفظیة لكممة 

والتجدید ویركزوف عمى أف الفرد یخرج مف عممیة الترویح متحررا مف األعباء ومتطمعا إلى  االنتعاش
 .(2000حسف ماىر، - حسف ىدى ) المستقبؿ یممؤه األمؿ والرجاء

یعني النشاط واألعماؿ التي یقـو بيا الفرد أو " Recréation" أف الترویح "Gordon"غوردف ویرى 
  بوؿ فولكيأما ،  (Stanley, 1976, p. 88) (الوقت الحر)الجماعة خبلؿ وقت الفراغ 

"P.foulquie "في فیو غیر مجبریف عمى عمؿ ميني محدد ویستطیع  فیرى أف الترویح ىو زمف نكوف
ومف أىـ التعاریؼ المستخدمة  .(Paul, 1978, p. 203) كؿ واحد منا أف یقضیو كما یشاء ویرغب

الذي یرى أف الترویح یعد نوعا مف األنواع التي تمارس في وقت الفراغ والتي " Pulter "بمترتعریؼ 
یختارىا الفرد بدافع شخصي لممارستيا والتي یكوف مف نواتجيا اكتساب العدید مف القیـ البدنیة والخمقیة 

 أف الترویح ىو الخبرة في قضاء وقت فراغ ممتع  ویشترؾ فیو "كارلسوف "واالجتماعیة والمعرفیة، ویرى
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فیعرؼ الترویح بأنو مزاولة " Pratt"برات الفرد بمحض إرادتو أو مف خبللو یحصؿ عمى إشباع فوري، أما 
أي نشاط في وقت الفراغ سواء كاف ىذا النشاط فردیا أو جماعیا وذلؾ بيدؼ إدخاؿ السرور عمى النفس 

إلى الترویح  Barbara Bates بربارا باتسو "Kraus"كراوسمف  دوف انتظار أي مكافأة، وینظر كؿ
 عمى أنو نشاط وخبرة وحالة انفعالیة تطرأ عمى الفرد عند مشاركتو في مناشط وقت الفراغ بدافع شخصي،
كما یشیر إلى أف الترویح قد یرتبط ببعض الممارسات العابرة أو الوقتیة لمناشطو أو قد یرتبط ببعض 

أف الترویح  "Charles Bucher"تشارلز بيوتشرأنواع الممارسات لمناشطو طواؿ الحیاة، وكذلؾ یرى 
 Bright برايتبيؿ"ىو االرتباط بأوجو النشاط التي یمارسيا الفرد في أوقات الفراغ والرضا النفسي ویرى 

Bill " أف الترویح نشاط اختیاري یحدد أثناء وقت الفراغ ودوافعو األولیة ىي الرضا أو السرور الناتج عف
فیرى أف الترویح یتعمؽ بألواف النشاط التي یمارسيا الفرد في غیر وقت " Bioker"بيوكرأما ىذا النشاط، 

عممو، وىو بيذا یدؿ عمى أف الشخص قد اختار بضعة أوجو مف النشاط لممارستيا طوعا نتیجة لرغبة 
 ،(63، صفحة 1998طو، )داخمیة وألف االشتراؾ في مثؿ ىذه األنشطة یمده بالراحة و الرضا النفسیة 

بضرورة استبداؿ "John Dewey"جوف ديوي ونظرا ألىمیة الترویح في حیاة اإلنساف والمجتمعات ینادي
حیث أف الخبرات المتمثمة في المناشط الترویحیة تعتبر "التربیة الترویحیة"بمصطمح " الترویح"مصطمح 

خبرات تربویة وأف تمؾ المناشط تعد مف أىـ مظاىر الحیاة اإلنسانیة في العصر الحدیث، كما أف 
المعمومات والخبرات والميارات والقیـ یتعمميا الفرد في التربیة الترویحیة تعد جزءا مف التربیة العامة وتفید 

 . (54، صفحة 1997درویش، ) أوقات الفراغ في التأثیر اإلیجابي عمى اتجاىات وسموؾ الفرد في
ویرى الباحث ومف خبلؿ ما تقدـ ذكره أف معظـ التعاریؼ المقدمة في السابؽ تتقارب إلى حد ما في 

وینتج  یمارس في وقت الفراغ نظرتيا إلى الترویح حیث یركز كؿ منيا عمى أنو نشاط اختیاري یحدث أو
حساس بالسرور أو الراحة أو الرضا النفسي، وبالتالي فإنو بإمكاننا تعریؼ الترویح عمى أنو  عنو شعور وا 
نشاط تمقائي یبحث الفرد مف خبلؿ ممارستو عف التوازف النفسي واليدوء العصبي ویتغمب بموجبو عمى 

االضطرابات والضغوطات النفسیة المتراكمة جراء ما یواجيو في حیاتو الیومیة بشتى مجاالتيا وىو بذلؾ 
. یساىـ في تطویر شخصیتو ویحقؽ لو التوازف والرضا النفسي

النشاطات  لقد قسـ أحد الباحثیف الترویح إلى نشاط ترویحي فعاؿ، ویدؿ عمى   :أنواع الترويح. 2-7
إلخ، ونشاط ترویحي غیر فعاؿ وىو نشاط غیر عممي یقؼ ..الترویحیة المبدعة كالریاضة والغناء والرسـ 

األنشطة " روبمتز"، وقسـ (Alani, Touraine, 1969, p. 265) صاحبو موقؼ المتفرج أو المستمتع
 :الترویحیة إلى ثبلث أنشطة ىي كالتالي

.  مثؿ ممارسة األنشطة الریاضیة المختمفة، الرسـ، الموسیقى:األنشطة اإليجابية- 
. مثؿ القراءة أو مشاىدة التمفزیوف، أو مشاىدة المباریات الریاضیة في المبلعب: األنشطة االستقبالية- 
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      ویقصد بيا النشاط الذي ال یتمیز بجيد كالنـو واالسترخاء، وىناؾ مجموعة : السمبية األنشطة- 
: مف األنشطة الترویحیة طبقا ألنواعيا وأىدافيا نذكر منيا ما یمي

 وضروري لمعرفة الفرد ،یمعب دورا في تنمیة الشخصیة اإلنسانیة وتفتحيا: الترويح الثقافي. 2-7-1
لوسطو ویساىـ في إدماج اإلنساف في بیئتو االجتماعیة، ولو عدة أوجو كالقراءة، الكتابة، الرادیو 

. والتمفزیوف
یطمؽ كذلؾ عمى األنشطة الترویحیة الفنیة مصطمح اليوایات الفنیة، وىي  :الترويح الفني.2-7-2

أنشطة ترویحیة تمنح الفرد اإلحساس بالجماؿ واإلبداع واالبتكار والتذوؽ، وتعمؿ عمى إكسابو القدرات 
ىوایات جمع العمبلت والطوابع )والميارات وتنمي المعمومات، ویمكف تقسیـ اليوایات إلى عدة أنواع 

مثؿ التصویر عمـ النبات، الفمسفة، التاریخ، فف  واألشیاء األثریة القدیمة والتوقیعات، ىوایات التعمـ
الدیكور، عمـ الطیور، ىوایات االبتكار مثؿ فف الخزؼ، النحت، الرسـ، الفخار، األشغاؿ الیدویة وىوایات 

  (Cazaneuve, J., 1980, p. 95) الفنوف التشكیمیة و التمثیؿ بأنواعو المختمفة
یضـ ىذا الصنؼ كؿ النشاطات التي تتضمف المعامبلت والعبلقات  :الترويح االجتماعي. 2-7-3

االجتماعیة، كالمشاركة في جمعیات ثقافیة والجموس مع أفراد األسرة، زیارة األقارب واألصدقاء،كما یساىـ 
الترویح االجتماعي في إیجاد فرص التفاعؿ بیف األفراد والجماعات، وتوثیؽ العبلقات والروابط بینيـ في 

األنشطة الترویحیة "كوريف"والبعد عف التشكیبلت والرسمیات ویقسـ  جو یتمیز بالمرح والسرور،
: االجتماعیة إلى

.  مثؿ أعیاد المیبلد، حفبلت التخرج، األعیاد، حفبلت التدشیف:الحفالت والرقصات- 
.  األلعاب البيموانیة، سيرات المرح، سيرات الغناء والموسیقى:الحفالت الترفيهية- 
. إلخ...  الوالئـ، العزائـ والمآدب، وحفبلت الشاي:حفالت األكؿ- 
یقصد بو وقت الفراغ في الخبلء، وبیف أحضاف الطبیعة، ویعتبر مف األركاف  :الترويح الخموي. 2-7-4

اليامة في الترویح حیث یسيـ في إشباع میؿ الفرد لممغامرة والتغیر والبحث عف المعرفة  والتمتع بجماؿ 
النزىات )الطبیعة، اكتساب الفرد االعتماد عمى النفس والعمؿ مع الجماعة وتنقسـ األنشطة الخمویة إلى

. (220، 119، صفحة 2000ماىر، - حسف) .(إلخ.. والرحبلت، التجواؿ والترحاؿ، الصید 
یعتبر الترویح الریاضي مف األركاف األساسیة في برامج الترویح لما یتمیز  :الترويح الرياضي. 2-7-5

بو مف أىمیة كبرى في المتعة الشاممة لمفرد، باإلضافة إلى أىمیتو في التنمیة الشاممة لمشخصیة مف 
النواحي البدنیة والعقمیة و االجتماعیة، إف مزاولة النشاط البدني سواء كاف بغرض استغبللو لوقت الفراغ 
أو كاف بغرض التدریب لموصوؿ إلى المستویات العالیة، یعتبر طریقا سممیا نحو تحقیؽ الصحة العامة 
حیث أنو خبلؿ مزاولة ذلؾ النشاط یتحقؽ لمفرد النمو الكامؿ مف النواحي البدنیة والنفسیة واالجتماعیة 
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باإلضافة إلى تحسیف عمؿ كفاءة أجيزة الجسـ المختمفة كالجياز الدوري والتنفسي والعضمي والعصبي 
: ویمكف تقسیـ الترویح الریاضي كما یمي

الجري، وألعاب الكرات :  ىي عبارة عف مجموعة متعددة مف األلعاب مثؿ:األلعاب الصغيرة الترويحية- 
الصغیرة وألعاب الرشاقة، وما إلى غیر ذلؾ مف األلعاب التي تتمیز بطابع السرور والمرح والتنافس مع 

. مرونة قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة ممارستيا
ویمكف تقسیميا طبقا  ىي األنشطة الحركیة التي تمارس باستخداـ الكرة: األلعاب الرياضية الكبيرة- 

بالنسبة لموسـ المعبة كاأللعاب الشتویة أو  لوجيات نظر مختمفة ألعاب فردیة أو زوجیة أو جماعیة، أو
. الصیفیة أو تمارس طواؿ السنة

        كرة الماء، التجدیؼ السباحة،: وىي أنشطة ترویحیة تمارس في الماء مثؿ :الرياضات المائية- 
أو الزوارؽ، وتعتبر ىذه األنشطة وخاصة السباحة مف أحب ألواف الترویح بصفة عامة وخاصة في ببلدنا 

. (10، صفحة 1998إبراىیـ رحمة،  ) 
الترویح مف الناحیة العبلجیة یساعد مرضى األمراض النفسیة عمى التخمص  :الترويح العالجي. 2-7-6

وبالتالي تساعد المریض عمى استعادة الثقة بنفسو وتقبؿ اآلخریف لو، ویجعمو  مف االنقباضات النفسیة،
األخرى عمى تحقیؽ سرعة الشفاء كالسباحة  أكثر سعادة وتعاونا، ویساىـ بمساعدة الوسائؿ العبلجیة

 .األمراض كالربو وحركات إعادة التأىیؿ العبلجیة التي تستعمؿ في عبلج بعض
 الترویح التجاري ىو مجموعة األنشطة الترویحیة التي یتمتع بيا الفرد نظیر :الترويح التجاري. 2-7-7

مقابؿ، ویرى البعض أف الترویح التجاري یدخؿ في نطاقو المسرح، السینما، اإلذاعة والتمفزیوف، الصحؼ 
والجرائد وغیرىا مف المؤسسات الترویحیة التجاریة األخرى، والمؤسسات الترویحیة التجاریة التي ذكرناىا 

سابقا تيدؼ لخدمة ورعایة جمیع أفراد الشعب وذلؾ لممساعدة عمى تنمیتيـ تنمیة شاممة، وىي ممؾ لمدولة 
، 1982عطیات خطاب، )  .وتستغميا لصالح الشعب ولیس لصالح الكسب المادي أو لصالح رأس الماؿ

. (64صفحة 
  :أهمية الترويح. 2-8

تشیر الجمعیة األمریكیة لمصحة والتربیة البیئیة ولمترویح إلى إسيامات الترویح في حیاة المجتمعات 
المعاصرة وذلؾ مف خبلؿ تحقیؽ الحاجات اإلنسانیة لمتغییر الخبلؽ عف الذات، وتطویر الصحة البدنیة 

والصحة االنفعالیة والصحة العقمیة لمفرد، والتحرر مف الضغوط والتوتر العصبي المصاحب لمحیاة 
 العصریة، وتوفیر حیاة شخصیة وعائمیة فاخرة بالسعادة واالستقرار، وكذا تنمیة ودعـ القیـ الدیمقراطیة

، ویشیر أحد تقاریر نقابة األطباء األمیركیة إلى أف لبرامج الترویح (22، صفحة 1985محمد عمي، )
دورا ىاما في التقمیؿ والحد مف التوتر العصبي واالكتئاب النفسي والقمؽ، ومف العدید مف األمراض النفسیة 

والعصبیة التي یعاني منيا اإلنساف في الوقت المعاصر، كما یرى الباحثوف في مجاؿ الترویح والصحة 
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شباع حاجاتو  النفسیة أف مناشط الترویح ذات الطابع التنافسي تنتج لمفرد التعبیر عف المیوؿ واالتجاىات وا 
ومناشط الترویح  النفسیة، وفي العدید مف الدراسات العممیة أكدت النتائج أف ممارسة مناشط الترویح عامة

الریاضي بوجو خاص تؤدي إلى زیادة قدرة العاممیف عمى زیادة اإلنتاج في المؤسسات التي یعمموف بيا 
والتقمیؿ مف أیاـ غیاب العاممیف عف العمؿ لظروؼ المرض، والتقمیؿ مف نسبة إصابات العمؿ لدى 

. (24-23، الصفحات 1985محمد عمي، ) العاممیف، وزیادة مستوى التحصیؿ العممي لدى المتعممیف
ویرى الباحث أنو یمكف لمفرد التعبیر عف ذاتو وعف میولو مف خبلؿ مشاركتو اإلیجابیة في تمؾ المناشط 

والقمؽ  الترویحیة دوف الحاجة إلى كبت میولو، وبذلؾ تقـو مناشط الترویح بدور الوقایة مف الممؿ
المرتبطة باالضطرابات  واالكتئاب النفسي واإلحباط والصراع النفسي، والتي تعد مف أمراض العصر

وتتنوع أىمیة الترویح باختبلؼ . النفسیة والعقمیة والتي تنتج عف كبت الرغبة في إشباع بعض المیوؿ
: مجاالتو وذلؾ عمى نطاؽ واسع وأشمؿ ویخص ىذا الجوانب التالیة

إف البناء البیولوجي لمجسـ البشري یحتـ ضرورة الحركة حیث أجمع : األهمية البيولوجية. 2-8-1
عمماء البیولوجیا المتخصصیف في دراسة الجسـ البشري عمى أىمیتيا في االحتفاظ بسبلمة األداء الیومي 
لمشخص حیث یؤثر التدریب عمى التركیب الجسمي وذلؾ مف خبلؿ الزیادة في نحافتو والزیادة في نمو 

األنسجة النشطة مقابؿ تناقص في نمو األنسجة الدىنیة وبالرغـ مف اختبلؼ المشكبلت التي یعاني منيا 
األشخاص ألسباب عضویة واجتماعیة وعقمیة إال أف األىمیة البیولوجیة لمترویح  في ضرورة التأكید عمى 

  (150، صفحة 1999راتب كامؿ أسامة ، -عبلوي حسف محمد ) .الحركة
إف مجاؿ الترویح یمكف أف یشجع عمى تنمیة العبلقات االجتماعیة بیف  :األهمية االجتماعية. 2-8-2

األفراد، ویخفؼ مف العزلة واالنغبلؽ عمى الذات، فالجموس إلى الجماعة أو مع أفراد األسرة وتبادؿ اآلراء 
واألحادیث معيـ مف شأنو أف یقوي العبلقات الجیدة بیف أفراد المجتمع الواحد وتجعميا أكثر أخوة وتماسكا 

ویبدو ىذا جمیا في البمداف األوربیة االشتراكیة حیث دعت الحاجة الماسة إلى الدعـ االجتماعي خبلؿ 
 كوكمي أنشطة أوقات الفراغ إلحداث المساواة المرجوة والمرتبطة بظروؼ العمؿ الصناعي، وقد استعرض

"Coakly "الجوانب والقیـ االجتماعیة لمترویح فیما یمي  :
 الروح الریاضیة، التعاوف، تقبؿ اآلخریف، التنمیة االجتماعیة، المتعة والبيجة، اكتساب المواطنة الصالحة

. (62، صفحة 1984بركات أحمد لطفي، ) التعود عمى القیادة والتبعیة، االرتقاء والتكیؼ االجتماعییف
 تكمف األىمیة النفسیة لمریاضة والترویح حسب مدرسة التحمیؿ النفسي :النفسية األهمية. 2-8-3
السماح لصغار السف لمتعبیر عف أنفسيـ خصوصا خبلؿ المعب، وأىمیة "في مبدأیف ىامیف  (فرويد)

االتصاالت في تطویر السموؾ، حیث مف الواضح أف األنشطة الترویحیة تعطي فرصا ىامة لبلتصاالت 
أما بالنسبة لممدرسة الجشطالتیة فيي تؤكد عمى أىمیة الحواس  .بیف المشترؾ الرائد والمشترؾ األخر

في التنمیة البشریة، وتبرز أىمیة الترویح في ىذه النظریة  (الممس، الشـ، التذوؽ، النظر والسمع)الخمس
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ذا وافقنا عمى أف ىناؾ  عمى أف األنشطة الترویحیة تساىـ مساىمة فعالة في الممس والنظر والسمع، وا 
أنشطة ترویحیة مثؿ ىوایة الطبخ فإنيا تقوي حاسة الذوؽ والشـ، وبالتالي فإف الخبرة الریاضیة والترویحیة 

 فيي تقوـ عمى أساس إشباع الحاجات "ماسمو"ىامة عند تطبیؽ مبادئ المدرسة الجشطالتیة، أما نظریة 
شباع الحاجة إلى االنتماء، تحقیؽ الذات و إثباتيا ویقصد بإثبات  النفسیة كالحاجة إلى األمف والسبلمة، وا 
الذات أف یصؿ الشخص إلى مستوى عاؿ مف الرضا النفسي والشعور باألمف واالنتماء ومما ال شؾ فیو 

، 1978عزاـ محمد رضا، ) أف األنشطة الترویحیة تمثؿ مجاال ىاما یمكف لمشخص تحقیؽ ذاتو مف خبللو
 .(20صفحة 

إف اإلنتاج یرتبط بمدى كفاءة العامؿ ومثابرتو عمى العمؿ، واستعداده  :األهمية االقتصادية. 2-8-4
ف االىتماـ بالطبقة العاممة  النفسي والبدني، وىذا ال یتأتى إال بقضاء أوقات فراغ جیدة في راحة مسمیة، وا 
في ترویحيا وتكوینيا تكوینا سمیما قد یمكف مف اإلنتاجیة العامة لممجتمع فیزید كمیتيا ویحسف نوعیتيا 

 ساعة في األسبوع قد 55 ساعة إلى 96 في ىذا المجاؿ أف تخفیض ساعات العمؿ مف "فرنارد"ولقد بیف 
. (260، صفحة 2007طو عبد الرحیـ، ) في األسبوع (%15)یرفع اإلنتاج بمقدار

بالرغـ مف أف الریاضة والترویح یشمبلف األنشطة التمقائیة فقد أجمع العمماء :  األهمية التربوية. 2-8-5
: عمى أف ىناؾ فوائد تربویة تعود عمى المشترؾ في أنشطة الترویح والتي بینيا ما یمي

مثؿ القراءة كنشاط تروحي یكتسب الشخص مف خبللو ميارة جدیدة : تعمـ مهارات وسموؾ جديديف -
. لغویة ونحویة یمكف استخداميا في المحادثة والكتابة مستقببل

 مثؿ إذا اشترؾ الشخص في أدوار تمثیمیة فإف حفظ الدور یساعد كثیرا عمى تقوي الذاكرة :تقوية الذاكرة -
حیث أف الكثیر مف المعمومات التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكاف في مخازف المخ ویتـ استرجاع المعمومة 
. مف مخازنيا في المخ عند الحاجة إلیيا أو عند االنتياء مف الدور التمثیمي أو أثناء مسار الحیاة العادیة

 مثؿ اكتساب القیـ، إف اكتساب معمومات وخبرات عف طریؽ الریاضة والترویح :تعمـ حقائؽ المعمومات- 
یساعد الشخص عمى اكتساب قیـ جدیدة ایجابیة مثبل تساعد رحمة عمى اكتساب معمومات عف ىذا النير 
 وىنا اكتساب لقیمة ىذا النير في الحیاة الیومیة القیمة االقتصادیة القیمة االجتماعیة كذا القیمة السیاسیة

  (32-31، الصفحات 1978عزاـ محمد رضا، )
یرى بعض المختصیف في الصحة العقمیة، أف الترویح یكوف المجاؿ الوحید : األهمية العالجية. 2-8-6

تمفزیوف، )الذي تستمر فیو عممیة التوازف النفسي حینما نستخدـ أوقات فراغنا استخداما جیدا في الترویح 
شریطة أال یكوف اليدؼ منيا تمضیة وقت الفراغ،كؿ ىذا مف شأنو أف  (موسیقى، سینما، ریاضة، سیاحة

یجعؿ اإلنساف أكثر توافقا مع البیئة وقادرا عمى الخمؽ واإلبداع كما تخمصو مف التوترات العصبیة، وقد 
 تعید األلعاب الریاضیة والحركات الحرة توازف الجسـ فيي تخمصو مف التوترات العصبیة ومف العمؿ اآللي
 وتجعمو كائنا أكثر مرحا وارتیاحا فالبیئة الصناعیة وتعقد الحیاة قد یؤدیاف إلى انحرافات كثیرة كاإلفراط في
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شرب الكحوؿ والعنؼ وفي ىذه الحالة یكوف المجوء إلى البیئة الخضراء واليواء الطمؽ والحمامات المعدنیة 
وسیمة ىامة لمتخمص مف ىذه األمراض العصبیة وربما تكوف خیر وسیمة لعبلج بعض االضطرابات 

 (A-Domart, 1986, p. 58) العصبیة
لمترویح عدة خصائص تمیزه عف غیره مف المناشط األخرى، والتي  :الخصائص الخاصة لمترويح. 2-9

: یتحدد أىمیتيا فیما یمي
بمعنى أف الترویح یعد نشاطا ىادفا وبناءا إذ یساىـ في تنمیة الميارات والقیـ واالتجاىات  :الهادفية- 

. التربویة والمعرفیة لدى الفرد الممارس لنشاطاتو
بمعنى أف اإلقباؿ واالرتباط بنشاطاتو یتـ وفقا لرغبة الفرد وبدافع مف ذاتو لممشاركة في  :الدافعية - 

 .نشاطاتو، ومف ثـ تكوف المشاركة إرادیة
 بمعنى أف الفرد یختار نوع النشاط الذي یفضمو عف غیره مف النشاطات الترویحیة األخرى :االختيارية- 
 (64، صفحة 1982عطیات خطاب، )
ىناؾ العدید مف الخصائص التي یمكف أف یتسـ بيا الترویح، ومف  :الخصائص العامة لمترويح. 2-10

  :أىميا مایمي
البد مف تحدید نوعیة وطبیعة ىذا النشاط، وفي ىذا المجاؿ یكمف تحدید المعاییر : الترويح نشاط-  

: التالیة لمنشاط الترویحي
یيدؼ إلى بناء شخصیة الفرد، وبعید عف النشاط اليداـ الذي یسيـ في إیذاء : الترويح نشاط بناء- أ

. (إلخ..لعب المیسر، المراىنة)النفس أو الغیر
اختیار الفرد بإرادتو دوف إجبار خارجي نوع النشاط الذي یمیؿ إلیو ویتناسب : الترويح نشاط اختياري- ب

مكانیاتو . مع قدراتو وا 
 القصد منو منح الفرد المتعة والسرور والسعادة كنواحي شعوریة ذاتیة :الترويح نشاط ممتع وسار- ج

. ناتجة عف ىذا النشاط الترویحي
    لكي یكوف النشاط الممارس نشاطا ترویحیا ینبغي أف یمارس : الترويح يحدث في أوقات الفراغ- د

 (154، صفحة 1985عبلوي حسف محمد،  ) في وقت الفراغ، ولیس في وقت العمؿ
ثمة عوامؿ اقتصادیة واجتماعیة مؤثرة في الترویح فيو نتاج مجتمع : العوامؿ المؤثرة في الترويح.2-11

یتأثر ویؤثر في الظروؼ االجتماعیة وتكفي المبلحظة العممیة لمحیاة الیومیة مف أف تكشؼ عف متغیراتو 
 (Busch, Marie- Chorlotte, 1975, p. 93) السوسیولوجیة والنفسیة والبیولوجیة  واالقتصادیة 

وتشیر كؿ الدراسات التي جرت في بعض الدوؿ األوروبیة لتقدیر الوقت الذي یقضیو األفراد في العدید 
 :مف نشاطات الترویح إال أف كؿ مف حجـ الوقت والترویح ونشاطاتو یتأثر بالعدید مف المتغیرات أىميا
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إف العادات والتقالید تعتبر عامبل في انتشار كثیر مف نشاطات الميو والتسمیة : الوسط االجتماعي- 
أف كثیر مف سكاف المناطؽ " دومادوزيف"یرى . والمعب وقد تكوف حاجزا أماـ بعض العوامؿ األخرى

 Dieer, Dieer) الریفیة ال یشاىدوف السینما إال قمیبل، ألف عادات ىؤالء الریفییف تمقت السینما
J.Dumaza, p. 26) وقد جاء في استقصاء جزائري إف شباب المدینة أكثر ممارسة لمنشاط الریاضي ،

مف شباب األریاؼ وتزید الفروؽ أكثر مف ناحیة الجنس ومف أسباب ذلؾ إف تقالید الریؼ ال تشجع عمى 
ىذا النشاط خاصة عند الفتیات، وتختمؼ أشكاؿ الميو والمعب في ممارسة األفراد ليذا النوع مف التسمیة أو 

 في دراستو لمنشاط الریاضي وعبلقتو "لوسشف" كرىيـ ليا بحسب ثقافة المجتمع ونظمو المؤثرة حیث بیف
شخص في ألمانیا الغربیة تمارس دیانات مختمفة إلى  (1880)بالنظاـ الدیني في دراستو عمى عینة بمغت 

 ,sillamy, Norber, 1978) أف النشاط الترویحي یتأثر بعوامؿ ثقافیة ودینیة والوسط االجتماعي عموما
p. 168) .

تعالج ىذه النقطة مف حیث استطاعة دخؿ األفراد إلشباع حاجاتيـ الترویحیة في : المستوى االقتصادي- 
حیاة اجتماعیة یسیطر عمیيا اإلنتاج المتنامي لوسائؿ الراحة والتسمیة والترفیو، یبدو مف خبلؿ كثیر مف 

الدراسات أف دخؿ العامؿ یحدد بدرجة كبیرة استيبلكو لمسمع واختیاراتو لكیفیة قضاء وقت الفراغ عند 
أف ىناؾ " سوتش"، كما الحظ  (J.Dumaza, p. 260) الموظفیف أو التجار أو اإلطارات السامیة

بعض األنواع مف الترویح ترتبط بكمیة الدخؿ فكمما ارتفعت زادت المصاریؼ الخاصة بالترویح كالخروج 
إلى المطاعـ والعطؿ والسیاحة أو تزاید الطمب عمى الحاجات الترویحیة والذي یمكف استنتاجو مف خبلؿ 

ما سبؽ أف اختیار الفرد لكیفیة قضاء أوقاتو الحرة أو أسموب نشاطو الترویحي ونمطو یتأثر بمستوى 
. مداخیؿ األفراد وقدرتيـ المالیة لذلؾ

تشیر الدراسات العممیة إلى أف العاب األطفاؿ تختمؼ عف العاب الكبار وأف الطفؿ كمما نمى : السف- 
إلى أف األطفاؿ في نيایة مرحمة الطفولة المتأخرة " سولينجر"وكبر في السف قؿ نشاطو في المعب، ویشیر 

وبدایة مرحمة المراىقة تأخذ نشاطاتيـ أشكاال أخرى غیر التي كانوا التي كانوا یمارسونيا مف قبؿ وذلؾ 
كمشاىدة التمفزیوف واالستماع إلى الموسیقى والقراءة وممارسة النشاط الریاضي، إف كؿ مرحمة عمریة یمر 

بيا اإلنساف ليا سموكاتيا الترویحیة الخاصة بيا فالطفؿ مثبل یمرح والشیخ یرتاح في حیف أف الشباب 
الریاضة تقؿ تدریجیا مع  وجد أف مزاولة (1967)یتعاطوف أنشطة حسب أذواقيـ، وفي دراسة بفرنسا 

  (Roymand, Tomas, pp. 71-72)  سنة 60التقدـ في العمر حتى تكاد تنعدـ عند السف 
تشیر الدراسات العممیة إلى أف أوجو النشاط التي یمارىا الذكور تختمؼ عف تمؾ التي تمارسيا : الجنس- 

البنات فالبنات في مرحمة الطفولة تفضؿ المعب بالدمى واأللعاب المرتبطة بالتدبیر المنزلي بینما یفضؿ 
البنیف المعب بالعب المتحركة وبالمعب اآللیة وألعاب المطاردة، وأف البنیف یمیموف إلى المعب العنیؼ أكثر 

 ولقد أوضحت ،الفروؽ بیف الجنسیف تبدو واضحة فیما یرتبط بالقراءة ومشاىدة التمفزیوف مف البنات وأف
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یمیموف إلى النشاطات البدنیة  ( سنة12-3)أف البنات والبنیف في سف " Honzik"هونزيؾ دراسات 
واإلبداعیة والتخیمیة إال أف ترتیب تمؾ النشاطات لدى البنیف تختمؼ حیث تأتي ممارسة النشاطات لدى 

أمیف - درویش كماؿ ) البنیف حیث تأتي ممارسة النشاطات البدنیة لدى البنات في الترتیب األخیر
 (63، صفحة 1990الخولي، 

األغراض  لقد أكدت كثیر مف الدراسات االجتماعیة أف مستوى التعمیـ یؤثر عمى أذواؽ: درجة التعمـ - 
 إذ بیف أف التربیة والتعمیـ توجو نشاط الفرد "دوما زودبي"نحو تسمیاتيـ و ىوایاتيـ منيا ما جاء بيا 

عموما في اختیاره لترویحو، خاصة وأف اإلنساف الیـو یتمقى العدید مف التدریبات في مجاؿ الترویح أثناء 
حیاتو الدراسیة مما قد یربي أنواعا معینة ليوایات ربما قد تبقى مدى الحیاة،كما أوضحت دراسة بمجیكیة 

 ( جامعي،ابتدائي، ثانوي)أف اختیار األفراد ألنواع البرامج اإلذاعیة المقدمة تتنوع حسب المستوى التعمیمي 
والذي یمكف استنتاجو مف خبلؿ نتائج الدراسات إف ىناؾ اختبلؼ واضح في كیفیة قضاء الوقت الحر 

 (J.Coecheuve, 1980, p. 87) . وممارسة الترویح بحسب مستوى تعمیـ األفراد
بيدؼ التعرؼ عمى أسباب  (ـ1970)في أحد البحوث التي أجریت في عاـ  :دوافع الترويح. 2-12

ممارسة النشاط الترویحي الریاضي في وقت الفراغ تبیف أف أىداؼ أو دوافع النشاط الترویحي في وقت 
الفراغ ال تقتصر فقط عمى الترویح في حد ذاتو بؿ تمتد لتشمؿ دوافع أخرى، ومف خبلؿ ما سبؽ ذكره 

یتضح لنا أف النشاط الترویحي في أوقات الفراغ لو أىداؼ و دوافع متعددة حیث، بینت الجمعیة األمریكیة 
لمصحة والتربیة البدنیة والترویح أف ممارسة الترویح تساىـ في طریقة الحیاة الحدیثة وذلؾ عف طریؽ 

تحقیؽ الحاجات اإلنسانیة لمتعبیر الخبلؽ عف النفس، والمساعدة في العمؿ عمى تحسیف الصحة البدنیة 
والفعالیة والعقمیة، والمساعدة عمى التحرر مف الضغط والتوتر العصبي لمحیاة الحدیثة، وتوفیر طریؽ 

الخامي وداد، ) .متسع لمحیاة شخصیة وعائمیة زاىرة، إضافة إلى تنمیة المواطنة الجدیدة ودعـ الدیمقراطیة
 (19، صفحة 1970

 :أغراض الترويح.2-13
یعتبر الترویح حقا إنسانیا لجمیع األفراد في كؿ مكاف بغض النظر الموف والجنس والعقیدة وبأسر الترویح 

إف احتیاج الفرد . العالـ بما لو مف أثار عمى البشر وما یؤثر فیو مف عوامؿ یدفعيا عجمة التقدـ والتحضر
 .لمترویح یجعمو یبحث یومیا عف الحیاة الغنیة بالمعاني والبيجة والسعادة، حیاة تتسـ بیف العمؿ والترویح

إف فمسفة الترویح كأحد مظاىر الحیاة الیومیة مف تعبیر طبیعي تمقائي لبعض اىتمامات واحتیاجات الفرد 
ویمكف أف نمخص أغراض الترویح تبعا لبلىتمامات والرغبات التي . تتغیر وتصقؿ مف خبلؿ الممارسة

 :یمكف اعتبارىا دافع لممارسة األنشطة الترویحیة وتتمثؿ في ما یمي
حیث أف الدافع لمحركة والنشاط یعتبر دافعا أساسیا لجمیع األفراد، ویزداد في األىمیة : غرض حركي- 1

 .لدى الصغار والشباب، والغرض الحركي أساس النشاط البدني في البرنامج الترویحي
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تعتبر سمة محاولة االتصاؿ باآلخریف مف خبلؿ استخداـ الكممة المكتوبة : غرض االتصاؿ باآلخريف- 2
أو المنطوقة ىي سمة یتمیز بيا كؿ البشر وأف المحادثات والمناقشات الجماعیة كؿ ىذه األنشطة تشبع 

 .الرغبة في االتصاؿ باآلخریف وتبادؿ اآلراء واألفكار
عادة ما تدفع الرغبة في المعرفة إلى التعرؼ عمى كؿ ما ىو في دائرة اىتماـ الفرد : غرض تعميمي- 3

 .وعادة ما یبحث الفرد عف اىتمامات جدیدة تميد لو ما یجيمو
تنعكس الرغبة في االبتكار واإلبداع الفني عمى األحاسیس والعواطؼ : غرض ابتكاري فني- 4

. واالنفعاالت وكذلؾ تعتمد الرغبة البتكار الجماؿ تبعا لما یتذوقو الفرد وما یعتبره الفرد خبرة جمالیة
فاألنشطة الترویحیة تييء فرصا عدیدة إلشباع االىتمامات الفنیة لمفرد، لیكتشؼ إمكاناتو ویصقميا 

 .ویحاوؿ أثناءه نقؿ ىذه األحاسیس والمشاعر واألفكار لآلخریف
  إف الرغبة في أف یكوف الفرد مع اآلخریف مف أقوى الرغبات اإلنسانیة، فاإلنساف :غرض اجتماعي- 5

اجتماعي بطبعو وىناؾ جزء لیس بالقمیؿ مف الترویح المنظـ أو غیر المنظـ یعتمد أساسا عمى تحقیؽ 
 .    (96، صفحة 2001غوؿ اسماعیؿ وابراىیـ مرواف، ) .الحاجة إلى االنتماء

ویرى الباحث أف ىناؾ العدید مف األىداؼ التي تدفع الفرد إلى ممارسة النشاط الترویحي ولكف یمكف فيـ 
مكونات الدوافع أو األىداؼ لممارسة النشاط الریاضي في وقت الفراغ،كدوافع اكتساب الصحة والحیویة 

والمیاقة البدنیة، ودوافع المیوؿ الریاضیة، ودوافع قضاء وقت الفراغ، ودوافع النواحي العقمیة والنفسیة 
 .والدوافع االجتماعیة والخمقیة

 : نظريات الترويح. 2-14
مف الصعب حصر كؿ اآلراء حوؿ مفيـو الترویح بسبب تعدد العوامؿ المؤثرة عمیو والمتأثرة بو في الحیاة 
االجتماعیة المعقدة إال أنو یمكف تحدید أىـ مفاىیمو حسب ما جاء في التعاریؼ السابقة خاصة تمؾ التي 

 :ىذه التعاریؼ نابعة مف نظریات مختمفة" كاروؿ جروس"و" جاف بياجيه" و"سيجموند فرويد"قدميا 
تقوؿ ىذه النظریة إف األجساـ الصحیحة : (شيمرو نظرية سبنسر)نظرية الطاقة الفائضة . 2-14-1

وخاصة لؤلطفاؿ تختزف أثناء أدائيا لوظائفيا المختمفة بعض الطاقة العضمیة والعصبیة التي تتطمب 
وتشیر ىذه النظریة إلى أف الكائنات البشریة قد وصمت إلى قدرات عدیدة  التنفیس الذي ینجـ عنو المعب،

ولكنيا ال تستخدـ كميا في وقت واحد، وكنتیجة ليذه الظاىرة توجد قوة معطمة لفترات طویمة وأثناء فترات 
التعطیؿ ىذه تتراكـ الطاقة في مراكز األعصاب السمیمة النشطة ویزداد تراكميا وبالتالي ضغطيا حتى 

یصؿ إلى درجة یصؿ إلى درجة یتحتـ فیيا وجود منفذ لمطاقة والمعب وسیمة ممتازة الستنفاذ ىذه الطاقة 
، ومف جية ثانیة إف المعب یخمص الفرد مف تعبو التراكـ (57-56عادؿ، الصفحات ) الزائدة المتراكمة

عمى جسده ومف تأثراتو العصبیة المشحونة مف ممارسة واجباتو المينیة واالجتماعیة ویعتبر وسیمة 
 (moyenca, 1982, p. 163)ضروریة لمتوازف اإلنساني النفسي وموافقة مع البیئة التي یعیش فیيا 
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الذي نادى بيذه النظریة بأف المعب ىو الدافع العاـ لتمریف الغرائز : نظرية اإلعداد لمحياة. 2-14-2
الضروریة لمبقاء في حیاة البالغیف وبيذا یكوف قد نظر إلى المعب   "karl Gros" كارؿ جروس"یرى 

حیث یقوؿ إف الطفؿ في لعبو یعد نفسو لمحیاة المستقبمیة، فالبنت عندما  عمى أنو شيء لو غایة كبرى،
تمعب بدمیتيا تتدرب عمى األمومة والولد عندما یمعب بمسدسو یتدرب عمى الصید كمظير لمرجولة، وىنا 

 خاصة في العبلقة بیف األطفاؿ في مجتمعات ما قبؿ الصناعة، أما كارؿ جروسیجب أف ننوه بما قدمو 
یعوض الترویح لمفرد ما لـ یستطع تحقیقو في " R.mills " ميمز رايتفي المجتمعات الصناعیة یقوؿ 

مجاؿ عممو فيو في مجاؿ تنمیة مواىبو واإلبداعات الكامنة لدیو منذ طفولتو األولى والتي یتوقؼ نموىا 
 لسبب الظروؼ المينیة التي تضمر نمو المواىب واإلبداعات عامة وخاصة في مجاؿ العمؿ الصناعي

  .(52، صفحة 1997عایدة، -الحماحمي)
الذي وضع ىذه النظریة أف المعب ما یمثؿ إال تمثیؿ لمخبرات  : نظرية اإلعادة والتخميص. 2-14-3

Stanley Hool  وتكرارا لممراحؿ المعروفة التي اجتازىا الجنس البشري مف الوحشیة إلى الحضارة فالعب
عادة لما مر بو اإلنساف في تطوره عمى األرض فمقد تـ انتقاؿ المعب  كما تشیر ىذه النظریة ىو تخمیص وا 

كارؿ  قد اعترض لرأي ستانمي هوؿمف خبلؿ ىذه النظریة یكوف .منذ أقدـ العصور مف جیؿ إلى آخر
 ویبرر ذلؾ بأف الطفؿ خبلؿ  تطوره یستعید مراحؿ تطور الجنس البشري إذ یرى أف األطفاؿ جروس

درویش كماؿ ) الذیف یتسمقوف األشجار ىـ في الواقع یستعیدوف المرحمة الفردیة مف مراحؿ تطور اإلنساف
 (227، صفحة 1990أمیف الخولي، - 
القیمة الترویحیة لمعب في ىذه النظریة ویفترض في " جيتسي مونس"یؤكد:  نظرية الترويح.2-14-4

نظریتو أف الجسـ البشري یحتاج إلى المعب كوسیمة الستعادتو حیویتو فيو وسیمة لتنشیط الجسـ بعد 
والراحة معناىا إزالة اإلرىاؽ أو التعب البدني والعصبي وتتمثؿ في عممیة  ساعات العمؿ الطویمة،

االسترخاء في البیت أو في الحدیقة أوفي المساحات الخضراء أو عمى الشاطئ، كؿ ىذه تقـو بإزالة التعب 
عف الفرد وخاصة العامؿ النفسي ليذا نجد السفر والرحبلت واأللعاب الریاضیة خیر عبلج لمتخمص مف 

لیود میبل بیمییفا، ) الضیقة ومزعجاتيا العمؿ النفسي والضجر الناتجیف عف األماكف الضیقة والمناطؽ
 .(15، صفحة 1986

تشبو ىذه النظریة إلى حد كبیر نظریة الترویح فيي تذىب إلى أف أسموب : نظرية االستجماـ.2-14-5
العمؿ في أیامنا ىذه شاؽ وممؿ جدا، لكثرة استخداـ العضبلت الدقیقة لمعیف والید، وىذا األسموب مف 
 العمؿ یؤدي إلى اضطرابات عصبیة إذا لـ تتوفر لمجياز البشري وسائؿ االستجماـ والمعب لتحقیؽ ذلؾ

ىذه النظریة تحث األشخاص عمى الخروج إلى الخبلء وممارسة أوجو نشاطات قدیمة مثؿ الصید 
   والسباحة والمعسكرات ومثؿ ىذا النشاط یكسب اإلنساف راحة واستجماما ما یساعدانو عمى االستمرار 

 .في عممو بروح وجدیة



 الترويح الرياضي وأوقات الفراغ

 

62 
 

تفید ىذه النظریة بأف لمبشر اتجاىا غریزیا نحو النشاط في فترات عدیدة مف : نظرية الغريزة. 2-14-6
حیاتيـ، فالطفؿ یتنفس ویضحؾ ویصرخ ویزحؼ وتنصب قامتو ویمشي ویجري ویرمي في فترات متعددة 

.  (F.Ballel, 1975, pp. 221-222) .مف نموه وىذه أمور غریزیة وتظير طبیعیة خبلؿ مراحؿ نموه
 : نظرية جاف بياجيه في المعب والترويح.2-14-7

فػي المعػب تػرتبط ارتباطػا وثیقػا بتفسػیره لنمػو الػذكاء، ویعتقػد " Jean, Piaget"  جػاف بياجيػهإف نظریػة 
 أف وجػود عممیتػي التمثیػؿ و المطابقػة ضػروریتاف لنمػو كػؿ كػاف عضػوي، وأبسػط مثػؿ لمتمثیػؿ ىو بياجيػه

األكؿ فالطعاـ بعد ابتبلعو یصبح جزءا مػف الكػائف الحػي بینمػا تعػیف المطابقػة توافػؽ الكػائف الحػي مػع 
" بياجيػػه"، ولػػذلؾ نجػد نظریػػة (13، صفحة 2000كمیؿ الحاج، )العالـ الخارجي كتغییر خط السیر مثبل 

 :فػي المعػػب تقػوـ عمػػى ثبلثػػة افتراضات رئیسیة ىي
إف النمو العقمي یسیر فػي تسمسػؿ محػدد ومػف الممكػف تسػریحو أو تػأخیره، ولكػف التجربػة وحػدىا ال - أ

 .یمكف تغیره وحدىا
إف ىػذا التسمسػؿ ال یكػوف مسػتمرا بػؿ یتػألؼ مػف مراحػؿ یجػب أف تػتـ كػؿ مرحمػة منيػا قبػؿ أف تبػدأ - ب

 .المرحمة المعرفیة التالیة
إف ىذا التسمسؿ في النمػو العقمػي یمكػف تفسػیره اعتمػادا عمػى النػوع العمالیػات المنطقیػة التػي یشػتمؿ - ج

فضؿ سبلمة، )عمیيا، وتؤثر العاطفة األسریة تأثیرا كبیرا وفعاال عمى نمو الطفؿ في جمیع جوانب النمو 
(. 54، صفحة 2006

 ومف خبلؿ تطرقنا ليذه النظریات وتبیاف أفكارىا وىػذا مػف خػبلؿ دفػاع أصػحابيا عمػى مختمػؼ
األطروحػات واألفكػار العممیة فالشيء الذي یمكف أف یستنتجو الباحث أف ىنػاؾ النظریػات التقمیدیػة التػي 

فسػرت المعػب عمػى أسػس نفسػیة وفیزیولوجیػة ومػف أبرزىػا نظریػة الطاقة الزائدة، وكػػذلؾ النظریػػات 
الدینامیكیػػة وىػػي التػػي یطغػػى تفسػػیر نظریاتيػػا لمعػػب عمػػى العممیػػات التعمیمیػػة مثؿ النظریػة المادیػة 

ونظریػة  "الطاقة الزائدة" المعرفیػة، ویمكف القوؿ أف ىناؾ بیف نظریة جػاف بياجيػهوكػذلؾ نظریػة 
اعتناء كمتا النظریتیف بمقولة الحركة والنشاط ): رغػـ تضػاربيما الظػاىري قواسػـ مشتركة ىي" االستجماـ"

واعتبار كمتا النظریتیف المعب نوعا مف النشاط اليادؼ، وذىاب كمتا النظریتیف إلى أف المعب عامؿ 
، أما نظریة (لمحفاظ عمى الصحة، وكذلؾ مصادقة كمتا النظریتیف عمى كوف المعب أسموبا لمترفیو والتسمیة

اإلعداد لمحیاة، فػإف ىػذه النظریػة اعتمػدت عمػى التخیػؿ الرمػزي مػف خػبلؿ التصػور العقمػي لمػا سػوؼ 
یكػوف عمیػو الطفػؿ فػي المسػتقبؿ لكػف تجسػید ىػذا الطمػوح والتخیػؿ عمػى أرض الواقػع یحتػاج إلػى تجػارب 
عدیػدة، ویحتاج كذلؾ إلى تدعیـ الرصید الفكري والعممي لمطفؿ مف خبلؿ التعمـ والتربیة لبناء مستقبمو 
وفیما یخص نظریة المادیة لمعب فیمكننا القوؿ صحیح أف البیئة االجتماعیة لدیيا دور في تكویف الفرد 
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لكف وحدىا غیر كافیة فيناؾ الدیف والتقالید واألعراؼ والقوانیف التي تمعب دورا في بمورة الشخصیة 
 .اإلنسانیة المتكاممة

: عالقة الترويح بالمجاالت األخرى. 2-15 
بتطور الدراسات والنظریات التربویة والنفسیة والتي مف خبلليا یوضح المربوف  إف: الترويح والتربية- 1

عف قصور المفيـو القدیـ لممناىج الدراسیة وآثارىا التربویة السمبیة، واتجيوا نحو مفيـو جدید لممناىج 
الدراسیة یشمؿ عمى مجموع الخبرات وأوجو األنشطة التي تيیؤىا المدرسة لتبلمیذىا سواء داخميا أو 

خارجيا لكي تحقؽ لمتبلمیذ النمو الشامؿ وتساعدىـ في تعدیؿ سموكيـ طبقا ألىدافيا التربویة،وعمى ذلؾ 
أصبحت األنشطة الترویحیة المختمفة التي تيیؤىا المدرسة لتبلمیذىا في وقت الفراغ سواء داخؿ أو خارج 
المدرسة كميا جزء مف العممیة التربویة وأصبحت تشكؿ مع المواد الدراسیة النظریة مجموعة مف الخبرات 

التي تقدميا المدرسة لمتبلمیذ في مواقؼ معینة وبأسالیب متعددة لیتحقؽ عف طریقيا أىداؼ التربیة 
 .(29، صفحة 1990عطیات خطاب، ) .والتعمیـ

بالرغـ مف أف الترویح یرتبط بوقت الفراغ ویعتبر بصفة عامة مقاببل لمعمؿ إال أف : الترويح والعمؿ- 2
 :ىناؾ بعض وجيات النظر بالنسبة لمدى العبلقة بینيما ویمكف لمنظر إلى ىذه العبلقة مف الناحیة التالیة

ىناؾ بعض اآلراء ترى أف الترویح قد یتخذ مظير العمؿ وىناؾ بعض األفراد یروف  :الترويح عمؿ- أ   
أف الترویح وظیفة ینبغي القیاـ بيا ویتخذوف مف األنشطة الترویحیة ویمارسوف أنشطة وقت الفراغ 

. والترویح إلى درجة كبیرة
أصحاب ىذا الرأي یروف إلى العمؿ عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ الترویح وخاصة إلى : العمؿ ترويح- ب   

 .بعض الوظائؼ المسمیة التي فیيا لمفرد التجدید و االنتعاش
یرى بعض العمماء أف الترویح ىو أداة لمعمؿ، إال أف الترویح یساعد الفرد  :الترويح مف أجؿ العمؿ- ج  

عمى القیاـ بوظیفتو بدرجة كبیرة مف الفاعمیة فالفرد في وقت فراغو یستطیع أف یبدأ عممو مف جدید ویقـو 
. باألنشطة الترویحیة في وقت الفراغ لكي یستعید نشاطو الضروري لمقیاـ بعممو أو وظیفتو

أصحاب ىذا الرأي یروف أف العمؿ مف األىداؼ الرئیسیة لتقدیـ بعض : العمؿ مف أجؿ الترويح- د 
 .(30، صفحة 1991طو عبد الرحیـ، - عبد السبلـ ) (اإلجازات، العطؿ)المصادر المالیة بالترویح 

ىناؾ عبلقة وثیقة بیف الترویح والریاضة، فالریاضة نشاط اختیاري ممتع : الترويح و التربية البدنية- 3
مثميا في ذلؾ مثؿ الترویح، إال أف الترویح ال یقتصر عمى األنشطة البدنیة أو الریاضیة بؿ یتعداه لیشمؿ 
العدید مف األنشطة الثقافیة واالجتماعیة والفنیة إذ أف األنشطة الریاضیة الترویحیة تتمیز أىمیتيا البالغة 

في التنمیة الشاممة، إف إدخاؿ عامؿ الترویح عمى الریاضیة قد أسيـ في تغییر طرؽ وأسالیب التربیة 
الریاضیة فعمى سبیؿ المثاؿ زاد االىتماـ باألنشطة التي ترتبط بعاممي المرح والسرور مثؿ األلعاب 

الصغیرة والسباقات والتتابعات وغیرىا مف األنشطة الریاضیة الترویحیة المختمفة، ىذا باإلضافة إلى أف 
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الترویح قد أسيـ في االىتماـ ببرامج النشاط الریاضي خارج الدرس وببرامج النشاط الریاضي خارج 
المدرسة إلى درجة كبیرة ومف العبلقة اليامة بیف الترویح والریاضة أف خریجي معاىد التربیة الریاضیة 

یعتبروف مف أقدر المؤىمیف بحكـ دراستيـ عمى القیاـ بالریادة واإلشراؼ في المجاؿ الترویحي ویحتؿ اآلف 
بعض خریجي معاىد الریاضة مراكز ىامة في المؤسسات الترویحیة كمراكز الشباب واألندیة الریاضیة 

 (31، صفحة 1990عطیات خطاب، ) وغیرىا
یعتبر الترویح مف العوامؿ اليامة لمصحة النفسیة وعبلقة الترویح بعمـ : الترويح والصحة النفسية- 4

النفس عبلقة وثیقة لدرجة جعمت بعض العمماء یعرفوف الترویح عمى أنو حالة نفسیة تصاحب الفرد أثناء 
ممارستو لمنشاط الممتع وفي الوقت الحالي أصبح الترویح مجاال ىاما لیس فقط في الوقایة مف األمراض 

النفسیة بؿ أیضا في عبلجيا وأصبح األطباء یعتقدوف في األنشطة الترویحیة كعبلج مكمؿ لمعبلج 
 .النفسي وانتشرت األنشطة الترویحیة المتعددة عمى نطاؽ واسع في المصحات العقمیة والنفسیة

یرى بعض العمماء إف الترویح نظاـ اجتماعي أساسي ولو أىدافو : الترويح والرعاية االجتماعية- 5
االجتماعیة تتمثؿ في أف الترویح یستخدـ طریقة العمؿ مع الجماعات أو خدمة الجماعة مف حیث أسموب 
وطریقة عمؿ تتمثؿ في وجود رائد أو قائد موجو یعمؿ مع جماعة لمساعدتيـ باألسموب الدیمقراطي بغیة  
تنمیة قدرات أفرادىا عف طریؽ برامج تتفؽ مع قدرات األفراد وحاجاتيـ ومف أىـ أمثمة الرعایة االجتماعیة 

لتحقیؽ وتوفیر فرص الترویح لمجمیع كاالىتماـ بإنشاء األندیة والمنتزىات العامة ومعسكرات التخییـ 
، 1976عطیات خطاب، ) واالصطیاؼ والتجواؿ وغیرىا مف وسائؿ الترویح واستثمار أوقات الفراغ

 (32صفحة 
إف العبلقة بیف الترویج واالقتصاد أو اإلنتاج تفترض تمییزا واضحا بیف : الترويح واالقتصاد واإلنتاج- 6

الترویح والعمؿ وتجعؿ األوؿ أداة لمثاني عمى ذلؾ یصبح ىدؼ الترویح مساعدة الفرد عمى القیاـ بوظیفتو 
عف كفایة وقدرة وبالتالي زیادة اإلنتاج وقد أظيرت البحوث الحدیثة وخاصة في الدوؿ االشتراكیة إف 

تخفیض عدد ساعات العمؿ ومنح العامؿ یومیف عطمة أسبوعیا قد أسيـ في زیادة معدؿ اإلنتاج لدرجة 
 .ممحوظة وزیادة اإلنتاج ینعكس أثره عمى االرتفاع بالدخؿ القومي وكذلؾ بدخؿ الفرد

     ولدت الریاضة ونشأت في كنؼ الترویح وارتبطت :  األنشطة البدنية والترويح الرياضي. 2-16
الریاضة عف الترویح في العصر الحدیث كنظاـ  حد بوقت الفراغ وعمى الرغـ مف استقبلؿ إلى أقصى

اجتماعي ثقافي إال أنيا مازالت ولسوؼ تظؿ مرتبطة بالترویح ألف جوىر الریاضة یتأسس في المقاـ 
األوؿ عمى أىداؼ ترویجیة ألف عوامؿ االلتقاء كثیرة بیف قیـ النظامیف مف حیث أىمیتيا لئلنساف مثؿ 

المتعة الجماعیة، الخبرة الجماعیة، اإلثارة، التنافس والجيد البدني، اإلنجاز الشخصي التعبیر عف النفس 
وتحقیؽ الذات، وىي كميا تعبر عف قیـ وحاجات أساسیة لئلنساف واتجاىو في العصر الحدیث، وقد برزت 
ظاىرة ممفتة لبلنتباه في آخر السبعینات ىي انفجار االىتماـ أو تصاعده فیما یتعمؽ باألنشطة الترویحیة 



 الترويح الرياضي وأوقات الفراغ

 

65 
 

مثؿ الجري البطيء، والتي انخرط فیيا المبلییف مف البالغیف مف العمر، سواء عف طریؽ ممارستيا خبلؿ 
أندیة أو ممارستيا بشكؿ فردي وىذا الحاجز یمكف تحقیقو سواء كاف النشاط الترویحي فردیا أو جماعیا 

بوسكرة أحمد،  )  مثؿ المشي واالنزالؽ والسباحة والتنس وركوب الدراجاتةریاضاؿفي شكؿ ألعاب و
  .(99، صفحة 2008

 :  الترويح الديف اإلسالمي و. 2-17
وكذلؾ  یعد الترویح أحد النظـ االجتماعیة التي یقاس عمیيا إذ یعد الترویح ضرورة مف ضروریات الحیاة

 ضرورة اجتماعیة تتسـ في بناء وتطویر شخصیة المسمـ ولذا یحرص الدیف اإلسبلمي عمى استثمار
أوقات فراغ الفرد وعمى حسف توزیع الوقت بیف العبادة والعمؿ الجاد والترویح عف النفس وقد روى 

إف أحب األعماؿ إلى اهلل سبحانو وتعالى بعد الفرائض إدخاؿ السرور "قولو  (ص)الطبراني عف الرسوؿ 
ف كاف اإلسبلـ قد أباح الترویح عف النفس إال أنو قد أكد عمى عدـ استرساؿ المسمـ في "عمى المسمـ ، وا 

الترویح عف نفسو في أوقات فراغو حتى ال یضیع وقتو ىباء، وحتى ال یؤثر ذلؾ عمى عبادتو وعممو 
وقد حذر اهلل سبحانو وتعالى مف إضاعة الوقت .بصحتو أو یضر بمجتمعو ومقدار إنتاجو وحتى ال یضر

وغرتيـ الحیاة الدنیا  الذیف اتخذوا دینيـ ليوا ولعبا:" في ماال یفید إذ قاؿ سبحانو وتعالى في كتابو العزیز
، وبذلؾ نرى (51األیة -سورة األعراؼ) "فالیـو ننساىـ كما نسوا لقاء یوميـ ىذا وما كانوا بآیاتنا یجحدوف

وسیمة تربویة واجتماعیة یقصد مف  أف الدیف اإلسبلمي یرى إلى الترویح عمى أنو وسیمة ولیس غایة فيو
البدنیة والنفسیة والعقمیة  خبلليا تحدید نشاط الفرد المسمـ وجعمو في حیویة وكذلؾ بغرض إشباع حاجاتو

 كما أف الدیف یؤكد عمى ضرورة أف یراعي الترویح (14، صفحة 1983الوكیؿ، ) واالجتماعیة والروحیة
وأصوؿ الشریعة اإلسبلمیة حتى یتحقؽ الخیر لممسمـ في الحیاة الدنیا واآلخرة ومراعاة أال یطغى  مبادئ

في حیاتو ىو القدوة    وقت الترویح عمى أوقات عبادتو أو عممو، وقد كاف الرسوؿ صمى اهلل عمیو وسمـ 
والمثاؿ واألسوة مف باب المراوحة بیف الجد والترویح كما كاف عمیو الصبلة والسبلـ المثؿ األعمى في 

 (124-123، الصفحات 1983حداد منى، ) الدءوب الذكر والتذكر والعبادة والقیاـ وفي العمؿ الجاد
نافؽ حنظمو یا رسوؿ " ما روي في صحیح مسمـ مف حدیث حنظمو وفیو قاؿ:  مف أدلة جواز الترويح-
یا رسوؿ اهلل نكوف عندؾ تذكرنا بالنار والجنة :" قاؿ" ؟وما ذاؾ"فقاؿ رسوؿ اهلل عمیو الصبلة والسبلـ " اهلل

حتى كأنا رأي العیف، فإذا خرجنا مف عندؾ عاسفنا أي اشتغمنا بيا وعالجنا معایشنا وحظوظنا، األزواج 
تكونوف عندي  والذي نفسي بیده إف لو تدوموف عمى ما:" فقاؿ رسوؿ اهلل" واألوالد والضیعات نسینا كثیرًا 

قاليا ثبلث " وفي الذكر، لصافحتكـ المبلئكة عمى فرشكـ وفي طرقكـ، ولكف یا حنظمة ساعة وساعة
أف الرسوؿ عمیو الصبلة : مرات، وفي الصحیح عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص رضي اهلل عنيما

ف لزوجؾ عمیؾ : "والسبلـ قاؿ ف لعینؾ عمیؾ حقًا، وا  صـ وأفطر، وقـ ونـ، فإف لجسدؾ عمیؾ حقًا، وا 
ف لزورؾ عمیؾ حقاً  نؾ : یا عبد اهلل بف عمرو: "، وفي روایة مسمـ"حقًا، وا  إنؾ لتصوـ الدىر وتقوـ المیؿ، وا 
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، وما روي عف عائشة رضي اهلل عنيا "إذا فعمت ذلؾ ىجمت لو العیف ونيكت، ال صاـ مف صاـ األبد
فسابقتو فسبقتو عمى رجمي فمما حممت المحـ :" أنيا كانت مع النبي عمیو الصبلة والسبلـ في سفر قالت

  .(8، صفحة 1998خطاب محمد، ) .رواه أبو داود"ىذه بتمؾ : "سابقتو فسبقني، فقاؿ
  :الرياضي الترويح.2-18

 الحكومیة القطاعات قبؿ مف باىتماـ الریاضة تحظ لـ اإلنسانیة لممجتمعات التاریخیة العصور مر عمى
 مقصوًرا یعد لـ بالریاضة فاالىتماـ الحاضر، الوقت في حاصؿ ىو كما عاـ بشكؿ الشعوب أو واألىمیة

 برامج عبر لمجمیع متاحة الریاضي النشاط ممارسة أصبحت بؿ ریاضًیا، الناس كالمتفوقیف مف فئة عمى
 والترویح لمجمیع الریاضة ببرامج یعرؼ ما تشمؿ والتي الرسمیة، وغیر الرسمیة المتعددة الریاضي الترویح

 المجتمعات كؿ في واالجتماعي التربوي النظاـ مف جزًءا أصبح الترویحیة، األنشطة أنواع الریاضي،كأحد
 تؤدي والتي الخ،…واالجتماعیة والنفسیة والصحیة البدنیة الفوائد مف العدید تحقیؽ في الحیوي لدوره وذلؾ
نتاجیة فاعمیة وزیادة بالمجتمع الشامؿ االرتقاء إلى  لمجمیع الفرصة إتاحة مبدأ خبلؿ مف وذلؾ أفراده، وا 

إف مزاولة  (121، صفحة 2000ماىر، - حسف) وقدراتو میولو حسب كؿ األنشطة الریاضیة لممارسة
المستویات  النشاط البدني سواء كاف بغرض استغبلؿ وقت الفراغ أو كاف بغرض التدریب لموصوؿ إلى

لمفرد  العالیة، یعتبر طریقا سمیما نحو تحقیؽ الصحة العامة، حیث أنو خبلؿ مزاولة ذلؾ النشاط یتحقؽ
 النمو الكامؿ مف النواحي البدنیة والنفسیة واالجتماعیة باإلضافة إلى تحسیف عمؿ كفاءة أجيزة الجسـ
المختمفة كالجياز الدوري والتنفسي والعضمي والعصبي، وبذلؾ فقد أصبح النشاط البدني الریاضي 
خمؼ  ) الترویحي وسیمة عبلجیة ناجحة وىادفة أكثر مف كونيا مضیعة لموقت واالستمتاع بأوقات الفراغ

، ویوفر النشاط الریاضي الترویحي مثمو مثؿ باقي األنشطة الترویحیة (2009مصطفى عبد الجود، 
فرصا كبیرة لتنمیة شخصیة الفرد بشكؿ یتصؼ بالتكامؿ والشموؿ، حیث یندمج الفرد مف خبلؿ ىذه 
األنشطة الریاضیة مع الجماعات والفرؽ التي تمده بالصداقة واأللفة االجتماعیة وتجعمو یتقبؿ معاییر 

 .(9، صفحة 1998إبراىیـ رحمة،  ) مجتمعو ویتطبع عمى قیمو و یدرؾ دوره ومكانتو داخؿ ىذا المجتمع
بغرض تحقیؽ السعادة الشخصیة التي یشعر بيا قبؿ  مف تمقاء نفسو ویرى الباحث أنو نشاط یقـو بو الفرد

وتمبیة حاجاتو النفسیة واالجتماعیة، وىي سمات في حاجة كبیرة إلى تنمیتيا  أثناء أو بعد الممارسة
ویعتبر الترویح الریاضي مف األركاف األساسیة في برامج الترویح لما یتمیز  وتعزیزىا لدى التممیذ المراىؽ،

بو مف أىمیة كبرى في المتعة الشاممة لمفرد، باإلضافة إلى أىمیتو في التنمیة الشاممة لمشخصیة مف 
 .النواحي البدنیة والعقمیة واالجتماعیة

 : یمي ما الریاضي الترویح بيا یتمیز التي الخصائص أىـ مف :خصائص الترويح الرياضي. 2-18-1
 والتجيیزات المنشآت توفیر خبلؿ مف لمجمیع المشاركة فرصة إتاحة : الحركي لمنشاط الفرص تهيئة -

عداد البلزمة  . المناسبة البرامج وا 
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 .الشخصیة وتطویر التربویة واالتجاىات والقیـ الميارات تنمیة في یسيـ وبناء ىادؼ نشاط :الهادفية-
 . المشاىدة عمى االقتصار وعدـ النشاط ممارسة :االيجابية -
 المستوى أو الجنس أو العمریة المراحؿ عف النظر بغض المشاركة في الحؽ فرد  لكؿ:المساواة -

 .الخ... المياري
 .المختمفة الریاضات مف مستوى أو نوع أي  اختیار :االختيار حرية -
رادة برغبة  ذاتي بدافع تتـ النشاط في  المشاركة:الدافعية -  .الفرد وا 
 ورغبات حاجات مع تتفؽ لكي مختمفة مستویات في التنافسیة وغیر التنافسیة األنشطة  تتوفر :التنوع -

 .األفراد ومیوؿ
الحركة  بنقص المرتبطة العصریة األمراض مف الوقایة عمى الممارسیف  یساعد :والتأهيؿ الوقاية -

 عاؿ بشكؿ ویساعد الخ،...واالجتماعیة النفسیة األمراض وبعض والبدانة، الدمویة والدورة القمب كأمراض
 .والمعاقیف والمصابیف المرضى تأىیؿ في
 مما إنتاجو، وزیادة الفرد صحة وتطویر وتنمیة السعادة تحقیؽ إلى تؤدي اإلیجابیة  المشاركة:التفاؤؿ -

 . الممارس لدى التفاؤؿ روح یبعث
 عممیة عمیيا ترتكز التي األساسیة القاعدة الریاضي الترویح نشاطات تعتبر: الموهوبيف الكشؼ عف -

 .والریاضات األلعاب مختمؼ في المتمیزة القدرات وأصحاب الموىوبیف عف الكشؼ
 جمیع لدى المتزایدة الفراغ أوقات الستثمار مثمى وسیمة الریاضي الترویح  یعتبر :الفراغ وقت استثمار -

 العمیا لممستویات الریاضیة األنشطة عف خصائصو في یختمؼ الریاضي والترویح .المجتمع أفراد
. (38، 37، صفحة 2004شتا السید عمي، ) المحترفیف وأشباه المحترفیف كریاضات

 :أهمية الترويح الرياضي .2-18-2
 التقدـ فرضو ما لمقاومة وذلؾ والحركة لمنشاط األفراد لحاجة تمبیتو في الریاضي الترویح أىمیة تكمف
    زیادة مف الحدیثة المدنیة الحیاة طابع فرضو وما الفراغ، أوقات في وزیادة الحركة في قمة مف التقني
 واألوعیة القمب وأمراض واإلحباط والقمؽ النفسیة والضغوط العصبي كالتوتر العصریة األمراض في

 مؤكدة الدولیة الجيود تكاتفت فقد الریاضي، الترویح ألىمیة ونظًرا.ذلؾ العظاـ، وغیر وىشاشة الدمویة
    لمجمیع لمریاضة األوربي المیثاؽ إصدار االىتماـ ىذا عف تجسد وقد المجاؿ، بيذا العالمي االىتماـ

 االتحاد  وتكویف ـ،1978عاـ في والریاضة البدنیة لمتربیة الدولي المیثاؽ وصدور ـ،1975عاـ  في
ـ 1992 عاـ في لمجمیع لمریاضة العربي االتحاد وتأسیس ـ،1982 عاـ في لمجمیع لمریاضة الدولي

 القطاعات مف كثیر في مراكز أندیة، اتحادات  الریاضیة اليیئات مف العدید إنشاء إلى باإلضافة
     أیضا تكمف الریاضي الترویح أىمیة أف كما .األىمیة القطاعات وكذلؾ والعسكریة المدنیة الحكومیة

      أكثر األىمیة وتتضح عدة، جوانب مف المختمفة ألنشطتو الممارس الفرد عمى اإلیجابي التأثیر في
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 قاـ فقد لریاضي، ا الترویح برامج خبلؿ مف تحقیقيا إلى نسعى التي األىداؼ عمى الضوء إلقاء خبلؿ مف
  والمياریة والبدنیة، الصحیة، األىداؼ لتشمؿ األىداؼ تمؾ وتصنیؼ بتحدید (ـ1997 )الحماحمي
 :األىداؼ تمؾ ألىـ توضیح یمي واالقتصادیة، وفیما والثقافیة، واالجتماعیة، والنفسیة والتربویة،

الوقایة  تطویر الحالة الصحیة لمفرد بوجو عاـ، تنمیة العادات الصحیة المرغوبة، :الصحية األهداؼ -
والتقمیؿ مف فرص اإلصابة بأمراض القمب واألوعیة الدمویة، زیادة مناعة الجسـ الطبیعیة ومقاومتو 

لؤلمراض، المحافظة عمى الوزف المناسب لمجسـ ،والحد مف اآلثار السمبیة لمتوتر النفسي والقمؽ والتوتر 
 .    العصبي

تنمیة المیاقة البدنیة، تجدید نشاط الجسـ وحیویتو، المحافظة عمى الحالة البدنیة  :البدنية األهداؼ -
االحتفاظ بالقواـ الرشیؽ، تصحیح بعض انحرافات القواـ والوقایة منيا، االسترخاء العضمي - الجیدة

  .العصبي، ومقاومة الضعؼ البدني في سف الشیخوخة
تعمیـ الميارات الحركیة لؤللعاب والریاضات المختمفة منذ الصغر، تنمیة الميارات  :المهارية األهداؼ

كالتمرینات اليوائیة، االرتقاء بمستوى المتمیزیف  الحركیة لمفرد، تعمیـ كیفیة أداء التمرینات البدنیة الحدیثة،
   . ریاضیا، وتعمیـ األنشطة التي تتمیز ممارستيا بطابع االستمراریة عمى مدى الحیاة

تشكیؿ وتنمیة الشخصیة المتكاممة لمفرد، استثمار أوقات الفراغ ایجابیا، االرتقاء  :التربوية األهداؼ- 
بمستوى الفرد، تنمیة قوة اإلرادة، تنمیة وتعزیز الثقة بالنفس، التفوؽ عمى الذات، والتعود عمى احتراـ 

  (103، 102، صفحة 1999أبو نمرة محمد، ) مواعید الممارسة
تنمیة الرغبة واستثارة الدافعیة نحو ممارسة النشاط الحركي، إشباع الدافع لممنافسة  :النفسية األهداؼ -

عف  تحقیؽ السعادة والترویح عف النفس، إشباع المیؿ لمحركة أو المعب، إشباع الدافع لممغامرة، التعبیر
. الذات وتفریغ االنفعاالت المكبوتة والحد مف التوترات العصبیة والضغوط النفسیة

 إشباع الحاجات لبللتقاء باآلخریف مف ذوي المیوؿ واالىتمامات المشتركة التغمب :االجتماعية األهداؼ- 
عمى ظاىرة العزلة االجتماعیة، تشكیؿ وتنمیة السموؾ السوي، ممارسة الحیاة االجتماعیة الدیمقراطیة تنمیة 

ميارات التواصؿ بیف األفراد والجماعات، وتيیئة الفرصة لممارسة العمؿ الجماعي واتخاذ القرارات 
  .الجماعیة

 تزوید الفرد بالعدید مف أنواع المعرفة المرتبطة بمجاؿ الریاضة لمجمیع، تشكیؿ :الثقافية األهداؼ- 
اتجاىات ایجابیة لدى األفراد نحو ممارسة الریاضة، التعرؼ عمى العدید مف مناشط أوقات الفراغ وطرؽ 
تنظیميا، التعرؼ عمى األلعاب الجماعیة في التراث الثقافي في المجتمع، إدراؾ الفرد لقدرات وحاجات 

 .الجسـ لمحركة، والتعرؼ عمى عوامؿ األمف والسبلمة المرتبطة بطبیعة النشاط الممارس
زیادة اإلنتاج القومي  زیادة الرغبة والتحفیز لمعمؿ، زیادة الكفاءة اإلنتاجیة لمفرد، :االقتصادية األهداؼ -

 أفراد لجمیع الریاضي الترویح أىمیة السابقة األىداؼ مف یتضح، التقمیؿ مف النفاقات العبلجیة لمدولة
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 في االستمراریة إلى الماسة لحاجتيـ نظًرا األمنیة القطاعات لمنسوبي أكثر األىمیة ولكف تبدو المجتمع،
 االىتماـ یجب ولذلؾ السنیة، المرحمة أو العمؿ طبیعة عف النظر بغض الریاضیة، األنشطة ممارسة

 (81، صفحة 1987إبراىیـ، - وزرماس ) الحیاة مدى الفرد یمارسيا أف یمكف التي الریاضیة باألنشطة
ویرى الباحث أف الترویح الریاضي یكسب الفرد عامة والمراىؽ خاصة خبرات تساعد عمى التمتع بالحیاة 
والتخمص مف عقدة الشعور بالنقص واإلحباط، ویتعدى أثر ممارسة الميارات الترویحیة إلى االستمتاع 
بوقت الفراغ في تنمیة الثقة بالنفس واالعتماد عمى ذات الروح الریاضیة والعمؿ والصداقات التي تخرج 
الفرد أو المراىؽ مف عزلتو وتدمجو بشكؿ جید في المجتمع وبالتالي تبعده عف كؿ سموؾ عنیؼ وغیر 

. أخبلقي
: خالصة الفصؿ

كاف ىذا الفصؿ أداة فعالة لتحمیؿ المفيـو المركزي لمترویح وعبلقتو بالمجتمع البشري، حیث یعد الترویح 
عف النفس إحدى الرغبات الفطریة الموجودة في أعماؽ كؿ إنساف ویبدأ المیؿ إلى الترویح والترفیو عف 

النفس منذ الصغر ویزداد ىذا المیؿ عند مرحمتي المراىقة والشباب، ویمتد بعد ذلؾ ولكف بصورة أضعؼ 
بامتداد عمر اإلنساف ولذلؾ فالترویح عف النفس ضرورة فطریة إنسانیة وحاجة نفسیة وعقمیة وجسمیة، 
وتنبع أىمیة الترویح عف النفس مف أنو یساعد في تجدید النشاط وتقویة اإلرادة وتنمیة الروح المعنویة 

وتنشیط العقؿ، إال أف المراىؽ منذ مرحمة اإلعداد والبناء لممستقبؿ وتأكید الذات یواجو في سبیؿ تحقیؽ 
ذلؾ عدید مف المشاكؿ واألزمات والصعوبات ولذلؾ فيو یحتاج إلى لمترویح الذي یمثؿ عامبل مساعدا 
مف عوامؿ بناء العقؿ والروح والجسـ وىي أبعاد اإلنساف الرئیسیة، وما یمكف استخبلصو مف خبلؿ ما 
أشرنا إلیو حوؿ النشاط الترویحي الریاضي یتمثؿ في فائدتو التي تعود عمى األفراد فيو یعتبر وسیمة 

تربویة وعبلجیة إذا ما تـ استغبلليا بصفة منتظمة ومستمرة فيو یساىـ في تكویف شخصیة األفراد مف 
جمیع الجوانب الجانب الصحي الجانب النفسي الجانب األخبلقي واالجتماعي، وبالتالي تكویف شخصیة 

العاطفي والنظرة المتفائمة لمحیاة، وقد أوضح العمماء أف  متزنة تتمیز بالتفاعؿ االجتماعي واالستقرار
اليدؼ األساسي الذي یجب تحقیقو ىو تعمیـ األفراد االشتراؾ بفعالیة في مجاؿ الترویح واستغبلؿ أوقات 
الفراغ والذي یجني مف خبللو الفرد فوائد جسیمة واجتماعیة وتربویة، ىذه القیمة لمترویح تفتح لنا إمكانیة 

 .دراسة الترویح عمى مستوى واسع وىو ما تطرقنا إلیو بنوع مف التفصیؿ في ىذا الفصؿ
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  :تميید
تعتبر ظاىرة االنحراؼ مف الظكاىر اليامة التي تكاجو المجتمع البشرم قديما كحديثا، كتيدد كيانو كأمنو 

كسبلمتو ففي كؿ مجتمع منحرفكف يخرجكف عف المعايير كالقيـ المتفؽ عمييا خاصة في ظؿ تطكر 
 المجتمعات اإلنسانية كما اتسمت بو مف تعقيد في نسيج العبلقات االجتماعية بيف أفرادىا فتعددت العكامؿ

 نظرا لمتغيرات المختمفة التي يتعرض السمككياالنحراؼ المرتبطة بانحراؼ المراىقيف كتباينت معيا ألكاف 
ليا المراىؽ في ىذه المرحمة العمرية كحب االستقبللية كتأكيد الذات، كنمك االتجاىات، كما أنو كفي ىذه 
المرحمة العمرية يميؿ المراىؽ نحك التمرد كالثكرة عمى المجتمع، إذا لـ يجد مف يكجيو كيرشده، كذلؾ لما 
يحممو مف طاقة انفعالية كبيرة قد يعجز عف السيطرة عمييا كالتحكـ فييا، كاألخطر مف ذلؾ أف تنتقؿ ىذه 

الظكاىر غير السكية كالمنبكذة إلى الحقؿ التربكم المدرسي الذم مف المفترض أف يككف في منأل عف 
التي تتمثؿ ميمتيا األساسية في   باعتبار المدرسة خط الدفاع الثاني بعد األسرةاالنحرافات السمككيةىذه 

تربية النشء كتحصينو مف جميع المخاطر كمجابية كؿ أشكاؿ االنحراؼ كيأتي ىذا الفصؿ ليكضح 
التصرفات غير   في الكسط المدرسي، كما ىي أساليب المعالجة ليذهاالنحراؼ السمككيمفيـك االنحراؼ ك

السكية ككيفية اختزاؿ العنؼ في الكسط المدرسي، مف خبلؿ األىداؼ التي تقدميا التربية البدنية 
كالرياضية، كفمسفة أنشطة التركيح الرياضي في تنمية النكاحي األخبلقية كالتربكية كاالجتماعية كالجسمية 

. لدل الفرد كتأثيرىا اإليجابي عمى المجتمع كالتي سكؼ نتناكليا في ىذا الفصؿ
 :االنحراف السموكيمفيوم  -3 
كيقاؿ حرؼ الجبؿ أم أعبله " حرؼ"أصؿ كممة انحراؼ في المغة : االنحراف والسموك في المغة -3-1 

حرؼ مف أمره أم عمي ناحية منو كتحريؼ الكمـ عف مكاضعو يعني تغييره  المحدب كيقاؿ فبلف عمػي
الحؽ كالكسطية كاالستقامة كيقتضي االنحراؼ منحرفان عنو كمنحرفان كالمنحرؼ  فاالنحراؼ، إذف ىك ترؾ

المستقيـ، كالصراط في لغة العرب ىك الطريؽ كالمستقيـ الذم ال اعكجاج فيو كال  عنو ىػك الػصراط
جبلؿ الديف عبد )اإلسبلـ كيسمي الديف طريقان ألنو يؤدم إلي الجنة فيك طريؽ إلييا  انحراؼ، كىك ديػف

السمكؾ الذم ال يتماشى مع القػيـ كالمعػايير "، كيعرؼ االنحراؼ بأنو (13، صفحة 1999الخالؽ، 
، صفحة 1987بدكم ، ) االجتماعية التي يعتمدىا المجتمع في تحديد سمكؾ أفراده كالعػادات كالتقاليػد

 :كقاؿ تعالى. طرفو كشفيره، كحده: مف كؿ شيء الحرؼ: ذكر ما يمي  في القامكس المحيط، كجاء(84
أم كجو كاحٍد، كىك أف يعبده عمى السراء ، (11سكرة الحج االية ) (كمف الناس مف يعبد اهلل عمى حرؼ)

الفيركزم آبادم ) ال يدخؿ في الديف متمكنا: ال الضّراء، أك عمى شؾ، أك عمى غير طمأنينة عمى أمره أم
تغييره، تغيير الحرؼ عف معناه كالكممة  ، كتحريؼ الكمـ عف مكاضعو(280، صفحة 2007مجد الديف، 
الناقة الضامرة  :جاء الحرؼ ، كفي لساف العرب(187، صفحة 1986قكر محمد الشرقاكم، )عف معناىا 

 . (77، صفحة 2007ابك شعر منذر محمد سعيد، ) الصمبة كأنيا حرؼ جبؿ، كىك أعبله المحدب
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مصدر سمؾ طريقا، كسمؾ المكاف يسمكو سمكا كسمككا كسمكو غيره كفيو، كأسمكو إياه كفيو  : السموك - 
( كذلؾ سمكناه في قمكب المجرميف) ، قاؿ اهلل تعالى(617بف منظكر جماؿ الديف محمد، صفحة ) كعميو

: ما يمي سمؾ السكاف كبو كفيو سمكا كسمككا كجاء في معجـ النفائس الكسيط (200األية -سكرة الشعراء)
  كالشيء في الشيء- دخمو كسار فيو متبعا إياه، فيك سالؾ ج سبّل ؾ : دخؿ فيو ككذلؾ سمؾ الطريؽ أم

 أما (588، صفحة 2007أحمد أبك حاقة، )كبو أدخمو فيو كما تسمؾ اليد في الجيب كالخيط في اإلبرة 
  دخمو: سمؾ المكاف أك فيو: سمؾ يسمؾ سمكا كسمككا: فكرد عمى النحك اآلتي :في المعجـ العربي األساسي

. (636، صفحة 1988المنظمة العربية لمتربية ، )سمكت طريقا غير الذم سمكتمكه " نفذ فيو 
ىك كؿ ما يصدر عف الكائف الحي مف حركات إرادية أك ال إرادية  :مفيوم السموك اإلنساني- 2 -3

  :شعكرية أك ال شعكرية كيككف عمى نكعيف
– ىك السمكؾ الذم يمكف مبلحظتو مكضكعيا مثؿ النشاط الحركي :(الظاىري) السموك الخارجي  -أ

-جبلؿ الديف ) التعبير المفظي الذم يقـك بو الفرد كتعبيرات الكجو التي تصاحب بعض الحاالت االنفعالية
 (19، صفحة 2001السيد رمضاف، 

ىك سمكؾ ال نستطيع أف نبلحظو مباشرة ك ٕانما نستدؿ عمى حدكثو عف  :(الباطني)السموك الداخمي - ب
، صفحة 2005البدرم ، ) .التخيؿ كغيرىا- اإلدراؾ– التذكر – طريؽ مبلحظة نتائجو مثؿ التفكير 

  أف السمكؾ اإلنساني في مفيكمو البسيط ىك عبارة عف األنشطة (م2002 )"wodarski"كيعتقد  .(99
كالتفاعبلت التي يقـك بيا الفرد لتحقيؽ غايات معينة، فتككف بعض ىذه الغايات مقصكدة كمخططة 

 .(47، صفحة 2005سميماف ، )كبعضيا بسيط كغير شعكرم 
  :مفيوم االنحراف -3-2-1
كيفضؿ عمماء االجتماع استخداـ ىذا  ،عدـ مسايرة المعايير االجتماعية كالمستكيات المعيارية: االنحراف -

، نظران الرتباط المصطمح األخير بالمرض النفسي "المصطمح بدال مف استخداـ مصطمح السمكؾ الشاذ
فرج عبد )أكثر مف ارتباطو بعدـ التكافؽ أك بالصراع، كاالنحراؼ ظاىرة تكجد في حياة كؿ كائف إنساني 

البناء المعيارم الخاص الذم يكجد   كيعرؼ االنحراؼ مف كجية نظر(314، صفحة 2006المطيؼ، 
فيو كفي المجتمع المعقد، حيث تتعدد الجماعات االجتماعية أك تختمؼ مستكياتيا المعيارية كتتصارع 

يصبح كؿ عضك في كقت معيف معرضا لبلنحراؼ عف أحد المعايير أك مجمكعة منيما كغالبا ما 
معايير الجماعة  يتضمف االنحراؼ امتثاال أك مسايرة لمعايير إحدل الجماعات الفرعية، أكثر مف

 .(114، صفحة 2006غيث محمد عاطؼ، ) .االجتماعية السائدة
كيخمص الباحث أف االنحراؼ ىك انتياؾ لممعايير كالقكاعد المجتمعية كالخركج عف محدداتيا كضكابطيا 

     بحيث يترتب عف ذلؾ االنتياؾ معاقبة مرتكبييا سكاء مف طرؼ الجماعة أك المجتمع عقابا يتدرج 
. في شدتو كنكعيتو كفقا لدرجة االنتياؾ
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  : ااططحاً يالسموكاالنحراف تعریف  -3-2-2
الذم يخرج بصكرة بارزة عف خط المتكسط أك المعدؿ السنكم كالمعيارم، كيككف عادة ذا  ىك السمكؾ 

 .(292، صفحة 2006عدناف ، ) طبيعة مرضية عمى نحك استخداـ ىذا المفيـك في عمـ نفس الشكاذ
أحد المؤشرات االجتماعية التي تدلنا عمى كجكد  السمككيبأف االنحراؼ  (1998) معن خمیل عمركيشير 

مشكبلت اجتماعية قائمة داخؿ المجتمع كتكضح أيضا بأنو ىناؾ مف األفراد ممف ال يتماثمكف مع 
التكقعات الدكرية المرتبطة بمكانتيـ االجتماعية التي يشغميا الفرد أكثر مف ككنو مرتبطا بالمعايير 

غریب  مف يرل كؿو. (173، صفحة 1998معف ، ). االجتماعية كالقيـ ك اآلداب االجتماعية العامة
ىك ذلؾ السمكؾ الذم ال يمثؿ لمتكقعات   السمككي أف االنحراؼ( 2003)أحمد، سامیة جابر 

االجتماعية، كعندما يصؼ عالـ االجتماع نكعان مف السمكؾ عمى أنو انحرافي فيك ال يديف ىذا السمكؾ أك 
يرل أنو سيء أك مؤذ كىك في ذلؾ يخالؼ التصكر الشائع، كيمكف أف يككف االنحراؼ مف كجية نظر 

معينة، أكثر نماذج السمكؾ دفاعية مف الناحية األخبلقية، فقد يككف انحراؼ شخصي معيف بمثابة انتياؾ 
 .(65، صفحة 2003جابر ، - غريب )لتكقعات اجتماعية تعتبر في الكاقع غير عادلة أك غير مبلئمة 

يعتبر الشخص منحرفا إذا كثرت  (2004) جابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجودكيشير كؿ مف 
 السكية كغمب عمى حالتو النفسية الكىف كظير سكء خمقو مع ربو أك سمككياتو المنحرفة، كقمت سمككياتو

كالقمؽ كالصراع ك  مع نفسو أك مع الناس في مكاقؼ كثيرة، فيسكؽ تكافقو كيزداد ىمو ك يشعر بالتكاتر
المختمة كمشاعره المضطربة ك يغدك  كأفكاره المختمفةانحرافاتو السمككية ينتقى في حياتو بما تجمبو عميو 

في حاجاتو إلى رعاية كعبلج النحرافاتو، كمف الخطأ أف نعتبر الشخص منحرفا إذا كانت أخطاؤه قميمة  
 (2000) أحمد شفیق السكرىكيميز  ،(11، صفحة 2004عبد المكجكد، - عكض  )كانحرافاتو بسيطة 

منيا سمكؾ المنحرؼ نفسي أك عقمي كسمكؾ منحرؼ اجتماعي كلكؿ : أنكاع  المنحرؼنحراؼ السمككياال
االنحراؼ نكع مف ىذه األنكاع أنماط كصكر، فاألمراض النفسية أك العقمية بأنماطيا كصكرىا أنكاع مف 

السكرم ، ) االنحراؼ السمككي كالجنح أك الجريمة بأنماطيا كصكرىا أنكاع مف أخرل مف السمككي
 االنحراؼ السمككي (م2001)حسن الماطفى عبد المعطى، أما يعرؼ (150، صفحة 2000

 كالتصرفات التي تتطكر مع مركر الزمف كيتصؼ السمككياتمجمكعة ثابتة مف   ىك -االضطرابات الخمؽ
أصحابيا بالعدكانية كانتياؾ حقكؽ اآلخريف كيرتبط السمكؾ المنحرؼ بالعديد مف االضطرابات عجز 

االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد كاالكتئاب كاضطراب التعمـ، كما يرتبط بعدة عكامؿ نفسية اجتماعية مثؿ 
المستكل االقتصادم االجتماعي كالقسكة كالعقاب الكالديف كعدـ االنسجاـ األسرم ك نقص اإلشراؼ 

جاء في و، (423، صفحة 2001عبد المعطي ، )االجتماعية  كالرقابة الكالدية المبلئمة كنقص الكفاءة
يشير مصطمح انحراؼ :  عمى النحك التالي تعريؼ مصطمح انحراؼ األحداثاألنسكموبیدیا الدولیة 

األحداث إلى تمؾ األفعاؿ التي يرتكبيا الصغار كىي األفعاؿ التي تعتبرىا محاكـ األحداث نظرا عمى 
ف إالشخص الصغير نفسو أك عمى العائمة ىذا الشخص أك عمى المجتمع كعمى العكس الرأم الشائع ؼ
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الطفؿ أك الحدث كعمى العكس الرأم الشائع فإف الطفؿ أك الحدث الذم يكصؼ بأنو منحرؼ ليس مجرما 
، كعمى (19، صفحة 2001كزارة العدؿ ، ) صغيرا، بالغـر مف أف السمكؾ الذم ارتكبو قد يككف جريمة

  الشباب التي ينظر إلييا عمى أنيا سكء تكيؼسمككياتذلؾ فإف االنحراؼ يتضمف عدد كبيرا كمتنكعا مف 
االنحراؼ : ( (2003ماباح عامر كيعرؼ. (26، صفحة 2004غانـ ، ) .فيما يعتبر القميؿ منيا جرائـ

 ىك مجمكعة مف األكصاؼ المنحرفة لمسمكؾ غير مقبكلة اجتماعيا، بحيث تؤثر عمى النظاـ السمككي
االنحراؼ العاـ لممدرسة، كيؤدم إلى نتائج سمبية عمى مجتمع المدرسة إدارة ك تنشئة ك تكيفا، كينحصر 

 في تعاطي المخدرات، أك بناء اتجاىات ايجابية نحكىا، كاستيبلؾ الكحكليات أك بناء اتجاىات السمككي
تكسير أثاث – ايجابية نحكىا كالعبلقات الجنسية غير الشرعية كالتحرش الجنسي كمظاىر التخريب

المدرسة الكتابة عمى الجدراف، السرقة، كأخيرا السمكؾ العدكاني كالشجار كالشتـ كالسب كالصرب كٕاثارة 
االنحراؼ  إلى القكؿ بأف خیري خمیل الجمیميفي حيف يذىب ، (244، صفحة 2003عامر ، ) .الفكضى
  ىك انتياؾ القكاعد التي تتميز بدرجة كافية مف الخركج عف حدكد التسامح العاـ في المجتمعالسمككي

كأخيرا فإنو عند ذكرنا أك مجرد إطبلؽ مصطمح المراىقة يتبادر في . (133، صفحة 1998خيرم ، )
 كالذم يعتبر أىـ ميزة في ىذه المرحمة كبالمقابؿ أىـ مشكؿ يكاجو اآلباء كالمربيف أذىاننا مكضكع الجنكح

بصفة خاصة، كالمجتمع بصفة عامة، لذلؾ فبل غرابة أف نقكؿ أف أىـ عبلج ليذا المشكؿ بالنسبة 
 في ىذا اإلطار" جون یاف السال"لممراىقيف ىك ممارسة أكجو النشاط البدني كالرياضي، يقكؿ األستاذ 

مف الناحية النظرية، فإف أىمية الرياضة ككسيمة لكضع حد لعدـ التكيؼ بالنسبة لمجناح كانت نتائجيا 
اإليجابية مسطرة منذ أمد، لكف ىذه النظرة ال تزاؿ تبحث عف متغيرات كأبحاث عممية تبيف لنا ىذا االتجاه 

  .(Jean-Lassalle, Sans annèe, p. 141) كتضع حد لعدـ التكيؼ الحاصؿ لدل الجانحيف
 مف الجانب النفسي ىك سكء تكافؽ السمككي، أنو يمكف القكؿ بأف التعريؼ لبلنحراؼ يرل الباحث كعميو

 بمعنى أف الفرد يككف في حالة سكء مكاءمة بيف حاجاتو النفسية كحاجات ،الفرد مع البيئة المحيطة بو
 نابعا مف انحراؼ السمكؾبيئتو، مما يدخمو في صراع نفسي شريطة أف يككف ىذا الصراع النفسي أك 

 مف الناحية السكسيكلكجية ما ىك إال حالة مف سكاء االمتثاؿ السمككيشخصية الفرد ذاتو، كاالنحراؼ 
 أك ىك خركج عف القيـ كالمعايير االجتماعية السائدة داخؿ المجتمع كالمتفؽ عمييا كىك يستمـز ،لممعايير

 مف كجية النظر القانكنية ىك تعدم السمككيعقكبة مناسبة مف طرؼ مؤسسات مخكلة لذلؾ، كاالنحراؼ 
الفرد عمى نص قانكني، أك ىك ارتكاب فعؿ معاقب عميو قانكنا، فبل جريمة بدكف نص قانكني يؤدم 
بفاعمو إلى المثكؿ أماـ إحدل المحاكـ ليخضع لمعقكبة المناسبة مع سنو أكال كفعمو ثانيا، كأف مظاىر 

 تتعدد كتختمؼ مف مجتمع آلخر كمف حضارة ألخرل نتيجة اختبلؼ المعايير السمككيةاالنحرافات 
كالقكانيف كالثقافات ككذلؾ نتيجة التطكر الطبيعي في أساليب المعيشة، فما قد ُيعتبر انحرافا في أحد 
المجتمعات قد ال يعتبر كذلؾ في مجتمع آخر، إال أف ىناؾ مجمكعة مف السمككيات التي ال يختمؼ 
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مجتمع عف اآلخر كال تشريع عف غيره في اعتبارىا انحرافا عف المناىج كالنظريات التربكية كاالجتماعية 
. المتبعة

 : وأقساموالسموكيأنواع االنحراف  -3-3
 عمى أنو قبؿ أف نتكمـ عف ىذه (م2001)محمد عاطف غیث و إسماعیل عمى سعد يشير كؿ مف 

األنكاع يجب أف نميز بيف األشخاص الذيف يككف سمككيـ مشكمة لآلخريف كليس ألنفسيـ، كاألشخاص 
الذيف يككف سمككيـ مشكمة ليـ كليس لآلخريف، ككذلؾ األشخاص الذيف يككف سمككيـ مشكمة ليـ 

الكاحد لشخصيف قد يحمؿ خصائص غير متشابية نظرا الختبلؼ االنحراؼ السمككي كلآلخريف، ك
الظركؼ الشخصية كاالجتماعية لكؿ مف ىذيف الشخصيف كليذا فإننا نصنؼ االنحراؼ مف الناحية 

عمى أف  (م2006 )المطكك (ـ1998) عمركاتفؽ  .(92، صفحة 2011غيث ، ) يمي الكظيفية إلى ما
 : ىناؾ نكعيف مف االنحراؼ

كىك ناتج عف التماثؿ مع المعايير المرجعية لمجماعة التػي يرجػع إلييػا المنحرؼ  :االنحراف الظاىر- 1
كيقع ىذا النكع في حالة كجك تنكع ثقافي يعترض الفرد في كثير مػف المعػايير التي تدفعو إلى التصارع 

 .(95، صفحة 1998معيف عمر، )بسبب اختبلفيا 
مشكمة  كىك األكثر شيكعان كانتشاران كٕانو انحراؼ بسيط كصػغير لكنػو يخمػؽ :االنحراف المحظي- 2

، صفحة 2006المبلؾ ، ) .اجتماعية، فبل يعد انحرفان بؿ ميبلن لبلنحراؼ مثؿ مخالفات إشارة المركر
 :أف ىناؾ أنكاع أخرل كىي (م2007)إبراىیم كأكد . (132

كينبع  ىك ظاىرة شخصية ألنو يرتبط بخصائص فردية لمشخص ذاتو :االنحراف السموكي الفردي- 
 (36، صفحة 2007عيد ابراىيـ، ) االنحراؼ مف ذات الشخص

باعتباره عامبلن  ىنا ال ننظر إلى الفرد باعتباره منحرفان بؿ لممكقؼ :االنحراف السموكي بسبب الموقف- 
 . المكضكعة لمسمكؾ تفاعميان، كيشكؿ المكقؼ قكة يمكف أف تدفع الفرد إلى االعتداء عمى القكاعد

أنو يمثؿ  ك يقؼ الشخص مكقفان مجردان مف السمكؾ االجتماعي السكم كـ :االنحراف السموكي السمبي- 
 (32، صفحة 2003عامر ، ) .حاالت يتكاجد فييا الفرد رغـ إرادتو مكقفان سمبيا

األحداث  كىي حاالت ناشئو عف ارتكاب جرائـ كتتناكليا تشريعات :االنحراف السموكي الجنائي- 
كالضرب كاالعتداءات  بالتنظيـ نتيجة فقد الرعاية األسرية التي تدفعو إلى النصب كاالحتياؿ ك السرقة

 (89، صفحة 2004جمعة يكسؼ، - ربيع محمد ) .السمككية التي التصؿ إلى مرتبة اإلجراـ
     ينشئ نتيجة لظركؼ اجتماعية تساىـ في إحداثو كيدفع الشخص :االنحراف السموكي المرضي-  

 (103، صفحة 2002الصديقي سمكل كآخركف، )إلى أنماط السمكؾ غير السكم بغرض حدكث خبلفات 
بعض االنحراؼ يبدك عمى أنو ظاىرة شخصية ألنو يحدث مرتبطان بخصائص فردية : االنحراف الفردي -

لمشخص ذاتو، أم أف االنحراؼ ينبع في ىذه الحالة مف ذات الشخص، كليس معنى ىذا أف االنحراؼ 
الفردم ربما يصمح العامؿ البيكلكجي كالكراثة في تفسير ىذا االنحراؼ، فإذا لـ نجد سببان متصبلن بذلؾ فإف 
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التفسير في ىذه الحالة قد يرجع إلى المؤثرات الثقافية كاالجتماعية في تفاعميا مع الخصائص الكراثية 
لمشخص بصكرة تؤدم إلى االنحراؼ، كليس معنى ىذا أف االنحراؼ الفردم غير طبيعي بطبيعتو أك أنو 

  (69، صفحة 2002عمكاف عبد اهلل ناصح، ) .المكاقؼ االجتماعية يحدث بعيدان عف
 مصحكب بتنظيـ اجتماعي سمككييظير االنحراؼ المنظـ كثقافة فرعية أك كنسؽ   :االنحراف المنظم -

خاص لو أدكار كمراكز كأخبلقيات متميزة عف طابع الثقافة الكبرل، كالتنظيـ االجتماعي االنحرافي داخؿ 
كأضاؼ  . (47، صفحة 2008ابراىيـ أبك الحسف، )تمقائيان في بعض المجتمعات الرأسمالية  الثقافة يظير

 : إلى أف االنحراؼ السمككي ينقسـ لقسميف(م2006)المطك 
كالجيد الكقت  السمكؾ الذم يصدر مف اإلنساف كيعكد عميو بالضرر أك إىدار لقيمة :انحراف قیمي- 1

 . كىك ناتج مف فكرة كقناعة داخمية بأداء ىذا السمكؾكالماؿ
المباشر عمى  السمكؾ الذم يصدر مف اإلنساف ك يخدش الحياء أك يعكد بالضرر :انحراف أخطقي- 2

االنحراؼ  الفرد نفسو أك غيره سكاء باالعتداء المباشر أك مف خبلؿ التحريض، كالفرؽ بيف اإلنحرافيف
 منيا سمكؾ، بينما االنحراؼ األخبلقي قد يككف  القيمي أكثر خطكرة، ألنو يحمؿ مفاىيـ كقناعات ينتج

. (159، صفحة 2007المبلؾ عبلـ، ) )عف ىكل النفس
 :(عوامل االنحراف)االنحراف السموكيالعوامل المؤثرة عمى  .3-4

 ىناؾ عكامؿ عديدة كمؤثرة تسبب االنحراؼ لدل األفراد خاصة عند األحداث أك ما يصطمح عميو جنكح 
 المنحرؼ تتكزع بيف العكامؿ النفسية الشخصية السمكؾاألحداث، كىذه العكامؿ التي تؤثر في تككيف 

  . (20، صفحة 2003بيكمي محمد ، ) ىك متداخؿ بيف ىذا كذاؾ كالعكامؿ الخارجية البيئية، كمنيا ما
 :(الذاتیة)العوامل البیولوجیة - 1

فإف االنحراؼ في اآلباء يرفقو األبناء فالكلد سر أبيو، لكف اإلرث ال يككف عمة  :العوامل الوراثیة  - 
 أمر اقتضائي كلذا رأينا في التكميؼ كما قرر في عمـ الكبلـ كىذا االنحراؼ الكراثي، إف أمده  تامة، بؿ

االجتماع قكل االنحراؼ كٕاال بقي عمى حالو، إال إذا كاف االجتماع صالحا، حيث يتمكف مف تقميمو كأحيانا 
 (362، صفحة 2006ابك مصمح عدناف ، )مف إزالتو 

  :من العوارض اآلتیة-  
قد يككف بسبب المعاناة في الصغر مثؿ تحقير األكالد في البيت، أك المدرسة أك في محؿ لعبة ما أك - أ

ما أشبو ذلؾ، فإف أمثاؿ ىذه األمكر تجعؿ األكالد عرضة لبلنحراؼ بعقدة الحقارة، أك بالخمكؿ أك بالنشاط 
، أك بما أشبو ذلؾ كما أنو إذا ربي الكلد بعيدا عف مختمؼ األغذية ،فإف حاؿ النفس حاؿ الجسـ المحـر

كالمناخ الطبيعي أكجب انحراؼ صحتو الجسدية، كذلؾ إذا ربي في جك غير مبلئـ لمنفس أكجب انحراؼ 
 (71، صفحة 2001مجمكعة مف الباحثيف، ) صحتو النفسية

 كقد يككف بسبب عدـ مبلئمة ظركؼ الحياة مثؿ الفقر أك الحرماف كحالة الفكضى، الحرب  -ب
كالخصكمات كالمنازعات مع المنافسيف كالفشؿ في الحياة كالسجف خصكصا االنفرادم منو كالكبت 



 االنحراف واالنحراف السلوكي في الوسط المدرسي

 

77 
 

 كالمصيبة، كباألخص إذا منع مف التنفيس عف كبتو ببكاء أك سفر أك سياحة أك الرياضة أك ما أشبو
التي طرحيا عمماء االجتماع  ؛ أف نظريات الحرماف(2006) عمى سموك بذلؾ، كفي ىذا الصدد يشير

" Tudort Gurt"تیودرقارتكالسياسة كإطار لتفسير العنؼ في المجتمع حيث حدد عالـ السياسة 
، 2006سمكؾ ، ) الحرماف عمى أنو قصكر كتعارض بيف تكقعات األفراد عف األشياء كشركط الحياة

 (52صفحة 
إف فشؿ الفرد في الحصكؿ عمى رغباتو خاصة عندما يصاحبو ضغط : العوامل السیكولوجیة النفسیة -1

اجتماع عاطفي شديد يعتبر عامبل ميما مف أسباب الجريمة كعمى األخص في جنكح األحداث تمعب 
فشدة الكبت الناشئ عف العقد كالرغبات  العكامؿ العاطفية دكرا ميما في الدفع إلى السمكؾ اإلجرامي

كتعتبر االختبلالت (Catherine - Blatien, 2002, p. 144) كالمشتبيات الكامنة في أعماؽ النفس
الغريزية كالعكاطؼ المنحرفة كالعقد النفسية كاألمراض النفسية كالتخمؼ النفسي كميا دكافع نفسية تساعد 

. (160، صفحة 2008عبد الحميد، ) عمى السمكؾ المنحرؼ
كيرل الباحث أف األسباب المؤدية إلى انعداـ األمف النفسي لممراىقيف في الصراع الناشئ عف تضارب 

الرغبات كالحاجات، كالفشؿ في إشباع الحاجات األساسية، كالخكؼ مف المستقبؿ كالمجيكؿ الذم ينتظر 
كالخمقي  ىذا العالـ، كاختبلؿ القيـ كالفراغ الركحي، كضعؼ اإليماف باهلل كالعقيدة، كضعؼ الكازع الديني

كطغياف القيـ المادية عمى الشخصية، كالشعكر بالظمـ كاالستبداد كعدـ تكافؤ الفرص ككبت الحريات 
الشخصية، كالعدكاف عمى الحقكؽ األساسية، كالزيادة المستمرة في تكاليؼ الحياة كالدراسة، كالتفكؾ األسرم  

 كالمعاممة األسرية القاسية، كالصراع بيف األجياؿ، فالعكامؿ األسرية مف العكامؿ الكامنة كراء االنحرافات
      لدل المراىقيف حيث التنشئة األسرية الخاطئة التي تقـك عمى القسكة الزائدة أك الميف الزائد السمككية

 .في المعاممة
 إف العكامؿ االجتماعية كالحضارية تناؿ في الكقت الحاضر  :العوامل السوسیولوجیة االجتماعیة -3

قسطا مف اىتماـ الباحثيف في أسباب الجريمة كاالنحراؼ، أم أف المجتمع ىك الذم يييئ أسباب الجريمة 
كتفسر االختبلالت في البيئة العائمية كالبيئة المدرسية  بما فيو مف أكضاع اجتماعية كاقتصادية كحياتية

، صفحة 2008عبد الحميد، )كبيئة العمؿ كالبيئة التركيحية كميا عكامؿ تساعد عمى السمكؾ اإلجرامي 
إف المشاكؿ االجتماعية ىي التبايف أك التناقض بيف ما ىك مكجكد كبيف ما  "روبرت میرتون" يقكؿ. (161

، 2008خميس ىاني أحمد عبده، ) . ترغب مجمكعة ىامة مف ىذا المجتمع بصكرة جدية أف يككف بو
، كيتأثر مدل ىذا التناقض عف طريقتيف إما برفع المستكيات التي تككف ليا فاعمية كعمكمية (71صفحة 

في المجتمع أك باستمرار انحطاط الظركؼ االجتماعية التي تؤدم إلى زيادة حدة ىذا التناقض أك التبايف، 
 يسمى األكؿ التفكؾ االجتماعي، كالثاني: كفي ىذا الصدد يقسـ المشاكؿ االجتماعية إلى قسميف كبيريف

. (86، صفحة 1991اسماعيؿ عمي سعد ، - غيث محمد عاطؼ ) االنحراؼ السمككي
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كيرل الباحث في ظؿ ىذا التفكؾ األسرل تمتد إلی المراىقيف أيدم المجرميف، الذيف يتخذكف منيـ كسيمة 
، كتشيد محاكـ األحداث صكران لبلنحراؼلنشر سمكميـ، أك سرقة اآلخريف، كتصبح الطفكلة البريئة سببا 

مف الجرائـ التي يرتكبيا المراىقكف الذيف لـ يعيشكا في أسرة مترابطة، كما أف ىؤالء المراىقيف الذيف فقدكا 
 غالبان حياة التمرد كاإلدماف، كيتحكؿ ىؤالء في المستقبؿ إلى طاقة ـتاستيكيوحياة األسرة اآلمنة المطمئنة 

كأنو مف كاجب مؤسسات التنشئة  معطمة أك مدمرة، كيرتد ىذا عمى المجتمع بخسارة فادحة تعكؽ نمكه،
، كىذا مف خبلؿ التعميـ كالتربية كينطبؽ ىذا االنحرافات السمككيةاالجتماعية في حماية أبنائنا مف مظاىر 

الكبلـ عمى العبلقة بيف األستاذ كالتمميذ، فاألستاذ يؤثر في تبلميذه عف طريؽ العبلقة التي يقيميا معيـ 
 باإلضافة لؤلندية الرياضية كتشجيع الممارسة الرياضية داخؿ .السمكؾفتتـ مف خبلليا عممية تعديؿ 

 .المركبات الجكارية لمتركيح كتحسيف الصحة العامة كمؿء أكقات الفراغ
لقد أكدت العيد مف الدراسات عمى أف ىناؾ ارتباط كبير مابيف ارتفاع معدالت العنؼ : تناول المخدرات -

 (Gilles lipovetsky, 2009, p. 282)كالجريمة كسكؽ المخدرات 
 كىذه الظاىرة ال تقتصر عمى الدكؿ العربية أك دكؿ العالـ الثالث، باؿ أف ىذه :الجنوح والعنف - 

   الظاىرة منتشرة بشكؿ رىيب حتى في المجتمعات الغربية كالمتحضرة، حيث أظيرت بعض الدراسات 
 – 2000)كالخاص بالطفكلة كالجمعيات كاإلعبلـ بيف سنتي  "CIEM"في فرنسا كالتي قاـ بيا مركز 

 -Divina)  ( سنة19 - 13)العمرية   كذلؾ حسب النتائج المتحصؿ عمييا كالخاصة بالفئة،(م2001
Frau- Meigs Sophie jettel, 2002, p. 8) 

ىك ىجـك يكجو نحك شخص أك شيء أك ىك سمكؾ يقصد بو المعتدم   العدكاف :السموك العدواني -
إيذاء الشخص األخر إما لفظي أك ماديا كتحطيـ الممتمكات أك الضرب الجسدم، كٕاما المفظي كالتشيير 

، كيكثر ىذا النمط (117، صفحة 2005البدرم ، )أك االستخفاؼ أك النكت البلذعة أك اليجاء البلذع 
التيريج في الفصؿ، كاالحتكاؾ :  بيف المراىقيف كيتمثؿ ىذا السمكؾ في مظاىر كثيرة منياالسمككي

الشرح  بالمعمميف كعدـ احتراميـ، كالعناد كالتعدم، كعدـ االنتظاـ في الدراسة، كمقاطعة المعمـ أثناء
 إلى عكامؿ كثيرة متشابية منيا عكامؿ شخصية السمككيةكترجع ىذه األنماط  .كاستعماؿ األلفاظ البذيئة

، صفحة 2008العديمي عبد السبلـ مكسى ، -سمارة نكاؼ أحمد ) كأخرل اجتماعية كىناؾ عكامؿ أخرل
 مثؿ عجز الكالديف عف سياسة كتكجيو المراىقيف، كفشؿ المراىؽ في الحصكؿ عمى المحبة كالتقدير (62

مف الكبار في المنزؿ أك احتراـ كجية نظره، كمعاممتو كطفؿ كعدـ إشراكو في تحمؿ بعض المسؤكليات 
 قد يرجع العدكاف في فشؿ المراىؽ في تحقيؽ ذاتو األعباء، ككذلؾ باعتباره غير قادر عمى تحمؿ تمؾ

. (179، صفحة 2008زيداف محمد مصطفى ، )
ىناؾ العديد مف النظريات العممية التي فسرت ظاىرة   :النحراف السموكيالنظریات المفسرة ل -3-5

   في المجتمع، كالغالب ليذه النظريات أفكار كدراسات لمسمكؾ اإلجرامي التي تعتبر مالسمكؾلبلنحراؼ 



 االنحراف واالنحراف السلوكي في الوسط المدرسي

 

79 
 

في نظر ىؤالء ظاىرة قديمة قدـ المجتمعات اإلنسانية، كسكؼ نبرز ىذه األفكار كاآلراء بحسب المدارس 
  .المعركفة كالتيارات الفكرية كالفمسفية

 :النظریات البیولوجیة- 3-5-1
 السمككي  االنحراؼ لقد ثار جدؿ بيف العمماء حكؿ أثر الكراثة عمى:نظریة لومبروزو- 3-5-1-1

 إلى القكؿ أف اإلنساف يرث عف كالديو ىذا السمكؾ، كتزعـ ىذا االتجاه العالـ اإليطالي فذىب رأم
بالكجو كالجمجمة كبيف   الذم ربط بيف بعض المميزات كالخصائص الجسمية كالخمقية الخاصة"لومبروزو"

االجتماعي كمظاىر الجسـ كخاصة سمات  ظاىرة االنحراؼ، كأكد أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف السمكؾ
تفسير السمكؾ اإلجرامي كيظـ ىذا التككيف بعض الصفات  الكجو فركزكا عمى التككيف الفطرم في

المرفكلكجية الفيزيكلكجية، كالنفسية التي تنشأ عف عكامؿ كتركيبات خاصة تنتقؿ إلى المجـر عف طريؽ 
   المجرميف في سياؽ دراستو "لومبروزو"كيقسـ  (42غبارم محمد سبلمة، دكف سنة، صفحة )الكراثة 

    .(المجـر المجنكف-المجـر بالعادة-المجـر بالصدفة-المجـر بالعاطفة-المجـر بالكالدة) أنكاع 5إلى 
أف المجـر لو سمات شخصية خاصة كضعؼ اإلحساس باأللـ  "لومبروزو"كمف الناحية النفسية رأل 

كقسكة القمب، فقداف الشعكر بالخجؿ مما يجعمو يعتدم بسيكلة عمى األشخاص كالممتمكات، فالمجـر إذف 
كفؽ ىذا التفسير ىك شخص مريض يتميز بتركيب جسماني كاضح، كىك ما يؤدم بو إلى تككيف شخصية 

، صفحة 1988السمالكطي نبيؿ محمد تكفيؽ، ) .إجرامية فطرية تجعؿ صاحبيا مجرما بالفطرة أك بالكالدة
         أفرط في إبراز أىمية دكر الكراثة "لومبروزو"، كبالتالي ما نبلحظو عمى ىذه النظرية أف (183

في االنحراؼ ميمبل في ذلؾ حرية اإلرادة لدل الفرد المنحرؼ فكأف الفرد مجبر عمى الخطيئة ماداـ أنو 
يكلد كاإلجراـ متأصؿ في تككينو كىك مسير لئلجراـ كليس بكسعو أف يبتعد عف طريقو، كما أف تركيزه 

عمى الجانب التككيني لمفرد جعمو ييمؿ دكر العكامؿ البيئة كاالجتماعية المحيطة، ذا كاف ككاف اإلنساف 
، صفحة 2005نشأت، ) ال يتغير بحكـ تككينو الفطرم، فما فائدة األبحاث مف عبلج االنحراؼ كالجريمة

22). 
 يرل أنصار ىذا االتجاه أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف التركيب :نظریة اإلنحطاط البیولوجیة- 3-5-1-2

البيكلكجي لممنحرؼ كذلؾ في المجاؿ الخاص بقياس كمعرفة أثر الجينات كالتراكيب الكيميائية التي تسمح 
بحمؿ العكامؿ البيكلكجية التي يمكف أف تؤثر عمى السمكؾ، كقد ظير ىذا االتجاه عندما لكحظ كجكد 
عبلقة بيف ظاىرة اإلجراـ كبيف سمات خاصة تتضح في ىيئة المجـر كمبلمحو كطبعو، مثؿ الرأس 

أرنست كما كضع   .(3، صفحة 1980غبارم ، )التضخـ حجـ الجمجمة، المبلمح غير المستكية 
أسس ما يعرؼ بالتنميط البيكلكجي القائـ عمي إيجاد عبلقة كارتباط بيف الشكؿ الفيزيقي لمجسـ " كریتشمر

، إذ اىتـ العمماء بدراسة (Jagues Postel.clinigue, p. 253) كطبع اإلنساف– النمط البيكلكجي– 
 فاعتمدكا عمى ىذا الجانب البيكلكجي كمعيار كمقياس باالنحراؼ السمككيبنية الجسـ كعبلقتيا الممكنة 

خاص لتمييز المجرميف عف غير المجرميف، كنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ طكؿ القامة أك كزف الجسـ فحسب 
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 ىذه النظرية قد يخمؽ أشخاص منحرفيف نظرا لمتأثير النفسي ليذا الجانب البيكلكجي عمى الشخص
 .(59، صفحة 2007الحجار محمد حمدم، )
:   أظيرت ىذه النظريات اتجاىيف ميميف ىما:نظریات االتجاه التكویني- 3-5-1-3
        يرل أصحاب ىذا االتجاه أف المجـر شخص أناني ال أخبلقي :التفسیر البیولوجي األخطقي/ أ 

     في معامبلتو مجرد مف كؿ إحساس إنساني تتحكـ فيو غرائزه الشيكانية ببل حدكد، كيرجع ذلؾ إما 
. إلى اضطراب عضكم أك إلى خمؿ مرضي في العقؿ أك في الجياز العصبي

  : يعتمد ىذا التفسير عمى تصنيؼ البشر تصنيفا ثبلثيا:المزاجي– التفسیر الجسماني/ ب
. ىك الصنؼ الرياضي العضمي الذم يتميز بقكة الجياز العضمي كضخامة الجسـ: الانف األول  - 

ىك الصنؼ الضعيؼ الرقيؽ الذم يتميز بضعؼ ظاىر في الجياز العضمي : الانف الثاني -
. كالعظمي

. (96، صفحة 1987مختار ، ) .ىك الصنؼ الداخمي الذم يتميز بسمنة مفرطة: الانف الثالث -
بدراسات إضافية، كقياسات دقيقة لكميات  (م1954)في أمريكا عاـ  (Sheldon)" شیمدون"كجاء العالـ 

 صنؼ الناس إلى ثبلثة أنماط مف البنية، العضبلت كالعظاـ كاألحشاء كطبقة الجمد، كبعد إحصائيات عدة
 أك استعداد سمككي مصاحب ليا، كتعد ىذه النظرية متطكرة قياسا لما سبقيا، أما (حالة نفسیة)كلكف نمط 

  :  فيي"شمدون" األنماط التي جاء بيا
 . النمط البدنيكرتشمرىادئ، مرح، اجتماعي، قنكع، كيقابؿ عند : النمط األحشائي الداخمي التركیب-  1
.  النمط الرياضيكرتشمرصريح، شجاع كيقابؿ عند  :النمط العضمي المتوسط التركیب-  2
االنطكاء االجتماعي، الحجؿ، الحساسية المفرطة، متحفظ، كيقابؿ  :النمط الجمدي الخارجي التركیب - 3

أرنست " أما الطبيب األلماني ،(300، صفحة 2005سعيد الرحك جناف، ).  النمط الراىفكرتشمرعند 
 عندما "إدوارد فیرجر"مف ركاد نظريات التككيف الحيكم مع الحكيـ األلماني   (Kretchmer)" كرتشمر

:  ربط بيف النمط الجسمي كبعض أشكاؿ األمراض العقمية حيث كضع الناس في أربع مجمكعات كما يمي
كىي الكجو كالرقبة : كيعاني ىذا النمط مف الناس بالنقص في الصفات التالية : النموذج الضعیف -

  .كالجسـ كالعضبلت كالعظاـ كالييكؿ العظمي كمف الناحية النفسية يتميز بالبركد العاطفي كاالنطكائية
يتميز بقكة البناء الجسدم كالعضبلت كعرض األكتاؼ كالصدر الكاسع، أم أنو  : النموذج الریاضي - 

عكس النمكذج السابؽ كمف الناحية النفسية يتميز باالتزاف كالثبات كىك غير عصبي إال أنو سريع الثكرة 
 .كالغضب

كيتميز بالطكؿ المتكسط كدائرم الجسـ كالكجو المتسع الناعـ، كالرقبة الضخمة  : النموذج الممتمئ- 
كاأليدم الناعمة كبشكؿ عاـ مربع المظير، كمف الناحية النفسية يتميز بالمزاج المرح كالصدؽ كىك 

 .اجتماعي
كيتميز بالتراكـ الجسدم المتفاكت كىك أيضا خميط مف الصفات المشتركة السابقة  : النموذج المختمط -
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أستاذ لعمـ  Ditillion "دي تیمیو"بينما يرل  ،(98، صفحة 2004الكريكات ، ). لؤلنماط أنفة الذكر
مف أىـ   كما، كيعد مف أبرز الباحثيف الجنائييف االيطالييف، كتعتبر دراساتو  رطبائع المجـر بجامعة

الدراسات المدرسة البيكلكجية الحديثة كأصمتو مبلحظاتو إلى فكرة مؤداىا أف سبب اإلجراـ يكمف في تككيف 
، كفي عاـ  العامؿ األساسي " بعنكاف " فیر" صدر كتاب بمناسبة ذكرل األستاذ  (1928)لشخصية المجـر

نشر فيو ألكؿ مرة فكرة كجكد عامؿ خاص كأساسي لئلجراـ كىك الخصائص التككينية " الخاص لئلجراـ 
كىكذا يتضح أف النظرية البيكلكجية تؤكد عمى األصكؿ الكراثية  ،(97، صفحة 2008معتكؽ جماؿ، )

اإلجراـ أك   مع عجزىا عمى تحديد كتعييف المكرثات المسؤكلة عمى انتقاؿملسمكؾالنحراؼ اؿ كالتككينية
ارتكاب الجريمة إذ ال يمكننا  االنحراؼ مف اآلباء إلى األبناء، كال يمكننا التسميـ بالتأثير التككيني عمى

التأكيد أف ىذه النظرية أىممت تمؾ العكامؿ  كصؼ الفرد باعتباره مجرما إال بعد ارتكابو لمجريمة، مع
تأثيرىا عمى انحراؼ األفراد كركزت عمى العكامؿ الفطرية باعتبار  النفسية كاالقتصادية كاالجتماعية كمدل

  (162، صفحة 2005ميزاب ، ) رقد اإلنساف كال حرية لو فييا االنحراؼ كاإلجراـ
إف ما ذىبت إليو المدرسة البيكلكجية مف رؤل قائمة عمى  :االنتقادات التي وجيت لمنظریات البیولوجیة-

أفكار كدراسات عممية كعمى الرغـ مف أنيا فتحت األبكاب لمبحث العممي المتخصص في ىذا المجاؿ إال 
الذم رأل ( م1958) "فولد جورج"أنيا لـ تسمـ مف النقد الذم كجيو عديد مف العمماء، مثؿ ما تقدـ بو 

 كؿ المحاكالت R.KORN" ریتشارد كورن"أف التفسيرات البيكلكجية ىي تفسيرات ىشة، كما انتقد أيضا 
التي مف شأنيا أف تمنح األىمية القصكل لمعكامؿ العضكية في تفسير الجريمة كأكد أنيا محاكالت تفتقر 

 ترجع إلى الصدفة كال تعكس فركقا "لمبروزو "إلى العممية كالدقة في البحث، كأف الفركؽ التي تحدث عنيا
حقيقية بيف المجرميف كغير المجرميف، كما كاف النقد الذم كجو لممدرسة قائـ أيضا عمى أف أنصارىا كانكا 

يستخدمكف أسمكب القمع بحكـ السمطة التي يمتمككنيا عمى الجنكد، كمما يضعؼ أيضا مصداقيتيا أف 
كأنصار "لمبروزو "الطفؿ إذا ما فحص ككجد لديو دالئؿ مجـر يؤخذ مباشرة إلى السجف حسب تصنيؼ

 .النظرية البيكلكجية
 :االنحراف السموكيالنظریات النفسیة في  - 3-5-2

تنطمؽ الدراسات النفسانية عادة مف محاكلة تحميؿ السمكؾ الجانح مف خبلؿ البعد الذاتي لمشخصية 
المنحرفة، ال تيتـ بو كظاىرة اجتماعية، بؿ تركز عمى الحدث المنحرؼ كفرد قائـ بذاتو كنحاكؿ مف خبلؿ 

باألسباب  داستو أف تتكصؿ إلى اكتشاؼ مختمؼ األسباب التي دفعت بو إلى االنحراؼ كىي تيتـ منطقيا
رغـ أنيا ال تنكر المؤثرات الخارجية تركز أبحاثيا حكؿ ميدانيا كىك فيـ السمكؾ  النفسانية أساسا، فيي

. (15، صفحة 1995حجازم ، )المنحرؼ مف خبلؿ الشخصية ك تككينيا ك طبيعة القكل الفاعمة فيو 
االنحراؼ ناتج عف صعكبة انفعالية ال " تؤكد ىذه النظرية أف  :نظریة اإلحساس بالذنب- 3-5-2-1

 جممة مف الدكافع الفطرية التي يشار إلييا بالغرائز، تمؾ الدكافع االنحراؼ السمككي شعكرية، فكراء
كالمجـر إذف حسب  (54، صفحة 2001السيد رمضاف، -جبلؿ الديف ) البلشعكرية التي ال يدركيا الفرد
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 إذ قسـ "فروید "في غرائزه كنزكاتو، كىذا ما حممو ىذه النظرية ىك ذلؾ الشخص الذم لـ يتمكف مف التحكـ
كلكي يتحقؽ التكازف كاالستقرار البد " األنا األعمى"،"األنا" ،"اليك "أقساـ الجياز النفسي لئلنساف إلى ثبلثة

" اليك"لسيطرة  كيخضع كلما يككف األنا ضعيؼ" األنا األعمى"ك" اليك"قكية كتكافؽ بيف " األنا"أف تككف
الكبسي كىب ) السمكؾ منحرؼ يسكد مبدأ المذة عمى مبدأ الكاقع فيمجأ الفرد إلى تحطيـ العكائؽ كيصبح

كما " األنا"، إذ كجد التحميميف أف الحرماف مف األـ يمعب دكرا في عدـ نمك (213، صفحة 2002مجيد، 
غير كاضحة، فكجدكا أف  يساعد عمى الجناح معنى ذلؾ أف القيـ االجتماعية" األنا األعمى"أف اضطراب 

 Christophe) احأحيانا سببا في الجف الشعكر بالذنب كالرغبة في تأنيب الذات كعقابيا قد يككف
Bormans, 2005, p. 124)كالسرقة  بالذنب  حيث يعرض الفرد نفسو لمعقاب ليخفؼ مف تكتر الشعكر

برغبة  (المراىقة)الفرد في سف معينة  القيرية قد تككف أحسف مثاال لمتعبير عف ىذه النظرية فقد يشعر
رغـ شعكره بالذنب أحيانا  (السرقة)الرغبة تجعمو يمارس سمككا  شديدة في تمؾ األشياء الخاصة بغيره فتمؾ

 في (األـ خاصة)سمككو فالسرقة ىنا ترمز إلى انتزاع الحب كالحصكؿ عمى العطؼ  إال انو يكاصؿ في
 (55، صفحة 2001السيد رمضاف، -جبلؿ الديف ) صكرة الشيء المسركؽ

 ـمؤسس عؿ (م1937")Alfred Adler"" أدلر ألفرد"أكد   :نظریة اإلحساس بالنقص- 3-5-2-2
منيا كفي   عمى ما لدل اإلنساف مف رغبة االنتماء إلى جماعة كحصكلو عمى مكانو كمنزلة النفس الفردم

نقص، كحينما يصبح الفرد عمى  ىذه الحالة إما تنمك لديو رغبة اتجاه السمطة كالسيطرة أك يصاب بعقدة
شعكره بالنقص تعكيضا مبالغا، كعمى ذلؾ قد يصبح  دراية بفشمو كقصكره، فييا غالبا ما يمجأ إلى تعكيض

لجذب االنتباه لذاتو، كتعكيضا لما يعانيو مف إحساس بالنقص أك الدكنية  االنحراؼ بالنسبة لمفرد كسيمة
يثير في  أما تنتج عف الشعكر بالدكنية لكجكد إما نقصا جسمانيا أك عقميا، أك اقتصاديا مما كىذه العقدة

 (37، صفحة 1980غبارم ، ) الفرد ردكد أفعاؿ عنيفة عند الفشؿ في التعكيض عنيا
االنحراؼ إف أكؿ اتجاه تحميمي لتفسير    ":أوجست كونت" نظریة انعدام األنا األعمى- 3-5-2-3

ككاف أكؿ مف " أوجست أوكيورن"الحدث المستمر لمطبيب النمساكم   ذلؾ الذم ظير في كتابالسمككي
 لقد كصؼ التي كػاف يعمؿ بيا،  في التحميؿ النفسي عمى أحػداث المؤسسة"فروید"حاكؿ تطبيؽ فرضيات 

منيـ تفسيرا تحميميا معينا كاألنماط الثبلثة  أنكاعا مختمفة مف األحداث المنحرفيف ككضع لكؿ" أوكيورن"
ترافيس ) الحدث الذم لـ تتطكر ذاتو العميا -الحدث العدكاني -الحدث العصبي: التي كصفيا ىي

  أف جميع ىؤالء األحداث تنقصيـ القدرة عمى كبت"أوجست كونت"كأكد  (18، صفحة 1992ىرتش، 
 كنستنج مف ذلؾ .دكافعيـ الغريزية، كما أف بعضيـ يعانكف مف الحرماف الشديد مف العطؼ في حياتيـ

 األنظمة النفسية لمفرد كباألخص االختبلؿ أف ىذه النظريات النفسية اىتمت باالضطراب الناجـ عف
قدرة الشخص أك عدميا في مكاجية متطمبات الحياة اليكمية  الكظيفي لؤلنا الذم يمعب دكرا ىاما في

 بالكاقع، كتعتبر العامؿ المسبب لبلنحراؼ ىك االضطراب العاطفي القديـ في عيد كالحفاظ عمى صمتو
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معجمة تندلع في أعقابيا  الطفكلة المبكرة كالظركؼ االقتصادية أك االجتماعية ما ىي إال عكامؿ معززة أك
 .(157، صفحة 1998جممي خيرم خميؿ، ) الجريمة

تحديد االنحراؼ مف مداخؿ   كأخيرا يمكننا القكؿ أف ىذا التعدد كاالختبلؼ في كجيات النظر لمعمماء في
كأف ليا جذكرىا المتعمقة كتاريخيا التطكرم  مختمفة لخير دليؿ عمى خطكرة كتشعب الظاىرة كأىميتيا،

كيمـ عمماء االجتماع  (مشاعر، كشخصية)المنحرؼ كشخص  فعمماء النفس ركزكا في نظريتيـ عمى
 التي تدفع الفرد إلى االنحراؼ كالثقافة الفرعية، كالصراعات الثقافية السائدة بيف أفراد بالظركؼ المحيطة

عبد القادر حسف، النابمسي، ) "لومبروزو"المجتمع، كيقدـ الكضعيكف تفسيرا بيكلكجيا لبلنحراؼ كأىميـ 
  .(240، صفحة 2002

كخاصة " فروید "لقد تأثر الكثير مف الباحثيف بنظرية :ارث التحمیل النفسينظریة - 3-5-2-4
مفيـك األنا كاعتقد أف كثيرا مف األحداث لدييـ خبرات حياتية " أركسون"مككنات الشخصية فقد استخدـ 

سيئة كسكؼ ينعكس ذلؾ سمبا عمييـ عاطفيا كمف المحتمؿ أف يتطكر لدييـ اإلحساس بعدـ التأكد أك 
التغمب عمى ذلؾ نجد أف معظـ األحداث يطكركف ما  الشؾ في أىدافيـ ك أدكارىـ في الحياة كمف أجؿ

، كيعني ذلؾ (Christophe Bormans, 2005, p. 124) اإلحساس بعدـ ىكية األنا" أركسون"أسماه 
ىي أىدافو، عمما أف الكثير مف األحداث ال يستطيعكف  اإليماف الراسخ مف قبؿ الحدث بمف ىك كما

التعامؿ مع صراع الدكر كبالتالي يتككف لدييـ التشتت أك عدـ الشعكر بالدكر الذم يمعبكنو، كىنا ينتابيـ 
الشعكر بالخكؼ كالشؾ فيصبحكف ضحية في أيدم اآلخريف،فالصراع بيف ىكية األنا كتشتت الدكر 

الداخمي في الشخصية، حيث يقـك الحدث  يتكسطو أزمات ىكية كالمقصكد ىنا تمؾ الفترة مف الصراع
باختبار قيمو الداخمية مف أجؿ اتخاذ قرارات حكؿ أدكاره الحياتية، كمثاؿ عمى ذلؾ نجد مستخدـ 

المخدرات أك المدمف يعيش في حيرة كارتباؾ حكؿ مكانتو في المجتمع ىؤالء األحداث المنحرفكف غير 
قادريف عمى اتخاذ قرارات صائبة كربما نفسر ذلؾ باعتمادىـ عمى أراء اآلخريف مف أجؿ حؿ مشاكميـ 

 في تفسير"فروید" كمف عمماء النفس التحميمي الذيف اعتمدكا نظرية (120، صفحة 2004الكريكات ، )
كالذم اعتقد أف جرائـ الشباب ما ىي إال نتيجة لصراعات الشخص " أبراىامس"االنحراؼ نجد العالـ 

الذم سيطرت عميو اليك كيعاني مف عدـ المقدرة عمى السيطرة عمييا ككبح نزكاتيا كقد يككف مرد ذلؾ 
خبرات الطفكلة السيئة كعدـ مقدرة األىؿ عمى تكفير الحب كالرعاية فيؤالء األحداث يعانكف مف أنا 

ضعيفة غير قادرة عمى التكييؼ في المجتمع بشكؿ سكم كمف األشكاؿ المنحرفة المتطرفة ىنا المريض 
عبد القادر حسف، )أم انتباه لشعكر المجني عمييـ كال يستطيع السيطرة عمى ممذاتو  نفسيا كالذم ال يعبر

أف ضغكط " أوغستاكورن" كفي ىذا المجاؿ يرل عالـ النفسي التحميمي، (240، صفحة 2002النابمسي، 
الحياة كحدىا غير قادرة عمى تفسير الحالة الكامنيف ىؤالء الفئة التي تقكدىـ حياتيـ األسرية إلى 

 .المضطربة لمبحث عف اإلشباع لرغباتيـ بدكف أية اعتبارات لمشاعر اآلخريف كمعايير الخطأ كالصكاب
المصطمح الذم يستخدمو  أف النفس (young) "یونج"كذلؾ يرل . (122، صفحة 2004الكريكات ، )
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 (مركز العقؿ البشرم)مف ثبلثة أبنية منفصمة كمتفاعمة ىي األنا  تتككف)عف الشخصية  لمتعبير
 "یونج" قمؿ مف دكر العقؿ البلشعكرم في الشخصية، لذلؾ طكر"فروید"كالبلشعكرم الجمعي، كيرل أف 

مفيـك البلشعكر الجمعي، كىك الطبقة األعمؽ غير الشخصية مف العقؿ البلشعكرم، كالتي تصـ الخبرات 
كالكريات الكامنة التي كرثيا اإلنساف عف ماضي األسبلؼ كاألجداد كالتي يشترؾ فييا جميع البشر نظرا 

كبعد ذكره لؤلنماط التي تساعد البشر عمى فيـ أنفسيـ، كنمط الظؿ أنو يمثؿ  لتشابو بناء العقؿ بينيـ،
 مف كجية نظر -المظمـ إال أخبلقي مف الشخصية كىك المسؤكؿ عف مفيـك الخطيئة األكلى الجانب

أما القناع فيشير إلى الشخصية العامة كما يراىا اآلخركف، فالمرء يرتدم قناعا ليمعب الدكر الذم  -یونج
 .(2006الريماكم كآخركف، ) ينسبو لو المجتمع كيتكقعو منو في الحياة

 :النحراف السموكيالنظریات االجتماعیة المفسرة ل.3-5-3
 أف الجريمة عبارة عف ظاىرة اجتماعية دوركایميرل   ":دوركایم" نظریة الطمعیاریة- 3-5-3-1

الظاىرة  لئلجراـ إال ضمف المجتمع أك الثقافة التي نتج عنيا كنشأ فييا أف ىذه عادية، كال معنى
 تتصؿ ببناء المجتمع كتركيبو كتككف جزء مف كظائفو كتفاعبلتو كٕاذا استطاع أم مجتمع )الجريمة(

يفصؿ بيف الفعؿ المنحرؼ كبيف الفعؿ المشركع  القضاء عمى ىذه الظاىرة نيائيا انعدـ ذلؾ المعيار الذم
 ,Bessette. Michel, 1997) في المجتمعات الخيالية أك المثالية  كىك أمر غير محتمؿ الحدكث إال

p. 605) لدرجة أنيا   إلى أف الظركؼ االجتماعية قد تككف محبطة لبعض الناس"دوركایم" كيشير
فالبلمعيارية عند " ANOMIE"أك  االنحراؼ بمصطمح البلمعيارية نحرافية ففسراتسكقيـ إلى مسالؾ 

اإلحساس بالتعارض بيف اآلماؿ كمستكيات الطمكح   ىي حالة مف عدـ اإلشباع تنجـ عف"دوركایم"
(. 509، صفحة 2004جابر سامية محمد، )المستكيات مف ناحية أخرل  كالكسائؿ المتاحة لتحقيؽ ىذه

ألف طبيعة  عف المعايير فتفكؾ البناء المعيارم أك غياب القاعدة أك القانكف يعرض األفراد لمخركج
المحدكدة جدا، كلتحقيؽ ىذه الحاجيات كالرغبات  اإلنساف تطمح دائما لمتجديد كحاجياتو تطغى إمكانياتو

 ىك دوركایمتخرج عف ضكابط المجتمع، كالشخص السكم عند بانحرافات سمككية قد يمجا الفرد إلى القياـ 
في أف كاحد  األخبلقي الذم يدمج العناصر المعيارية كيتقمصيا فطاعتو لمقكاعد المعيارية نابعة الشخص

المعايير االجتماعية فالنظاـ األنكمي  مف الرىبة كالرغبة، يحس الفرد بالسعادة كراحة الضمير لما يطيع
  (473، صفحة 1999أبك طاردكف عدلي، ) منضبط يقابمو النظاـ األخبلقي فاألكؿ متفكؾ كالثاني

بإيجاد التكافؽ كالتماسؾ كاالستمرار لمجماعة  اإلسبلمي أكثر تأثيرا كفعالية مف أم كسيمة أخرل فيك كفيؿ
" أحمد بوزید" كميكانيـز داخمي لمضبط االجتماعي كفي ىذا المعنى يقكؿ إذ أنو يجعؿ الضمير يتصرؼ

ترافيس ىرتش، )بتعاليمو كنكاىيو يعتبر مف أقكل عكامؿ تحقيؽ التكائـ في السمكؾ االجتماعي  إف الديف
 ألغى دكر الفرد في المجتمع، إذ جعمو مستسمما "دوركایم"سبؽ يتضح أف  مما (234، صفحة 1992

 .المجتمع ككأف المجتمع يسير شخصية الفرد لقكة كبيرة ىي
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 لقد أثبت عمماء االجتماع  أف اإلنساف حيكاف أخبلقي تتكفر لديو الرغبة : نظریة میرتون- 3-5-3-2
الشركع فيو  طاعة القكانيف كاالمتثاؿ ليا فقبؿ أف يفكر في االنحراؼ يتعرض لضغط شديد قبؿ في

كاالنحراؼ ، (13، صفحة 1992ترافيس ىرتش، )كمصدر ىذا الضغط ىك تمؾ الرغبات المكجكدة فيو 
نمطية مف جانب الطبقة الدنيا نحك   يمكف أف ينظر إليو كاستجابة"میرتون"اإلجرامي مف كجية نظر

اإلجرامية، كالسرقة، كاالبتزاز كالتيريب تستيدؼ  فقداف معايير المجتمع الشامؿ، ككثير مف األفعاؿ
كلقد تأثر  (503، صفحة 2004جابر سامية محمد، )غير مشركعة الحصكؿ عمى الثركة أك القكة بكسائؿ

 في مؤلفتو النظريات  (Sorokin) "سوروكن ""بنتام" بثبلثة عمماء بشكؿ أساسي كىـ كؿ مف "میرتون"
إلى مفيـك االنتحار المعيارم ككذلؾ " میرتون" كالذم لفت انتباه (م1928)االجتماعية المعاصرة سنة 

 كالذم حاكؿ "بارسونز تالكوت "في مرحمة البكالكريكس عمى يد  (Temple) تمبلدراسة في جامعة 
  (Simpson) "سمبسون"تفسير الحكادث االجتماعية بناء عمى البناء االجتماعي، كالعالـ الثالث ىك 

 كتعالج (148، صفحة 2004الكريكات ، ) .(م1933)كالذم قاـ بترجمة تقسيـ العمؿ كالمجتمع سنة 
النظرية  "في مؤلفو "روبرت میرتون"خاصة عند  النظرية السسيكلكجية المعاصرة السمكؾ المنحرؼ

 في المجتمع نتاجان لنمط التنظيماتانحرافا سمككيا  باعتباره .(م1949" )االجتماعية كالبناء االجتماعي
إذا أف ىناؾ  حيث يذىب إلى أف ىناؾ عنصريف أساسييف لمبناء االجتماعي ىما األىداؼ كالكسائؿ

أىداؼ يسعى الفرد لبمكغيا، ال نجد الفرص الكافية لبمكغيا بالكسائؿ المشركعة في الكقت الذم يمارس 
األىداؼ أك  فيو أعضاء الجماعة ضغطا معينا عمى ضركرة إتباعيا نجد أف ثمة صكرا لمخركج عف تمؾ

الكسائؿ كالتي قد تككف متمثمة في الخركج عمى الكسائؿ أك األىداؼ أك كمييما معا، كذلؾ ما 
باالنسحاب أك االنسحاب كالرفض مع تقديـ لكؿ مف الكسائؿ كاألىداؼ، كىك النمط  "میرتون"يسميو

 كيمكف القكؿ أف نظرية (17، صفحة 1999شتا السيد عمي ، ) . بالتمرد"میرتون"االنحرافي الذم يسميو 
أكثر مف مكضكع السمكؾ الجنائي كىي نظرية عامة  عالجت مكضكع االنحراؼ االجتماعي" میرتون"

فيي ترل أف المجتمع يؤكد عمى أىداؼ ثقافية بنائية مف جية، كمف جية أخرل يضع الكسائؿ المقبكلة 
، صفحة 2004الكريكات ، ) .كالمشركعة لتحقيؽ أىداؼ المجتمع مثؿ التعميـ، كالعمؿ كجمع الماؿ

 كقد أبرزت ىذه النظرية أىمية المعايير االجتماعية في ضبط السمكؾ، كمبدأ مفاده أف الغاية تبرر (149
مجتمعاتنا اإلسبلمية ترفض ىذا المبدأ ك تؤمف بأىمية  الكسيمة كىذا ما تنادم بو المجتمعات المادية أما

في االنحراؼ غير " میرتون "، كتعتبر نظرية(52، صفحة 2000الصالح مصمح، ) الكسيمة كالغاية معا
أبناء الطبقة الدنيا يعتبر تفسير مجحؼ في حؽ  متكازنة إلى حد ما، حيث أف حصر االنحراؼ عند

 غير المرغكب فيو تشترؾ فيو جؿ الطبقات االجتماعية، إذ السمكؾالطبقة الدنيا باعتبار أف االنحراؼ ك
نجد الفقراء كاألغنياء كذكم دخؿ المنخفض كذكم المرتفع كالعامؿ البسيط كالمكظؼ السامي، لكف تبقى 

مقبكلة لمحد مف ظافرة الجريمة مف خبلؿ تشجيع الفرص أماـ الجميع دكف المجكء إلى  "میرتون"أفكار
 .جؿ تحقيؽ األىداؼ العادلةأاإلقصاء كالتمييز كىذا مف 
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فيك " میرتون"مف المنتقديف لنظرية " كوىین"لقد كاف  :نظریة الثقافات الفرعیة المنحرفة- 3-5-3-3
طمكحيـ  أنو كشؼ عف أف أشخاص الطبقة الدنيا يمركف بتجربة تناقضيو بيف مستكيات يشبيو فقط في

 أف يثبت أف االنحراؼ ناتج عف سبب آخر يتمثؿ "كوىین"كٕادراكيـ لفرصيـ الكاقعية المشركعة، فقد أراد 
المنحرفة بنظره إلى فقداف المعايير باعتباره متضمنا في الثقافة الخاصة بالعصابة  في الثقافات الفرعية

. (511، صفحة 2004جابر سامية محمد، )مكقؼ مف جانب أعضائيا ضد السمطات المسؤكلة كأنو
ظيكر نماذج السمكؾ  أف نسؽ قيـ ىذه الثقافات الفرعية يشجع عمى" كوىین"كفي ىذا الصدد يقكؿ 

قيـ كثقافة الطبقات الكسطى كذلؾ بتككيف  الكحشي كالسمبي غير النافع، يتمرد أفراد الطبقات الدنيا، ضد
، إذف حسب ىذه النظرية (64، صفحة 2004بكفكلة بكخميس، )ثقافة فرعية تعاكس في قيميا سابقتيا 

التفاعؿ الدائـ بيف أشخاص ينتمكف لمطبقة السفمية  يظير االنحراؼ بنشكء ثقافات فرعية ناتجة عف
يجدكف صعكبة في إدخاؿ قيـ الطبقات المتكسطة كليذا السبب  يعرفكف نفس صعكبات التكيؼ إذ

 فيؿ حقيقة .ينحرفكف فاإلحباطات التي يعانييا مراىقي الطبقة الدنيا تظير أك تنتج ىذه الثقافات الفرعية
كميـ يطمحكف لمستكيات ال تتبلءـ مع  يمكننا أف نسمـ بأف األشخاص الذيف ينتمكف إلى الطبقة الدنيا

 .ألثبتنا أف كؿ المنحرفيف كالمجرميف ىـ مف الطبقات الدنيا سممنا بذلؾ فرص الحياة التي يعيشكنيا؟ كلك
 انحراؼ السمكؾترل ىذه النظرية  أف  : "أدوین سوترالند" نظریة االرتباط  الفارقي - 3-5-3-4

اآلخريف فالظركؼ البيئية االجتماعية كالطبقة التي ينحدر منيا  يكتسب بالتعمـ الذم يتـ عف مخالطة
  القمؽ عميو أف يتعمـ عادات معينة عززت بتكرارىا، إذ أنيا تخفض ما يعانيو مف تكتر الجانح قد فرضت

 مبادئ ىذه النظرية في شكؿ عدة نقاط ترافؽ "سوترالند"كعرض، (26، صفحة 1984الجمبرم ، )
 سمكؾ غير مكركث كيكتسب انحراؼ السمكؾ،العممية التي يصبح الشخص منحرفا مف خبلليا،  مراحؿ

بالتعمـ، كيصبح الفرد منحرفا عندما تطغى تمؾ التفسيرات المشجعة عمى مخالفة القانكف أك السالبة لمعنى 
عمى تمؾ التي تدعك إلى احترامو أم عف تفسيراتو المكجبة، كالتدريب عمى االنحراؼ ال " احتراـ القانكف"

يتـ مف خبلؿ التقميد كٕانما مف خبلؿ التعمـ العادم تتجو المبررات كاألسباب التي يتعمميا الفرد كفقا 
كما يمكننا اإلشارة إليو أف  .(107، صفحة 1987مختار ، ) لمتعريؼ المبلئـ أك غير المبلئـ لمقكانيف

ىذه النظرية أىممت عامؿ الفركؽ الفردية بيف األشخاص فقد ينظـ شخصيف لنفس المجمكعة المنحرفة 
 كمف ىنا .أحدىما يتعمـ األنماط اإلجرامية فينحرؼ، أما األخر يسمـ مف ىذه السمككيات غير المقبكلة

لـ يميز بيف :  الذم أكرد النقاط التالية"جیفري" مف طرؼ "سترالند"تظير االنتقادات المكجية لنظرية 
السمكؾ المنحرؼ كغير المنحرؼ فكبلىما أكتسب بالتعمـ، ال تأخذ بعيف االعتبار العامؿ النفسي لمدافعية 

ال تعطي تفسير مقنع لمنسبة الفارقية لبلنحراؼ حسب متغيرات العمر، الجنس التمدف، كاالنتماء إلى 
  االنحراؼ كما تكصمت إليو النظرية حسب رأينا مف خبلؿ أىمية المخالطة في تفسير.جماعة أقمية

 إلى أف السمكؾ اإلجرامي ليس فطريا كٕانما يتـ تعممو عف طريؽ االختبلط بأشخاص يدعكف السمككي
 .رفقاء
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كتتمخص ىذه النظرية في مفيكميف  :"لي بمون و فریشات"نظریة الضبط اإلجتماعي- 3-5-3-5 
تماشيا مع االفتراض األساسي لنظرية الضبط التي تقكؿ بأف السمكؾ  أساسييف ىما التنشئة كاالحتكاء كذلؾ

نتائج التنشئة  يتطمب تنشئة مناسبة يجعؿ الفرد ينسجـ مع مجتمعو، فانحراؼ األحداث ىك أحد االجتماعي
كتقصد ىذه النظرية أف المراىؽ كمما كاف متعمقا  (50، صفحة 1988خكج عبد اهلل محمد، ) غير سميمة

فيو، متقببل  ما سكاء األسرة أك المدرسة أك الرفاؽ كمما كاف حريصا عمى احتراـ المعايير السائدة بكسط
جيدة فيتمكف بذلؾ مف التحكـ في نزكاتو   المفركض عميو فيندمج بصكرة مقبكلة، ىذا إف تمقى تنشئةلئللزاـ

إثر الضبط الجيد الذم يتكفر فيو، فضمف ىذه النظرية نجد ىناؾ عممية انسجاـ بيف الضبط كعممية 
طريؽ  تككيف الضبط األخبلقي الداخمي كتدعيمو كمتابعتو عف: لحدكث النتائج المرغكبة مثؿ التنشئة

إذف ىذه النظرية تشير إلى أىمية التنشئة االجتماعية في خمؽ  القيكد الخارجية كىك ما يسمى باالحتكاء
 لدل المراىؽ كتساعده عمى الكقكؼ في كجو كؿ العراقيؿ التي تحاكؿ جمبو لبلنحراؼ ضبط داخمي

  .فالتنشئة كفؽ ىذا المفيكـ تخمؽ رقابة داخمية لدل المراىؽ ليسمـ مف االنحراؼ
مؤسس ىذا المنحنى الذم ( Watson)" واطسون"يعتبر : نظریة المدرسة السموكیة- 3-5-3-6

كعنكاف لعمـ النفس، ىذا العمـ ال يدرس إال ما  "بعمـ السمكؾ"عرؼ فيما بعد بالمدرسة السمككية  كنادم 
نستطيع مبلحظتو كقياسو، في حيف أف األحداث الداخمية مف أفكار كمشاعر كصكر ذىنية كمعالجات 

، صفحة 2006الريماكم كآخركف، )عقمية ال يمكف قياسيا كالبد أف تستثنى مف مكضكعات ىذا العمـ 
عند  عمى دراسة السمكؾ انطبلقا مف مراقبة المكضكعية، كغرض عمـ النفس" واطسن "تقكـ نظرية  .(31

إنني " دراسة التصرؼ الخارجي عند الناس كليس حياتيـ الداخمية كمف ىنا كاف شعاره المشيكر"واطسن"
كترل السمككية  (660، صفحة 2000كميؿ،  ) "أريد أف أجعؿ مف عمـ النفس عمما، كلكف مف غير نفس

إمكانيما ضبط السمكؾ اإلنساني كتبديميو فعؿ مبدأ اإلثارة كاالستجابة أم كفؽ قكانيف التعميـ مف  أنيا في
، 1998حجازم ، ) حيث تشكيؿ السمكؾ أك إزالتو، كأف ميداف السمككية ىك التكيؼ الفردم كالجماعي

أف السمكؾ اإلنساني يقكـ يشكؿ أساسي عمى مفيـك Skinner (م1938)" سكینر" كيرل (35صفحة 
التدعيـ، كيعني ذلؾ أف فرصة تكرار أية استجابة قد تزداد عندما يتبعيا مثير معيف، كيسمى ذلؾ بالتدعيـ 

الخركج لمقاء أصدقائيـ يمثؿ  أك لذلؾ نرل أف حرماف المراىقيف مف رؤية التمفزيكف. االيجابي لمسمكؾ
أك اإلىماؿ – التأخر خارج البيت)عمى بعض سمككياتيـ التي تخرج عف النظافة المقبكؿ مثؿ " نفسيا" عقابا

كالجدير بالذكر  (61، صفحة 2005سميماف ، )أك المشاجرة مع األخ أك األخت  في الدركس كاالستذكار
، فنحف نكلد كمعنا صفات  السمككيةلـ ينكر إسياـ العكامؿ الفطرية كالكراثية في المظاىر" سكینر"أف 

محددة، كعمى الرغـ مف أنو يؤكد عمى دكر البيئة في حتمية تحديد تمؾ الصفات " تناسمية"كراثية جنسية 
 بمعنى أف البيئة  مفترضا أف الظركؼ ىي التي تتيح لئلنساف البقاء ىي التي تحدد ماىية الكارثة لؤلنكاع

معينة ألف ذلؾ  سمككياتمف ربط " سكینر"كيحذر "  التي تسمح لمنكع بالبقاءالسمككياتتقـك باختيار 
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التفسير يميؿ إلى إنكار الدكر المباشر لمبيئة كما يحرص عمى اإلشارة السريعة إلى أف سبب سمكؾ 
 .(126، صفحة 2004فاخر عاقؿ ، ) .الشخص يرجع إلى مكاىب طبيعية جينية

مف األكائؿ  (م1977 )Bandura" باندورا"يعد ": بندورا"نظریة التعمیم االجتماعي - 3-5-3-7 
الذيف ركزكا عمى نظرية التعمـ عف طريؽ التقميد كفييا يتـ التعمـ كتغير في األداء نتيجة لمبلحظة سمكؾ 

عف ىذا النكع مف التعمـ مثؿ التعمـ بالمبلحظة، كالتعمـ  اآلخريف كتقميدىـ، لذا ظيرت مصطمحات تعبر
عدة " بندورا" لقد استخدـ (133، صفحة 2000الركساف ، ) بالتقميد، أك التعمـ عف طريؽ النمذجة

أك التعمـ االجتماعي أك االحتذاء كفقا  مصطمحات لتدؿ عمى الظاىرة كالتعميـ عف طريؽ المبلحظة
 (م1969)" روس"ك" بندورا"كمف األمثمة عمى ىذا النكع مف التعمـ قاـ بو  المحاكاة لنمكذج معيف أك

المذاف أجريا تجربة عمى مجمكعة مف األطفاؿ لمشاىدة أفبلـ تمفزيكف قصيرة، تصؼ شخصيا بتصرؼ 
بعنؼ كغمظة مع دمية مف المطاط فكاف يركميا كيقرصيا كيصفعيا عمى الكجو كينثرىا بعد تمزيقيا إلى 

متشابية، بدأ األطفاؿ  قطع متناثرة، كعندما نقؿ الباحثاف األطفاؿ إلى حجرة أخرل تتكفر فييا دمى
بجامعة ستانفكرد أف يضع نظريتو "بندورا"يتصرفكف بنفس العدكاف كالغمطة، كبيذه التجربة كغيرىا استطاع 

كقد قاـ أنصار ىذا  .(46، صفحة 2004قحطاف ،  )في التعمـ االجتماعي أك التعمـ مف خبلؿ المشاىدة 
المذىب بعدة دراسات بينت ليـ صمة السمكؾ اإلجرامي ببعض العكامؿ االجتماعية كالفقر كتفكؾ األسرة 

 عمى أىمية البيئة االجتماعية في التأثير عمى السمكؾ  اتفاقيـكصحبة األشرار كغيرىا كبالرغـ مف
اإلنساني فقد اختمفكا في مدل أىمية بعض ىذه العكامؿ ما بيف اقتصادية كأسرية كثقافية كتربكية كغيرىا 

 الذم ندل  Tarde Gabrie"جبریل تارد"كمف أكؿ مؤسسي المدرسة االجتماعية عالـ االجتماع الفرنسي 
 بؿ يتأثر بتصرفات منحرفا، فئلنساف ال يكلد االنحراؼبنظرية المحاكاة كاإليحاء في تفسيره لدكافع 

اآلخريف كيرتكب الجريمة بإيحاء منضـ كتقميد ليـ، كأف أنماط تعمـ الجريمة كالجناح تمايؿ إلى حد كبير 
قد بالغ في تقدير أىمية المحاكاة كعامؿ يؤدم إلى  "تارد "أنماط التعمـ في آية مينة أخرل، كلكف يبدك كأف

ارتكاب الجريمة، كما أف نظرية تفتقر إلى تفسير السبب في أف أغمبية الناس ال تستسمـ ليذا اإليحاء 
الذم كجد نتيجة  Bonger William"ولیام بونجر"كمف أصحاب ىذه المدرسة العالـ اليكلندم  كالتقميد

فالفقر كالبطالة كازدحاـ المساكف، كؿ ىذه . دراساتو لبعض العكامؿ االقتصادية أثرا سيئا عمى األخبلؽ
، صفحة 1987جماعة مف المؤلفيف ، )عكامؿ كدكافع تساعد عمى انحراؼ كاألحداث كارتكاب الجرائـ 

بدراسة مستفيضة عف جناح الصغار الذم أرجعو بصفة " سبیریك بیرت"كفي انجمترا قاـ العالـ  .(92
جماعة مف ) عامة إلى سكء البيئة المنزلية بما في ذلؾ مف تفكؾ أسرل كسكء الحالة المالية كالسكنية

كتأتي المدرسة االجتماعية في ظركؼ سقطت فييا المدارس السابقة مف . (23، صفحة 1987المؤلفيف ، 
عمى عرشيا تحت كطأة النقد الشديد الذم كجو إلييا كالتشكيؾ في صبلحيتيا لتفسير السمكؾ اإلجرامي 

 لعكامؿ الجريمة مكرغـ أف النظريات االجتماعية متنكعة في مجاؿ تفسير الجريمة، إال أف التحميؿ العامؿ
عمـ االجتماع قد بدأ بمدخؿ المدرسة الجغرافية التي اىتمت بالبيئة كالظركؼ  كأسبابيا مف منظكر
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االقتصادية، إال أف  االجتماعية، كبمدخؿ المدرسة االقتصادية التي ربطت الجريمة بالظركؼ كاألحكاؿ
الميتميف بالجريمة مف االجتماعييف لـ يقفكا عند ىذا المستكل الذم بدأت بو المدرسة االجتماعية بؿ 

كقد كجدت ىذه المدرسة مؤبديف يؤكدكف عمى أىمية البيئة . تعددت كتنكعت تفسيراتيـ االجتماعية
برنس مف ألمانيا، ك"فون لست "االجتماعية في تفسير السمكؾ اإلجرامي كذلؾ عمى نحك ما ذىب كؿ مف

 في "نیقوال تیما شیف"في ركسيا، كذلؾ ما أكضحو  "فونتسكي" في ىكلندا ك"فان ىامبل"في بمجيكا ك
 .(102، صفحة 2003الشتا،الجكالني ، ) "كریس" ك"سندرال ند "عرضو لكتاب مبادئ عمـ اإلجراـ عند

" توماس وایت"ككذلؾ زميمو العالـ  "فمین والترز" يرل العالـ: النظریة المعرفیة- 3-5-3-8 
أف االنحراؼ قد أىمؿ الجانب البعد اإلدراكي كالمعرفي في الشخص، كفي ىذا المجاؿ الحظ  (م1989)

العالماف أف العكامؿ االجتماعية كالبيئية ال تحدد السمكؾ االجتماعي كلكنيا تحد منو، كىذا يعني أف 
تضاعؼ مف الفرص المتاحة لمسمكؾ أك تضعفيا كتحد منيا، كىنا يبرز دكر  العكامؿ االجتماعية إما أف

حجازم ، ) التي تحدد شكؿ السمكؾ كالنشاط اإلنساني (المدرسة الكبلسيكية)الطبيعة اإلنسانية العقبلنية 
، ك ٕاذا كاف األثر ليذه العكامؿ سمبيا ، فعمينا تكقع السمكؾ المنحرؼ كىكذا نجد أف (35، صفحة 1998

العالميف يبيناف أف االنحراؼ نتيجة لمتفكير غير العقبلني كليس لمعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية دكر ميـ 
أف ىناؾ ثماني صفات إدراكية  "وایت"ك"والتز"سكل الحد مف الخيارات الفردية المتاحة، لقد كجد العالماف 

بدائية لممنحرفيف الذيف يتخذكف مف االنحراؼ أسمكبا حياتيا كنمطا معيشيا فيؤالء األشخاص كمنذ نعكمة 
 فسكؼ سمككياتيـفي  أظفارىـ يتميزكف بسكء اإلدارة فتكثر لدييـ المشاكؿ كألنيـ أقرب إلى المراىقيف 

نجدىـ يسعكف كراء الممذات كالمنافع ذات األمر القصير بدال مف القدرة عمى تأجيؿ تمؾ المنافع كالممذات 
االنحرافات نجدىـ يدمركف حياتيـ المسبقة الرتكابيـ الجرائـ ك لتحقيؽ أىداؼ ذات أمد أبعد، كنتيجة لذلؾ

 فاألعماؿ العدكانية ىي إلى حد كبير استجابات متعممة (117، صفحة 2004الكريكات ، )السمككية 
كالتدعيـ ىك بمثابة مسيؿ كميسر أساسي لمعدكاف، فالناس تتعمـ أداء سمكؾ معيف ألف ىذا السمكؾ أعقبو 

شيء سار أك إرضاء لحاجة أك يتعممكف أيضا أف يتجنبكا سمككا ما تعقبو نتائج غير سارة أك مؤلمة فالفرد 
يتعمـ االنتقاـ كالثأر، مقابؿ اإلىانات في المدرسة بالشجار مع الذم أىانو أك عذبو ألف كالده امتدحو عمى 

دفاعو عف حقكقو حينما فعؿ ذلؾ، أك الطالب ربما يتعمـ أال يعارض معممو في حجرة الدراسة ألف 
 .(169، صفحة 2009عمارة عمي، )المعارضة تغضب المعمـ 

  :االنحراف السموكيالنظرة اإلسطمیة المفسرة لطنحراف و- 3-5-4
     الحضارة اإلسبلمية حضارة أخبلقية، فاألخبلؽ محكرىا كقاعدة أساسية  (م2002)" اليزایمة"يقكؿ 

مف قكاعدىا، كاألمة التي تأخذ باألخبلؽ تنمك كترتقي كلكنيا تنيار بمجرد عزكفيا عف األخبلؽ كتركيا 
 "نؾ لعمى خمؽ عظيـإك ":قاؿ فيو اهلل عز كجؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ – جانبا ك رسكؿ ىذه األمة محمد

جعؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ – كمف مظاىر اىتماـ رسالتو باألخبلؽ أنو، (4القراف الكريـ، صفحة االية )
كالمنحرؼ عدك  (ركاه أحمد الحاكـ كالبيقي) "ألتمـ مكاـر األخبلؽ  إنما بعثت" :الُخمؽ ىدؼ بعثتو فقاؿ
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السمطة يفسح عف تككيف نفسي شديد الحساسية ضد السمطة باعتبارىا سمطة جائرة ظالمة خالية مف الحب 
كالعطؼ، بالتقدير كاالعتراؼ أنو يرل السمطة عمى ىذا النحك المتعسؼ الرتباطيا في نشأتو كخبرتو عف 

بكؿ ما يتضمف العقاب البدني كالنفسي كالكراىية كاإلذالؿ كالحرماف كتجسيـ األخطاء ألبسط  طريؽ كالديو
درجة عالية مبالغة مف الحساسية لممكاقؼ كالخبرات التي  المخالفات، األمر الذم يجعمو ينمك كيشب عمى

يشتـ منيا تيديدا لكيانو أك اعتداء قادر عمى شخصيتو كاستقبللو، أك حرمانو مف التعبير عف ذاتو 
كصاحب مثؿ   (241، صفحة 2002اليزايمة ، ) .كحاجاتو كدكافعو المختمفة التي البد ليا مف اإلشباع

سكاء عف – ىذا التككيف يصبح غير قادر عمى احتماؿ التكتر كاأللـ المصاحب ليذه المكاقؼ التي يراىا 
استجابة مبالغو شاذة  ظالمة جائرة خالية مف الحب كالعطؼ، كمف ثـ يستجيب ليا– حقيقة أك كىـ

بالعدكاف في شتى أشكالو كمظاىره كتعبير عف التمرد كالثكرة، كالمبادرة برد العدكاف ضد تمؾ السمطة 
كبعبارة أخرل فإف األفعاؿ اإلجرامية ليذا النكع مف المجرميف ىي غاليا تعبير عف عدكاف مكبكت . الجائرة

األصمي ليذه السمطة  ضد الكالد كسمطتو الجائرة، كلما كاف تكجيو ىذا العدكاف نحك األب كىك المصدر
أمرا محرما كغير مقبكؿ مف القيـ كالمعايير األخبلقية كاالجتماعية، كلما كاف مف الضركرة ليذه الطاقة 

كتكجو في صكرة ثكرة  النفسية مف التصريؼ، لذلؾ ينقؿ ىذا العدكاف كتزاح تمؾ الكراىية عف شخص الكالد
كتمرد كعدكاف عمى ما يمثؿ سمطة األب كقيكده، أك ما يرمز إليو كالمدرسيف كرجاؿ البكليس كرؤساء 

كىكذا نجد أف المجـر عدك السمطة عمى درجة كبيرة مف الحساسية المرضية لمسمطة في أشكاليا . العمؿ
 .(115، صفحة 2008عبد الحميد، ) المختمفة

كيرل الباحث أف ديننا الحنيؼ اإلسبلمي أكثر تأثيرا أك فعالية مف أم كسيمة أخرل، فيك كفيؿ بإيجاد 
التكافؽ كالتماسؾ كاالستمرار لمجماعة، إذ أنو يجعؿ الضمير يتصرؼ كميكانيـز داخمي لمضبط 
 .االجتماعي، كأف تعاليمو كنكاىيو يعتبراف مف أقكل عكامؿ تحقيؽ التكائـ في السمكؾ االجتماعي

 :االنحراف السموكيالمراىق من  المختمفة في وقایة االجتماعیة دور العطقات.3-6
 أبرزىا القكانيف السمككيلقد استخدمت بعض المجتمعات كسائؿ تقميدية متنكعة لمكقاية مف االنحػراؼ 

الجزائية، كالعقكبات كالتدخؿ األمني، كالقضائي كاإلصبلح العقابي، كمع أىميتيا إال أنيا لـ تحؿ دكف 
 ككػاف المأخذ عمييا بأنيا اعتمدت عمى المفعكؿ الرادع لمعقكبات، كعمى السمككيانتشار ظاىرة االنحراؼ 

أمني  تدابير ناتجة عػف قرارات رسمية كليس عف دراسة الكاقع، كال تشكؿ سياسة اجتماعية عامة ذات بعد
 .(76، صفحة 2001عمراف عبد المجيد، ) شامؿ
 دكر يتجػسد فػي خطػط كبرامج كمقررات دراسية مكجية االنحراؼ السمككيالتربكم الكقائي ضد  كالدكر

نحك المراىقيف  لتنشئتيـ كفؽ سمكؾ اجتماعي سػميـ، كتحصينيـ بالمبادئ كالقيـ الدينية كاألخبلقية، كتنمية 
شعكرىـ باالنتمػاء كالػكالء كالكاجب كصقؿ شخصيتيـ اإلنسانية، كتأىيميا كتعكيدىا عمى االلتػزاـ بالكسػطية 

كىذا العمؿ ال يمكػف أف يػنجح إال إذا تعاكنت عمى تحقيقو . كاالعتداؿ، كالسمكؾ االجتماعي المسؤكؿ
    األسرة كالمدرسة كأجيزة كسائؿ اإلعػبلـ، كرعايػة الػشباب ككافة الجيات الرسمية كاألىمية التي تعمؿ 
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 كىذا ىك صماـ األماف لكقاية المجتمعات مف االنحراؼ الفكرم .في ميداف البناء التربكم كاالجتمػاعي
. (49، صفحة 2007الجنحي عمي، ) ككافة الجرائـ التػي تتصاعد نسب معدالتيا عاـ بعد عاـ

كلممدرسة دكر ميـ في المجتمعات المعاصرة، فيي التي تحدد معالـ شخصية الفرد في إطار ثقافة 
 لتربية الثاني كالمصدر الثقافية الناحية مف لمتمميذ السمككي التشكيؿ في األكؿ المصدر تعد كالتيمجتمعو، 

 بيف الكطيدة العبلقة كسب عمى تساعد حتى تضبطيا كمعطيات عكامؿ مف تتركب بصفتيا بعد األسرة،
 نماذج كاإلدارييف بكصفيـ المعمميف مف التدريسي اإلطار الدراسية المقررات:أىميا كمف التمميذ كالمدرسة،

 أخذنا فإذا (101، صفحة 1995يكجيف ، ) التربكم النظاـ لتكصيات كفقا التمميذ سمكؾ تدمج أف منيا
 خبلليا مف يتـ إذ كالتمميذ، التربكم النظاـ بيف اتصاؿ كسيمة تككف أف تعدك ال أنيا الدراسية بجد المقررات
    المجتمع لتكجيات انعكاسا تمثؿ نفسو كقت في كىي التربكم النظاـ عمييا يحث الرسائؿ التي إيصاؿ

كىي التي تكسبو مف خبلؿ التنشئة صفة اإلنسانية بعد (Pierre Costin, 2000, p. 42) الحياة ف في
تشكيؿ سمككو بكاسطة بعض المؤسسات كالكسائط التربكيػة كاألسػرة كالمػسجد كجماعة األقراف، كاألندية 

، كلكؿ مؤسسة مف ىذه المؤسػسات دكر تؤديو ككسط تربكم (94، صفحة 1985كاره ، ) ككسائؿ اإلعبلـ
 يرتضييا سمككياتبحيث تتكامؿ جيكدىا مف أجؿ تحقيؽ التكامػؿ فػي العمميػة التربكية بما يعكد النشء 

المجتمع، كتزكده بالمعايير كاالتجاىات كالقيـ التي تحقؽ لو التفاعؿ بنجاح مع المكاقؼ الحياتية المختمفػة 
كتعميػؽ فيمػو بأدكاره االجتماعية، كمف أجؿ ىذا كاف التنسيؽ كالتعاكف بيف ىذه الكسائط التربكية ىك 

اليدؼ األسمى الذم ينشده المجتمع لتحقيؽ تكامؿ تربية النشء، كيػصبح ذلػؾ التعاكف انطبلقة لتحقيؽ 
، تؤثر التربية في تنمية اإلنساف تنمية متزنة (53، صفحة 2004متكلي، ) التنمية الشاممة لممجتمع

متكاممة جسميان كعقميػان كخمقيػان ككجدانيان كعقائديان كاجتماعيان كثقافيان حتى تنمك شخصيتو إلى أقصى قدر 
تسمح بػو قدراتو، كما تساعد التربية في إكساب التبلميذ المفاىيـ كاالتجاىات كالقيـ كالمعمكمات كالميارات 

التي تساعدىـ عمى التعايش مع اآلخريف، كتككيف عبلقػات اجتماعية كطيدة معيـ قائمة عمى الفيـ 
كاالحتراـ كالثقة كىذا ما ال تستطيع أف تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ باعتبارىا كسائؿ تربكية غير مقصكدة ال 

 تمثؿ المدرسية البيئة أف كمف المعركؼ،  (Senge Peter, 2000) تػستطيع المتابعػة أك تعديؿ السمكؾ
 ببعض التمميذ يشعر ما فكثيرا لتطكرات المجتمع خضكعا كاشد ثباتا أكثر كىي أكسع، نطاؽ عمى البيت

 البيئة مبلئمة في التمميذ فرصة الشعكر كمنح إزالة تحاكؿ الحالي الكقت في المدارس فاف لذا الرىبة،
 تساعد التي النشاطات االجتماعية مختمفة مف ألكاف مف تييئو ما خبلؿ مف كذلؾ الجديدة، المدرسية
 تحقؽ التي الكسائؿ إحدل تعتبر حيث المدرسية، النكادم في النضج،كاشتراؾ كاكتماؿ النمك عمى المراىؽ
حكاشيف مفيد  ) .الفراغ أكقات في النشاط الحر لممارسة مبلئـ جك كتضييؽ لممراىؽ االجتماعية التنشئة
 (.79، صفحة 1996نجيب، 

كما تمعب األسرة دكر ىاـ في عممية التنشئة االجتماعيػة فيػي المؤسػسة االجتماعية األكلى المسؤكلة عف 
تطكير شخصية األبناء فيي الػسبيؿ األكؿ إلػى تككيف شعكر الفرد باالنتماء إلى جماعة كأنو جزء ضركرم 
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منيا، األمر الذم يؤىمو إلى تحقيؽ تكيفو مع الجماعات األخرل، ناىيؾ عف مسؤكليتيا في تككيف 
أخبلقيػات الفرد مف خبلؿ تعاليميا كطبيعة بنائيا كعبلقة أفرادىا بعضيـ ببعض، كبذلؾ دكرىا ال يقؼ 
عند زرع القيـ المقبكلة اجتماعيان، بؿ عمييػا حمايػة أبنائيػا مػف التػأثر باالنحراؼ، كاألسرة المتصدعة أك 

، حيث تمثؿ (97، صفحة 2005سعيد ، ) المتفككة تعد مكانان غير مبلئـ لتكػكيف الػسمكؾ السكم لمفرد
األسرة الكسيط األكؿ لمضبط االجتماعي ألبنائيا، ففػي األسػرة يتعرض الطفؿ في بدء حياتو لمحددات 
المسمكح كالمحظػكر كالػصكاب كالخطػأ كالحقكؽ كالكاجبات، كبذلؾ يبدأ الطفؿ في تعمـ النظاـ بحدكد 

تختمؼ مف أسرة إلػى أخرل باختبلؼ المتغيرات الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية، حيث أكدت الدراسات 
الرشيدم مشعؿ، ) السمكؾ أف االضطراب في عممية التربية كالتناقض فييا، يقكد األبناء إلى االنحػراؼ فػي

مف خبلؿ اإلشػراؼ  (نمط التنشئة الديمكقراطي)، إف ممارسة األبكة االيجابية (124، صفحة 2009
كالمتابعة، خبلؿ السنكات المبكرة كالحقان في فترة المراىقة، يظيراف كحكاجز تمنع السمكؾ الجانح، فأفضؿ 
مرحمتيف تمارس األسرة دكرىما في رعاية األطفػاؿ ىمػا الطفكلة كالمراىقة، كعمى النقيض مف ذلؾ ىناؾ 

 (Wright, 1994, p. 21) اجتماعي أك السمكؾ العنيؼ بعض أسر تعمـ أطفاليا العدكاف أك السمكؾ البل
مف مظاىر التكافؽ أك     كتمعب األسرة دكران كبيران في حياة المراىؽ كتشكيؿ شخصيتو حتى أف الكثير 

عدـ التكافؽ التي تظير في سمكؾ األفراد كتحقؽ النجاح أك الفشؿ تعكد إلى نكع العبلقة األسرية، كأف مف 
أىـ المشكبلت التي يتعرض ليا المراىػؽ كتحكؿ بينو كبيف التكيؼ السميـ عبلقتو مع الكالديف، فيي تػؤثر 

عمػى شخػصيتو كاتجاىاتو كميكلو، حيث يحدث تغيرات جسمية كنفسية كانفعاليػة فالعبلقػة بػيف المراىؽ 
كالكالديف تعّد حجر الزاكية في تكيؼ المراىؽ تكيفا سميما مع نفسو كمػع المجتمع فيك دائمان يشعر بذاتو 

، كتعّد األسرة أيضان (92، صفحة 1995الريدم ، )كيثبت شخصيتو كيميؿ نحك االسػتقبلؿ فػي حياتو 
المسؤكؿ األكؿ عف تكفير الشعكر باألمف لدل أفرادىا حيث أف لؤلسرة دكرىا في إشباع الحاجة لمشعكر 

باألمف النفػسي باعتبارىػا المؤسػسة االجتماعية األكلى التي ينشأ فييا الفرد كتشبع حاجاتو األساسية 
كباعتبارىا أيػضا مف أقكل المؤثرات التي تشكؿ سمكؾ أبنائيا كتحدد اتجاىاتيـ كمعتقداتيـ، فالعبلقػة بيف 
األبناء كاآلباء تؤثر عمى نمك شخصياتيـ، فاألسرة التي يسكدىا الحب كالتقبػؿ كالتفاىـ تساعد في تدعيـ 

ثقة الطفؿ بنفسو كفي شعكره باألمف، أمػا األسػرة التػي يسكدىا الكره كالتسمط كالعنؼ، فإنيا تؤدم إلى 
ببمكغ  (67، صفحة 1987الرفاعي نعيـ، ) فقداف ثقة الفػرد بنفػسو، كبالتػالي شعكره بالقمؽ كعدـ األماف

سف المراىقة يتسع المجاؿ االجتماعي أماـ المراىؽ، فبل تبقى األسرة محكر التفاعؿ لديو كما كانت في 
في تككيف أصدقاء كتصبح الصداقة التي  السابؽ، بؿ يمتد ىذا المجاؿ إلى عبلقات خارجية تتمثؿ أكثر

فنجد أف صداقة المراىؽ  .كانت تتصؼ باالتساع كالسطحية في مرحمة الطفكلة المتأخرة أعمؽ كأشد
كما تتميز بنكع مف التغاير  تتحكؿ مف الصدقات المؤقتة إلى الصدقات األكثر دكاما كتماسكا كثباتا

 "رانر"مف القرب منو ،فمنيـ كما يرل  بمعنى أف أصدقاء المراىؽ ال يككنكف عمى درجة كاحدة كالتمايز،
Runerعمى األصدقاء أف يككنكا مف نفس الجنس كيمكف  كيغمب.  المكثكؽ بو كالمقرب كالرفيؽ كالصاحب
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تفسير ذلؾ بأف البيئة نفسيا تفرض التفريؽ بيف اإلناث كالذككر كاختيار المراىؽ ألصدقائو يحقؽ لو 
القبكؿ االجتماعي الذم يشعره باألمف كاالطمئناف كالصداقة ليست مظيرا مف مظاىر النمك االجتماعي 

فقط، بؿ ىي مظير مف مظاىر زيادة الشعكر بالذات، كىي تدؿ عمى رغبة المراىؽ في تدعيـ مكقفو إزاء 
الراشديف كتحقيؽ تحرره مف سمطة الكبار، أىمية ىذه الجماعة ترجع إلى أنيا تييئ لو الجك المناسب 

لممعامبلت االجتماعية مع الغير، كتنمي فيو ركح االنتماء، كتبرز مكاىبو كتؤثر عمى نمكه الخمقي مف 
ىذا إلى أف جماعة األصدقاء أحيانا قد تسمؾ مسمكا عدكانيا، اتجاه . حيث قبكلو لممعايير كالقيـ كالتقاليد

كقد تنبذ أم فرد مف أفرادىا إذا شد عف . الجماعات األخرل فتنحرؼ بنشاطيا، كتتعصب آلرائيا كتقاليدىا
يكنس انتصار، )كما أنيا قد تحيط سمككيا بالسرية كتضع الحدكد بينيا كبيف المجتمع مف حكليا  .نشاطيا
 .(144،145، صفحة 2004

كيرل الباحث أف لجماعة األصدقاء أثر كبير عمى سمكؾ المراىؽ قد يفكؽ أثر المنزؿ أك المدرسة كيتأثر 
ىذا السمكؾ بنكع العبلقة القائمة بيف جماعة األصدقاء، كبالعادات كالتقاليد التي تفرضيا الجماعة عمى 

 المراىؽ التمميذ كعبلقة الحصة، في  تبلميذه لمكاقؼ كاألساسي المباشر المنشط األستاذ كيعد، أفرادىا
 العممية نجاحو إلى المكصؿ المفتاح اعتباره يمكف أنو بدرجة شخصيتو بناء في أساسيا تمعب دكرا بأستاذه
 كانفعاالتو كاستعداداتو المزاجية األستاذ حالة تعكس مرآة (التمميذ) األخير ىذا يعتبر إذ أك فشميا، التربكية

، جد بكؿ لمعمؿ كاالستعداد لمحياة التفتح ركح أف أظير فيك  التبلميذ عندا الصفات نفس نجد فإننا كحـز
   القكة كاستعماؿ السيطرة إلى يميؿ المعمـ كاف كٕاذا لصفاتو، مطابقة تككف النتيجة فإف غيرىا كٕاف كانت

كالعدكاف  كاالنحراؼ االنسحاب إلى التمميذ يمؿ حيث سمبية حتما تككف النتيجة فإف لمتمميذ في معاممتو
كمدل  النفسي تكيفو بمدم كثيقا ارتباطا ترتبط ىذه أىميتو فإف التعميمية، في ميـ طرؼ األستاذ أف كبما

التبلميذ  نمك في لؤلستاذ السريع التكيؼ أثر تؤكد التي الدراسات مف كالكثير المدرسي الكسط مع تبلؤمو
 المراىؽ التمميذ بيف العبلقة أف كما التبلميذ، سمكؾ عمى إيجابا أك سمبا تؤثر النفسية صحتو أف حيث

 كتكجو االنفعاالت عميو تسقط المحكر الذم يصبح كبالتالي األب عف بديبل المدرس بككف تتحدد كالمدرس
 الصداقة أساس عمى مبنية تككف أف يجب الطرفيف تربط التي فالعبلقة لذا. كالنفكر كالعنؼ العدكانية نحكه

 بصكرة التأثير عمى قادرا يككف أف عميو الناجح فالمعمـ كالسيادة، السمطة عمى أساس ال كالمحبة كاالحتراـ
 في تأثيرا األكثر القكة اإلعبلـ كسائؿ  كتشكؿ(399، صفحة 1991ميخائيؿ، ) تبلميذه سمكؾ في بناءة
 عمى كقدرتيا المؤثر كفعميا قكتيا التكنكلكجيا رغـ ىذه لكف التكنكلكجي، كالتقدـ التطكر بسبب حياتنا
 كالتربية النفسية كاالجتماعية كالمآسي اآلفات كالككارث معيا جمبت أنيا كشؤكنو، إال اإلنساف حياة تسييؿ
 مف غيرىا دكف بيا تتصؼ خاصية كتمثؿ الشعكب، بيا تتميز كانت التي فالظكاىر لمقيـ، كالتغير

 قرية إلى العالـ حكؿ الذم السريع بفعؿ التحديث االنتقاؿ سيمة باتت كاالتصاؿ االنتقاؿ في الصعكبة
 تنقؿ كأصبحت مف أىمية اإلعبلـ زاد الحديثة، التكنكلكجيا كمككنات االتصاؿ شبكات تأثير صغيرة، إف

 بيف السمكؾ االجتماعي كمف في فعالة تغيرات إلى تؤدم كالتي كالحديثة، القديمة الشعكب حياة إلينا
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 في الناس حياة برامج تخترؽ ينقؿ أصبح الذم المرئي كالمسمكع، اإلعبلـ فاعمية األكثر االتصاؿ كسائؿ
 كدينامكيتيا الحياة آليات تحريؾ في كالفعالة قدرات التمفزيكف العالية مع خاصة فييـ، كتؤثر تفاصيميا أدؽ

 اتجاىو كتكاد معيا كيتفاعؿ اإلنساف بيا يتأثر  القكة لمتمفزيكف ىذه كأف الحية، المكجكدات مع كتفاعميا
 قكة عمى أك عمييا السيطرة نطاؽ تتعدل باتت القكة حياتو، كىذه في حيكم مكضكع نحك ميكلو تغير

 يدخؿ الذم الكحيد الضيؼ ىك التمفزيكف فكأف.لؤلسرة انفكاؾ منو ال بشكؿ يتسرب الذم ككجكدىا تأثيرىا
 السمككية التصرفات كؿ تعمـ يتـ ثـ كمف مكاف، أم كفي أم كقت في كالبيكت األسرة عمى استئذاف دكف

 األخرل كالثقافية االجتماعية الميارات مختمؼ األطفاؿ يتعمـ البرامج مثمما ىذه مشاىدة خبلؿ مف المختمفة
 جعمت كالتي لؤلطفاؿ المتاحة الحديثة كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ باقي عف ناىيؾ التقميد، كىذا طريؽ عف

 كيصرؼ ،سمككيات مف يشاء كيؼ كيتصرؼ ،سمككيات مف يشاء ما الطفؿ منيا صغيرة يتعمـ قرية العالـ
 العديد عمى تشمؿ التي اإلعبلـ كسائؿ فإؼ كبيذا. يديؾ بيف العالـ عبارة عميو يطمؽ كىذا ما يشاء، كيؼ
 إلى النيائية المحصمة في تعتمد إذا الثقافية األخرل، القكل شأف ذلؾ في شأنيا االتصاؿ، قنكات مف

 فإف التكضيحات ىذه خبلؿ السائد، كمف النظاـ االجتماعي كٕايديكلكجية تتناسب بطريقة الفرد سمكؾ تشكيؿ
 أك بالسمب إما التمميذ نمط سمكؾ عمى تؤثر التي العكامؿ كأىـ أبرز مف تعد كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ

 .(399، صفحة 1991ميخائيؿ، ) كالمياديف المجبلت جميع في باإليجاب
 أك أسرتو مع المختمفة عبلقاتو خبلؿ مف يؤثر فإنو المجتمع مف فردا كيرل الباحث أف المراىؽ باعتباره

   يتعمـ أك حيكية شخصية تبني أف يمكف التي اإلعبلـ كسائؿ مف حتى أك مع أصدقائو أك مدرستو في
. سيئا أك ايجابيا سمككا خبلليا مف
 :االنحراف السموكيالممارسة الریاضیة الترویحیة وانعكاسيا عمى  .3-7

تعتبر عامؿ ميـ في إسراع عممية  قد بيف الباحثكف في مجاؿ عمـ االجتماع الرياضي، أف الرياضة
كاألنشطة التركيحية الرياضية تعمؿ قيما أساسية  (Pascal Duret, 2001, p. 63) التنشئة االجتماعية

التكاصؿ، االندماج، النظاـ، االحتراـ، المعب  كميارات حياتية عديدة، منيا الثقة بالنفس العمؿ كفريؽ،
باإلضافة إلى تقميؿ اإلحباط، كزيادة التركيز، كما تعمؿ عمى تككيف ردكد أفعاؿ ىادئة لدل الفرد . النظيؼ

كالتدريبات الحركية مف حـز كشجاعة ككفاءة كقدرة عمى ضبط  تجاه المجتمع، كذلؾ بما تؤمنو األلعاب
كالمثابرة لمكصكؿ إلى األىداؼ المحددة سمفُا، كبتعزيز الركح الرياضية لدل الفرد، بما لؤلنشطة  النفس

مف تأثير في تيذيب النفس كالخمؽ، مما تساىـ في القضاء عمى أشكاؿ العنؼ  التركيحية الرياضية
كالحقد، كبالتالي إكساب الفرد خبرات معرفية كسمككية تساعد عمى تككيف شخصية مستقمة تتفاعؿ بإيجابية 

كتشكؿ الرياضة إحدل أىـ أسباب الشغؼ أثناء ( (104، صفحة 2011جماؿ كآخركف، ) مع المجتمع
ككذلؾ  (ممارسة مف طرؼ كؿ الطبقات)الممارسة، كىذا األخير يعتبر أحد أىدافيا، كىي ظاىرة طبقية 

ظاىرة اجتماعية، كال أحد يمنو إنكار الرياضة كقيميا، كتكمف القناعة في ذلؾ أف الممارسة البسيطة 
  مرغكبة، كاتجاىات، كأخبلؽ أك نمط حياةسمككياتلمنشاط البدني في مياديف المعب يمكف أف تنتج 
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تعمؿ عمى االحتفاظ  ، كما أف المياقة البدنية السميمة(Michael , 2004, p. 13)متطكر بشكؿ عجيب 
بأجيزة الجسػـ فػي حالػة الئقػة، كتخفػؼ مػف التػكتر الناتج عف العمػؿ كالدراسػة كمػا أنػو كسػيمة تجعػؿ المػرء 

أكثػر حيكيػة كٕانتاجػان سػكاء فػي العمػؿ كالمنػزؿ أك خدمة المجتمع كتجعؿ حياتو متزنة كالتي تتضمف كقتان 
حاـز نيار ) لمعمػؿ كالدراسػة كغػذاء صػحيان كقػدران مناسػبان مػف النكـ كالراحة كممارسة النشاط البدني

ىك أحد المجاالت الرئيسية التي يتجو إلييا المراىقكف  كالنشاط الرياضي ،(31، صفحة 2010كآخركف، 
في أكقات فراغيـ كمتنفس طبيعي لطاقاتيـ كحيكيتيـ التي تشبع عف ىذا الطريؽ دكافعيا كرغباتيا بدؿ 

االتجاه إلى مجاالت أخرل قد تككف ضارة بالنسبة لممراىقيف كبصفة خاصة بالنسبة لتككينيـ االجتماعي 
 Queval " ایزابیل كیفال"كتتمخص قيـ الرياضة حسب (96، صفحة 2006الشربيني، )كالخمقي 

Isabelle(2009م) نكاحي الجكانب البيداغكجية الصحية األخبلقية، التربية عمى المكاطنة، المعب  في
      (Isabellel, 2009, p. 10) إلخ..النظيؼ، تنمية ركح اإلبداع كاالبتكار، المنافسة التضامف

التي تيدؼ إلى تقكية الجسـ كتنشط الكظائؼ  كتعتبر األنشطة الرياضية مف أىـ األنشطة التركيحية
 البيكلكجية كالفسيكلكجية، كتقكية العضبلت كتنمية التآزر العضمي كالحركي مما يجعؿ الجسـ رشيقان مرناَا 

  :مممكءا بالحيكية كالنشاط، كتؤثر األنشطة الرياضية عمى الصحة النفسية مف ثبلثة نكاحي ىي
في المكاصبلت  (Endorphine)إلندورفین بذؿ الجيد في الرياضة يؤدل إلى إطبلؽ مادة ا- 1

العصبية، كعند االنتياء مف الرياضة يتكقؼ إطبلؽ ىذه المادة كيقؿ كجكدىا في المكاصبلت فيشعر 
اإلنساف باالسترخاء بعد الرياضة في المشي أك الجرم أك السباحة أك غيرىا مف األنشطة التي يبذؿ فييا 

كما تؤدم مشاعر االسترخاء بعد ممارسة الرياضة إلى تخفيؼ مشاعر القمؽ كالتكتر عند . جيدان بدنيان 
 .(172، صفحة 2000مرسي كماؿ ابراىيـ، )كثير مف الناس

تنعكس تقكية الجسـ كتنشط كظائفو في الرياضة عمى الصحة النفسية مف خبلؿ شعكر اإلنساف - 2
كينمى ثقتو بنفسو كبقدراتو، كبصحتو . كىذا الشعكر يرفع معنكيات اإلنساف. بالرشاقة كالحيكية الجسمية

  .(فالعقؿ السميـ في الجسـ السميـ)العامة 
مشاعر النجاح في ممارسة الرياضة مشاعر طيبة تسيـ في تنمية مفيـك الذات الطيب مف خبلؿ - 3

كىذه المشاعر تسيـ في تنمية الصحة . شعكر اإلنساف بالكفاءة كالجدارة كتقدير الذات، كالرضا عف النفس
عمى أف ممارسة النشاط البدني الرياضي لدل الفرد  (م2009)"عیسى بن ادیق"كيشير الباحث  .النفسية

 :تحقؽ عديد مف الفكائد الصحية كتحسيف الحالة النفسية ففي الجانب النفسي تحقؽ ما يمي
 . يقمؿ مف حدة القمؽ كمختمؼ االضطرابات النشاط الرياضي اليكائي- 
 .أظيرت الدراسات أف النشاط قميؿ الشدة مثؿ المشي يقمؿ مف الضغكطات النفسية- 
يعمؿ النشاط الرياضي عمى زيادة الثقة بالنفس كمف ثمة تحقيؽ تقدير الذات  -
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. (Bensedik , 2010, p. 12) كذلؾ يعمؿ عمى التقميؿ مف الضغكط النفسية كحاالت االكتئاب- 
 فالتنمية البدنية كالعضكية ،سمككو فيدؼ التربية الرياضية ىك تحقيؽ تنمية شاممة متزنة لمفرد، كتعديؿ

  .(الخ...جرم، كثب، كدفع)تتحقؽ عف طريؽ الحركة التي يشمميا ىذا النشاط 
كتتحقؽ التنمية النفسية مف خبلؿ ممارسة الفرد لنشاط يحبو، فيشعر بالسركر، كالرضا، كالسعادة أثناء 

ممارستو كخبرات النجاح التي تصادفو بتشجيع اآلخريف لو في الممعب تعكض الكثير مف خبرات الفشؿ 
 لمفكز عمى قإحرازالتي قد تصادفو في بعض جكانب حياتو المختمفة، فيتحقؽ بذلؾ االتزاف النفسي، ك

 كيتحقؽ الجانب االجتماعي حيف يتعاكف مع زميمو إلحراز الفكز ،خصمو يعطيو الثقة بالنفس كىكذا
معيف كتتحقؽ التنمية العقمية عف طريؽ التفكير كالتخطيط كالتنظيـ كاإلطبلع عمى األنشطة  كتحقيؽ ىدؼ

فالتربية .  فبذلؾ يكتسب الكثير مف المعارؼ التي تنمي قدراتو العقمية،المختمفة كمتابعتيا بالقراءة عنيا
، 2010ياسر ، ) كقكتيا في أنيا تتـ عف طريؽ الممارسة الفعمية ال عف طريؽ التمقيف الرياضية قيميا

كقد أيدت الدراسات في الطب كالطب الرياضي العبلقة القكية بيف ممارسة الرياضة كالصحة  .(17صفحة 
الجسمية فإشارة دراسات عديدة إلى أف ممارسة الرياضة تسيـ في تحسيف الصحة العامة كتخفيض نسب 

كالككلستركؿ كحامض اليكريؾ، كتساعد في الكقاية مف أمراض القمب كالسمنة كضغط الدـ كالتياب  السكر
، كما أيدت  (Academy American (م1984)المفاصؿ كأمراض الدكرة الدمكية، كأمراض التنفس 

الدراسات في عمـ النفس كعمـ النفس الرياضي عبلقة ممارسة الرياضة بالصحة النفسية كالشعكر بالسعادة 
كالرضا عف الحياة، فقد أشارت نتائج ىذه الدراسات إلى أف فاألشخاص الذيف يمارسكف الرياضة أفضؿ 

 Blok (م1994)مف أقرانيـ الذيف ال يمارسكنيا في الصحة النفسية كالشعكر بالسعادة كالرضا بالحياة 
كاستنتج الباحثكف مف ذلؾ أف ممارسة الرياضة تنمي الصحة النفسية كتقكل مشاعر السعادة كالرضا 

بدراستيف أشارت نتائج إحداىما إلى أف الذيف يمارسكف   "Rejeski" (م1992)رجیسكي  كقاـ .بالحياة
الرياضة أفضؿ مف الذيف ال يمارسكنيا في تحمؿ االحباطات كالضغكط النفسية كاالجتماعية كالتعامؿ مع 
األزمات، كأرجع الباحثكف ىذه النتائج إلى أف ممارسة الرياضة بانتظاـ يقكم الصحة العامة كينشط الجسـ 

مما يرفع الركح المعنكية كينشط األفكار التفاؤلية كالمشاعر االيجابية التي تقكم المناعة النفسية لتحمؿ 
  .(173، صفحة 2000مرسي كماؿ ابراىيـ، ) اإلحباط كالضغكط

كما بينت بعض الدراسات المنجزة في ايطاليا عند المراىقيف الممارسيف لمرياضة كغير الممارسيف أف 
كقد أظيرت ىذه النتائج أف الرياضة  "Lenzi" .(م1997) ىناؾ عبلقة بيف العدكاف كالممارسة الرياضية

تسعد عمى تعديؿ العدكاف، ككذلؾ كسيمة مساعدة في النمك الشخصي، باإلضافة إلى ذلؾ كجكد العامؿ 
كفي الكاليات المتحدة أظيرت بعض كالدراسات األبحاث العممية  .التنفيسي مف خبلؿ التمريف الرياضي

أف المشاركة الفاعمة في األنشطة الرياضية  Shields (م1995)، Seefeldt (م1997) لكؿ مف
فالرياضة تعد مف أىـ الكسائؿ التي ، (Grègory, 2001, p. 40) الجنكح سمككياتتحمي المراىقيف مف 

يعبر مف خبلليا الناس مف أعماؽ نفكسيـ ؛ عف المشاعر كاألحاسيس كالغرائز الفطرية الكامنة في نفس 
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مف تحقيؽ   اإلنساف كتسيـ التربية البدنية كالرياضية في تحقيؽ الذات كتطكير الفرد حتى يتمكف 
كما بينت العديد  .(103، صفحة 2011جماؿ كآخركف، )إمكانياتو كيصبح عضكان متبلئمان مع المجتمع 

إذ أكدت نتائج ىذه الدراسة عمى ىناؾ محاسف  "Varray" (م2002)مف األبحاث كالدراسات خاصة لدل 
في  نفسية عديدة لمممارسة الرياضية، بؿ زيادة عمى ذلؾ أكدت عمى أىمية البرامج التدريبية اليكائية

 (Didier, 2008, p. 59)التقميؿ مف حدة القمؽ كاالكتئاب لدل الفرد الممارس لمرياضة بشكؿ عاـ 
فتنمية الركح الرياضية كالمياقة البدنية كالحركية، عف طريؽ ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة كاالشتراؾ 
في المباريات الكدية التي تيدؼ إلى تنمية الميارات الحركية الخاصة بطرؽ ممارسة األلعاب الرياضية، 

القيادة كالتعاكف كالتسامح كالتحمي بركح الفريؽ كالعمؿ الجماعي :مف أجؿ تنمية االتجاىات المرغكبة مثؿ
كقاية ليـ  عف طريؽ التعرؼ عمى ألكاف مف النشاط التعاكف كتعكيد التبلميذ عمى االنتفاع بكقت فراغيـ

النفس، كذلؾ تعميمو التمسؾ بمبادئ التربية الخمقية  عف ، كتركيحان  السمككيةمف التعرض لبلنحرافات
في عبلقتيـ كمعامبلتيـ، كتشجيعيـ عمى التعرؼ إلى التراث  كتدريبيـ عمى السمكؾ اإلسبلمي، كالدينية

اهلل عميو  صمى – اإلسبلمي المجيد مف الكتاب كالسنة، كسير عمماء المسمميف، كاتخاذ الرسكؿ الكريـ
 .(162، صفحة 2006قنبس أكـر جميؿ، ) .، حتى يككف المجتمع أسرة كاحدةاألعمىكسمـ مثميـ 

  :خطاة الفال
 تتعدد كتختمؼ مف مجتمع آلخر كمف حضارة ألخرل نتيجة اختبلؼ المعايير السمككيةمظاىر االنحرافات 

كالقكانيف كالثقافات ككذلؾ نتيجة التطكر الطبيعي في أساليب المعيشة، فما قد ُيعتبر انحرافا في أحد 
 التي ال يختمؼ السمككياتالمجتمعات قد ال يعتبر كذلؾ في مجتمع آخر إال أف ىناؾ مجمكعة مف 

مجتمع عف اآلخر كال تشريع عف غيره في اعتبارىا انحرافا عف المناىج كالنظريات التربكية كاالجتماعية 
المشكبلت السمككية  كىذا يتطمب العمؿ عمى تفعيؿ العممية اإلرشادية كالتعميمية، لمتخفيػؼ مػفالمتبعة، 

 في الكسط االنحراؼ السمككي ىذا الفصؿ كالذم خصصو الباحث إلى كفي، التي قد يكاجييا الفرد
المدرسي أراد مف خبللو أف يبرز لممشتغميف في الحقؿ التربكم بصفة خاصة، ككؿ الميتميف بمجاؿ تعديؿ 

 غير المرغكب فيو بصفة عامة، ككذلؾ كؿ الفاعميف حسب مجاؿ تخصصو السمكؾ أك االنحراؼ السمككي
إلى ضركرة العناية البلزمة بالمراىقيف، باعتبار ىذه الفئة ىي ثركة األمة في المستقبؿ كأمميا، لذا كجب 

االنحرافات بيا، كالعمؿ بكؿ الكسائؿ المتكفرة عمى كضع الحمكؿ المستقبمية لمجابية مختمؼ  عمينا العناية
 كاآلفات االجتماعية المنتشرة في ببلدنا، كىذا مف أجؿ إبعاد أبنائنا مف جميع أشكاؿ العنؼ السمككية

 مف المجتمع عامة كمؤسساتو التعميمية السمككيةكاالنحراؼ كبالتالي الكصكؿ إلى اختزاؿ االنحرافات 
 .خاصة
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 :تمييد
المراىقة مرحمة مف مراحؿ الحياة تتميز بسرعة النمو والتغير في كؿ المظاىر النمائية تقريبا الجسدية 

فإف ىذه الفترة تغطي السنوات الممتدة والمعرفية واالنفعالية واالجتماعية، وحسب تقدير معظـ الباحثيف، 
 مف العمر حيث ينتقؿ الفرد خالليا مف عدـ نضج الطفولة إلى نضج الرشد وبالتالي (2)و( 12)بيف سف 

فعمى الرغـ مف أف التغيرات الرئيسية لممراىقة عامة لدى فيي بمثابة الجسر الواصؿ بيف ىاتيف المرحمتيف، 
الجميع، إال أف النتائج تأتي عمى قدر مف التبايف، وذلؾ ألف اآلثار السيكولوجية لمتغيرات البيولوجية 

والمعرفية واالجتماعية لمرحمة المراىقة تتشكؿ مف خالؿ البيئة التي تحدث فييا ىذه التغيرات، مما يجعؿ 
ىذه المرحمة بالنسبة لممراىقيف و اآلباء فترة مف اإلثارة والقمؽ والسعادة والمشاكؿ واالكتشاؼ واالرتباؾ مما 

يقتضي ضرورة اكتساب المعرفة واإللماـ بالحقائؽ العممية و الممارسات التربوية ذات الصمة، بدال مف 
 إلى أسموب المحاولة والخطأ في عممية التنشئة االجتماعية لممراىقيف، وذلؾ نظرا المجوءاالرتجاؿ أو 

 لمحساسية التي تتسـ بيا ىذه المرحمة، وألىميتيا في إرساء مالمح النمو السوي لمراحؿ الرشد الالحقة 
 حتى، وخصائصيا ومشاكميا المراىقة أنواع لمختمؼ التطرؽ الفصؿ ىذا في ارتأينا المنظور ىذا ومف

 . الموضوع جوانب بجميع اإللماـ لنا يتسنى
:  المراىقة مفيـو-.4

 وتعني االقتراب مف مرحمة النضج Adolescere كممة التينية مشتقة مف الفعؿ  Adolescenceالمراىقة
 وتعني (3، صفحة Hamdani ،1988 )وىي الفترة التي بيف نياية الطفولة المتأخرة وبداية مرحمة الرشد

   وتعتبر المراىقة في كؿ المجتمعات فترة مف النمو والتحوؿ مف عدـ نضج الطفولة  النمو نحو الرشد
 وبيذا المعنى فإنيا تعتبر بمثابة (Bloch.H , 2002, p. 31)إلى نضج الرشد وفترة إعداد لممستقبؿ

الجسر الواصؿ بيف مرحمتي الطفولة والرشد، والذي البد لألفراد مف عبوره قبؿ أف يكتمؿ نموىـ ويتحمموف 
 مسؤوليات الكبار في مجتمعيـ  وىي مرحمة مف التحديات المثيرة، و التي تتطمب التكيؼ مع التغيرات 
في الذات واألسرة وجماعة الرفاؽ وكذلؾ ىي بالنسبة اآلباء والمراىقيف فترة مف اإلثارة والقمؽ والسعادة 

 .(21، صفحة 2009رغدة، , شريـ) والمشاكؿ واالكتشاؼ واالرتباؾ
معناىا النمو وقولنا راىؽ الفتى وراىقت الفتاة بمعنى أنيما نميا نمو مستطردا  :المراىقة لفظػا- 1

واالشتقاؽ المغوي بغير ىذا المعنى، فالمراىقة بيذا تعني الفترة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي باكتماؿ الرشد 
 ,Francois Richard)وتنعت أحيانا بأنيا مرحمة انتقالية تجمع بيف خصائص الطفولة وسمات الرجولة 

1998, p. 28) فالمراىقة إذف عممية بيولوجية، تعرفية ووجدانية اجتماعية، تربوية، دينامكية متطورة إذ ،
أف المراىقة تمتد في مداىا الزمني أو تتقمص تبعا لممعايير االجتماعية والمقاييس الحضارية التي يحيا في 

وتعني في األصؿ المغوي االقتراف فراىؽ الغالـ أي  ،(170، صفحة 1999الجسماني، ) .أرجائيا المراىؽ
 .(157، صفحة 1991إبراىيـ أسعد، , ميخائيؿ) قارب االحتالـ وراىقت الشيء رىقا أي قربت منو
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  تعني فترة الحياة الواقعة بيف الطفولة المتأخرة و الرشد، أي أنيا تأخذ مف سمات :المراىقة اصطالحا -2
بقولو "موريس دوبيس" وعرفيا (1، صفحة 1995حامد عبد السالـ، , زىراف) .الرشد وىي مرحمة انتقالي

المراىقة مصطمح عاـ يقصد بو عادة مجموعة التحوالت الجسدية والسيكولوجية التي تحدث ما بيف 
 أف مرحمة (ـ1989 )"إبراىيـ قشقوش" ويرى(Debesse, Maurise, 1991, p. 89) الطفولة والرش

المراىقة مرحمة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية عمى السواء، إذ تتميز بدايتيا بحدوث تغيرات بيولوجية 
مجدي , الدسوقي) عند األوالد والبنات، ويتواكب مع ىذه التغيرات وتصاحبيا تضمينات اجتماعية معينة

 إلى المراىقة بأنيا الفترة التي تمي (ـ1981) إبراىيـ وجيو محمودويشير  .(145، صفحة 2003محمد، 
تغيرات أساسية  -الفتى أو الفتاة–وتقع بيف البموغ الجنسي وسف الرشد، وفييا يعتري الفرد  الطفولة

، 1981محمود، , إبراىيـ وجيو) واضطرابات شديدة في جميع جوانب نموه الجسمي والعقمي واالنفعالي
إلى ثالثة منطمقات أو توجييات لتعريؼ المراىقة وىي التعريؼ  Cobb "كوب"وتشير  .(15صفحة 

البيولوجي والتعريؼ السيكولوجي والتعريؼ االجتماعي وترى أف أيا مف ىذه التعريفات غير كاؼ لوحده 
نما تتضافر معا ىو الذي يعطي معنى جيدا لممراىقة   (8، صفحة 1995ديدي عبد الغني، )وبحد ذاتو، وا 

   يتضمف التغيرات البيولوجية والجسدية لمبموغ التي تحوؿ األطفاؿ : التعريؼ البيولوجي لممراىقة- 1
إلى راشديف ناضجيف جسديا وجنسيا وىذه التغيرات تحدث لدى كافة المراىقيف بغض الثقافة التي ينتموف 
إلييا وفي الواقع فيي التغيرات الوحيدة التي تعتبر عامة في مرحمة المراىقة وتحدث ىذه التغيرات نتيجة 
إلفرازات مجموعة متنوعة مف اإلفرازات اليرمونية القوية، والتي تحدث وفقا لسرعات زمنية مختمفة وتؤدي 

 ,Sillamy N) إلى إحداث الفرو قات الجسدية بيف الذكور واإلناث في الطوؿ والوزف ونسب الجسد
1999, p. 9) 

عمى أىمية تشكيؿ ىوية مستقرة لدى المراىقيف لتحقيؽ  يركز: التعريؼ السيكولوجي لممراىقة- 2
مف  مما يمكف المراىقيف اإلحساس بالذات عمى نحو يفوؽ حدود التغيرات العديدة في الخبرات واألدوار،

 الطفولة التي سيغادرونيا بالرشد الذي عمييـ الدخوؿ فيو ويتوقع الوالداف واآلخروف نضجا أكثر مف دتجسي
 المراىقيف ويتوقعوف منيـ البدء بالتخطيط لحياتيـ والتفكير ألنفسيـ، ومزيدا مف اإلحساس بالمسؤولية

 .(271، صفحة 1996عبداهلل محمد، -مجدي محمد)
 في يعرؼ عمماء االجتماع األفراد بمصطمحات تتضمف مواقعو  :التعريؼ االجتماعي لممراىقة- 3

المجتمع، بما يعكس إلى حد بعيد مدى فاعميتيـ الذاتية فمف وجية نظر اجتماعية يظير المراىقوف كأفراد 
ال يتمتعوف باالكتفاء الذاتي بالتالي فيـ غير راشديف وغير اعتمادييف تماما وليذا فيـ ليسوا بأطفاؿ ينظر 
إلى مرحمة المراىقة عمى أنيا فترة انتقالية تتحدد نيايتيا بتشريعات تضع الحدود العمرية المتعمقة بالحماية 

 .(24، صفحة 2009رغدة، , شريـ) الشرعية ألولئؾ الذيف لـ يصبحوا بعد راشديف
ويرى الباحث أف مرحمة المراىقة إذا مرحمة بالغة األىمية وحساسة جدا، خاصة مف حيث التربية والتنشئة 
االجتماعية حيث أنو إذا كانت أساليب التربية التي يتبعيا اآلباء خاطئة فإنيـ سوؼ ينشئوف أفرادا تتصؼ 
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 سموكياتيـثائريف عمى أنفسيـ وعمى مف حوليـ والمجتمع بكميتو، جانحيف في   حياتيـ بالعدوانية والتقمب
  .واتجاىاتيـ

 :الفرؽ بيف المراىقة والبموغ.4-2
إف البموغ يعني الجانب العضوي لممراىقة مف حيث نضج الوظيفة الجنسية ويحدد عمماء النفس 

الفيزيولوجي، البموغ بأنو مرحمة مف مراحؿ النمو الفيزيولوجي التي تسبؽ المراىقة، ويستمر أثناءىا، وتحدد 
، صفحة 1992عبد الحميـ، , منسي) نشأتيا وفييا يتحوؿ الفرد مف كائف ال جنسي إلى كائف جنسي

 ومعنى ذلؾ أنو يمكف تعريؼ البموغ عمى أنو نضج الغدد التناسمية واكتساب معالـ جنسية جديدة (192
، وعمى ضوء ما (15، صفحة 2004نوري، , عصاـ) وفييا يصبح الفرد قادرا عمى نوعو واستمرار ساللتو

سبؽ ينظر إلى البموغ كجزء مف المراىقة وليس مرادفا ليا، وىو بمثابة الخطوة األولى مف جممة مراحؿ 
. (131، صفحة 1999أسامة كامؿ، , راتب) النضج

تعتبر المراىقة أوال وقبؿ كؿ شيء مرحمة تغيير في النمو  :المالمح األساسية لمراحؿ النمو.4-3
األساس الذي يقوـ عميو النضج االنفعالي  الجسمي والفسيولوجي ويعتبر ىذا النمو العضوي ىو

. الخ...واالجتماعي والعقمي
نعني بالنمو أنو سمسمة مف تغيرات تيدؼ إلى غاية واحدة ىي اكتماؿ النضج ومدى استمراره : النمو- 

وبدء انحداره، فالنمو بيذا المعنى ال يحدث فجأة، وال يحدث عشوائيا،بؿ يتطور خطوة إثر أخرى ويسفر 
 :في تطوره ىذا عف صفات عامة، ولمنمو مظيراف رئيسياف نمخصيما فيما يمي

ونعني بو نمو الفرد في الشكؿ والوزف والحجـ والتكويف نتيجة لنمو طولو وعرضو  : النمو التكويني- 
. وارتفاعو فالفرد ينمو ككؿ في مظيره الخارجي العاـ وينمو داخميا تبعا لنمو أعضائو المختمفة

ونعني بو نمو الوظائؼ الجسمية والعقمية واالجتماعية لتساير تطور الفرد واتساع : النمو الوظيفي- 
وبذلؾ يشمؿ النمو بمظيريو الرئيسيف عمى تغيرات كيميائية فيزيولوجية طبيعية، نفسية .نطاؽ بيئتو
. اجتماعية

شباع لرغباتو، وفقا لمستويات  :مطالب النمو.4-4 تبيف مطالب النمو مدى تحقيؽ الفرد لحاجاتو وا 
نضجو، وتطور خبراتو التي تتناسب مع سنو ،ولذا يظير كؿ مطمب مف مطالب النمو في المرحمة التي 

تناسبو مف مراحؿ نمو الفرد، وتظير ىذه المطالب نتيجة لنمو عضوي أو آثار الضغوط الثقافية لممجتمع 
وبعضيا ينتج عف القيـ التي يعيش بيا الفرد ومف مستوى طموحو وبذلؾ تنتج مطالب النمو عف تفاعؿ 

في  المطالب الثالثة مع بعضيا البعض، وتعتمد مطالب النمو في أسسيا العممية عمى حرية نمو الفرد
إطار يقود ومعايير الجماعة، وبذلؾ تنتج ىذه المطالب نتيجة لمنمو الجسمي العضوي، والنفسي 

 .(29، صفحة 2003عبد اهلل، , مجدي أحمد) .االجتماعي في إطار البيئة القائمة
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لقد اختمؼ الباحثوف في تحديد فترة المراىقة ومتى تبدأ ومتى تنتيي واتفقوا  :تحديد فترة المراىقة.4-5
إلى ( 10)مبدئيا عمى أنيا الفترة الواقعة بيف البموغ الجنسي والنضج الجسمي، وىناؾ مف يقوؿ بأنيا مف 

:  ووصموا إلى تقسيميا إلى ثالث مراحؿ ىي(سنة 21 و12) والبعض يحصرىا بيف (سنة21)
سنة تتميز بتناقص السموؾ 14سنة و12والتي اتفؽ عمييا الباحثوف أنيا تتراوح بيف : المراىقة المبكرة- 1

ألطفمي وبداية عالمات النضج في الظيور واكتماؿ وظائفيا عند الذكر واألنثى ،ففي بداية ىذه المرحمة 
تحدث تغيرات عديدة لممراىؽ وأبرز مظاىر النمو في ىذه المرحمة الجانب الجنسي حيث تبدأ الغدد 

 .(25، صفحة 1994خميؿ، , ميخائيؿ معوض) الجنسية في القياـ بوظائفيا
سنة تتميز بشعور المراىؽ بالنضج واالستقاللية وتعتبر 18سنة إلى 15تمد مف : المراىقة الوسطى- 2

كما تتميز ىذه المرحمة  ىذه المرحمة قمب مراحؿ المراىقة حيث تتضح فييا مختمؼ المظاىر المميزة ليا،
عمى  عدـ الوضوح وزيادة القدرة بالشعور واليدوء واالتجاه إلى تقبؿ الحياة بكؿ ما فييا مف اختالفات أو

عمى   كما يتميز المراىؽ ىنا بطاقة وقدرة (65، صفحة 2004بشير محمد رضا وآخروف ، )التوافؽ 
قامة عالقات متبادلة مع اآلخريف ومف سمات ىذه المرحمة نجد كذلؾ الشعور بالمسؤولية  العمؿ وا 

قامة عالقات، وضوح  االجتماعية، الميؿ إلى مساعدة اآلخريف، االىتماـ بالجنس اآلخر عمى ميوؿ وا 
 .(73، صفحة 1995حامد عبد السالـ، , زىراف) االتجاىات والميوؿ لدى المراىؽ

سنة وىي فترة يحاوؿ فييا المراىؽ ويسعى 21سنة إلى 18تمتد ىذه المرحمة مف : المراىقة المتأخرة- 3
مع  مف خالليا توحيد جيوده مف أجؿ إقامة وحدة متآلفة مف مجموع مكونات شخصيتو كما يحاوؿ التكيؼ
مجتمعو، والتوافؽ مع الظروؼ البيئية الجديدة، ويشير العمماء إلى أف المراىقة المتأخرة، تعتبر مرحمة 

 التفاعؿ وتوحيد أجزاء الشخصية والتناسؽ فيما بينيا بعد أف أصبحت األىداؼ واضحة والقرارات مستقمة
 .(151، صفحة 1993سامي، , عريفج)
  :خصائص المراىقة.4-6
عمى أف المراىقة مرحمة ىامة تميزىا خصائص معينة عف  (ـ1980 )"إليزبت ىيرلوؾ"ركزت الباحثة  

: غيرىا مف المراحؿ التي سبقتيا والتي تمييا، وىي عمى النحو التالي
 فيي أكثر أىمية مقارنة بالمراحؿ األخرى إذ ليا تأثيرات :المراىقة مرحمة ىامة في حياة اإلنساف -

حالية عمى االتجاىات والسموكات، وتأثيرات طويمة المدى في حياة الفرد، إضافة إلى كونيا تجمع بيف 
.  التأثيرات الجسمية والنفسية

االنتقاؿ ىنا ىو المرور إلى مرحمة أخرى ،فالتغيرات الجسمية التي تحدث : المراىقة مرحمة انتقالية -
خالؿ سنوات المراىقة تؤثر في سموؾ الفرد وتقوده إلى إعادة تقييـ اتجاىاتو، وقيامو بكؿ العمميات 

 .(64، صفحة 2004روبرت واطسف، ) التوافقية
 إلى وجود خمسة أمور تحدث لجميع المراىقيف نتيجة "ىيرلوؾ"تشير الباحثة : المراىقة مرحمة تغيير -

: لمتغيرات التالية
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زيادة االنفعالية التي تعتمد شدتيا عمى معدؿ التغيرات الجسمية والنفسية التي تحدث عادة بسرعة أكبر - 
. خالؿ ىذه الفترة لذا يكوف ىذا الجانب أكثر شدة في بداية المراىقة مف نيايتيا

التغيرات السريعة التي تصاحب النضج الجنسي تجعؿ المراىقيف الصغار غير متأكديف مف أنفسيـ - 
.  وقدراتيـ وميوليـ نتيجة لممعاممة الغامضة التي يتمقونيا مف طرؼ الكبار

إف التغيرات الجسمية وما يصاحبيا مف تغيرات في الميوؿ واألدوار االجتماعية المتوقع أف يمعبيا - 
المراىؽ تخمؽ مشكمة جديدة  

يحدث تغيير كذلؾ في القيـ، فما كاف ىاما لممراىقيف كأطفاؿ يبدو أقؿ أىمية اآلف وىـ عمى حافة - 
. الرشد
وجود مشاعر متصارعة لدى المراىقيف، فيـ يريدوف االستقالؿ لكف غالبا ما يصطدموف بالمسؤولية - 

اليخشوني حمدي عبد ) التي تتماشى مع ىذا االستقالؿ، ويتساءلوف عف مدى إمكانية التأقمـ والتوافؽ
. (241، صفحة 1998الحارس، 

خالؿ الطفولة استطاع األطفاؿ : تعود مشكمة المراىقة إلى سببيف ىما:  مرحمة المراىقة تمثؿ مشكمة- 
حؿ مشكالتيـ جزئيا عمى األقؿ عف طريؽ الوالديف و المدرسيف، و نتيجة لدلؾ فإف كثيرا مف المراىقيف لـ 

يستطيعوا حؿ مشكالتيـ بأنفسيـ بسبب عدـ قدرة المراىؽ عمى التكيؼ مع المشكالت، مع اعتقاده بأنو 
 (.92، صفحة 2008الميالدي عبد المنعـ، )قادر عمى حميا رافضا مساعدة الوالديف والمعمميف 

 باليوية الذاتية (ـ1964)"أريكسوف"ىذا ما يسميو الباحث : مرحمة المراىقة تمثؿ البحث عف اليوية- 
وتتمثؿ في استخداـ المراىؽ الرموز في المالبس أو األدوات الشخصية أو السيارات أو الكتب التي تشير 

كما أنو يأمؿ في نفس الوقت بيذه الطريقة في جذب انتباه  إلى جماعة أو نادي معيف أو مستوى معيف،
 (86، صفحة 2008الحارثي، ) .اآلخريف إليو ليعرفوه،كفرد مستقؿ متحفظ بانتمائو إلى جماعة األقراف

يعود سبب عدـ الواقعية عند المراىقيف إلى االنفعاالت الجادة التي تميز : المرحمة مرحمة عدـ الواقعية- 
ىذه المرحمة فكمما زادت طموحات المراىقيف كانوا أكثر غضبا وتوترا، مف ثـ يشعروف أنيـ ال يستطيعوف 

 واقعية تحقيقيا، لكف مع مرور وزيادة الخبرات الشخصية واالجتماعية يبدأ المراىؽ يراىا بصورة أكثر
 .(330، صفحة 1993سيد محمد، , الطواب)

يكتشؼ المراىؽ خالؿ ىذه المرحمة أف الممبس والسموؾ ال يؤدي بو : المراىقة عتبة مرور إلى الرشد- 
إلى الصورة التي يرغبيا ،فيمجأ أحيانا إلى التدخيف، أو استخداـ أدوات التجميؿ مثؿ الكبار، ويرى الباحث 

 بأف المراىقة تمتاز بانفعاالت عنيفة والمراىؽ يتميز بأنو غير مستقؿ مكتئب (ـ1978) "نجيب فوسف"
كما تتميز مرحمة المراىقة بالنمو الواضح المستمر . (159، صفحة 1992ىدى محمد، , القناوي) وخجوؿ

 نحو النضج في كافة مظاىر وجوانب الشخصية، وكذا التقدـ نحو كؿ مف النضج الجسمي، الجنسي
االستقالؿ االجتماعي  العقمي، االنفعالي والتطبيع االجتماعي واكتساب المعايير السموكية االجتماعية،
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وتحمؿ المسؤولية وتكويف عالقات جديدة واتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بالتعميـ، المينة، الزواج، والتخطيط 
 .(340، صفحة 2004سامي محمد، , ممحـ) لمستقبمو

الباحث مف خالؿ ما سبؽ تبقى فترة المراىقة فترة حرجة بالنسبة لمكثير مف المراىقيف عموما  ويرى
والمراىقيف المتمدرسيف خصوصا، ورغـ ذلؾ فاألمر منطقي يأتي نتيجة سعي المراىؽ إلى التوافؽ مع 

.  ات خاصة االجتماعيةيأنماط جديدة مف السموؾ
 أنواع المراىقة تختمؼ مف المجتمع الصاـر الذي يفرض كثيرًا مف القيود واألغالؿ :أنواع المراىقة. 4-7

عمى نشاط المراىؽ، عنيا في المجتمع الحر الذي يتيح لممراىؽ فرص العمؿ والنشاط، وفرص إشباع 
كذلؾ فإف مرحمة  ،(139، صفحة 2001عبد الرحماف محمد، , عيسوي) .الحاجات والدوافع المختمفة

نما ىي تتأثر بما مر بو الطفؿ مف خبرات في المرحمة  المراىقة ليست مستقمة بذاتيا استقالاًل تامًا، وا 
السابقة، والنمو عممية مستمرة ومتصمة، وجدير بالذكر أف النمو الجنسي الذي يحدث في المراىقة ليس 

مف شأنو أف يؤدي بالضرورة إلى حدوث أزمات لممراىقيف، ولكف دلت التجارب عمى أف النظـ االجتماعية 
الحديثة التي يعيش فييا المراىؽ ىي المسئولة عف حدوث أزمة المراىقة، فقد دلت األبحاث التي أجرتيا 

في المجتمعات البدائية أف المجتمع ىناؾ  ( وىي مف عمماء األنثروبولوجيا االجتماعية"مارجريت مد"
  يرحب بظيور النضج الجنسي، وبمجرد ظيوره يقاـ حفؿ تقميدي ينتقؿ بعده الطفؿ مف مرحمة الطفولة 

إلى مرحمة الرجولة مباشرة، ويترؾ المراىؽ فورًا السموؾ الطفو لي ويتسـ سموكو بالرجولة، كما يعيد إليو 
بمسؤوليات الرجاؿ، ويسمح لو بالجموس وسط جماعاتيـ، ويشاركيـ فيما يقوموف - بكؿ بساطة- المجتمع 

بو مف صيد ورعي، وبذلؾ يحقؽ استقالاًل اقتصاديًا واجتماعيًا، وفوؽ كؿ ىذا يسمح لو فورًا بالزواج 
" مرحمة المراىقة"وبذلؾ تختفي . وتكويف األسرة، ومف ثـ يتمكف مف إشباع الدافع الجنسي بطريقة طبيعية

مف ىذه المجتمعات البدائية، الخالية مف الصراعات التي يقاسي منيا المراىؽ في المجتمعات المتحضرة 
حامد عبد السالـ، , زىراف) .فاالنتقاؿ مف الطفولة إلى الرجولة في المجتمعات البدائية انتقاؿ مباشر

أما في المجتمعات المتحضرة فقد أسفرت البحوث عف أف المراىقة قد تتخذ  ،(225، صفحة 1995
أشكااًل مختمفة حسب الظروؼ االجتماعية والثقافية التي يعيش في وسطيا المراىؽ، وعمى ذلؾ فيناؾ 

:  أشكاؿ مختمفة لممراىقة منيا
:  المراىقة المتوافقة.  4-7-1
االعتداؿ واليدوء النسبي والميؿ إلى االستقرار واإلشباع المتزف وتكامؿ االتجاىات : سماتيا العامة -

واالتزاف العاطفي والخمو مف العنؼ والتوترات االنفعالية الحادة، والتوافؽ مع الوالديف واألسرة والتوافؽ 
وتوافر الخبرات في حياة المراىؽ وعدـ اإلسراؼ في الخياالت وأحالـ  االجتماعي والرضا عف النفس

.  اليقظة، وعدـ المعاناة مف الشكوؾ الدينية
المعاممة األسرية السمحة التي تتسـ بالحرية والفيـ واحتراـ رغبات المراىؽ : العوامؿ المؤثرة فييا- 

وتوفير جو االختالط بالجنس األخر في حدود، األخالؽ والديف وحرية التصرؼ في األمور الخاصة 
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شباع اليوايات وتوفير جو مف الثقة والصراحة  واالستقالؿ النسبي وعدـ تدخؿ األسرة في شئونو الخاصة وا 
بيف الوالديف والمراىؽ في مناقشتو مشكالتو وشعور المراىؽ بتقدير والديو واعتزازىما بو وشعوره بتقدير 

أقرانو وأصدقائو ومدرسيو وأىمو، ويسر الحاؿ وارتفاع المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة وشغؿ وقت 
الفراغ بالنشاط االجتماعي والرياضي، وسالمة التكويف الجسمي والصحة العامة والتفوؽ األكاديمي 
 والنجاح الدراسي والتديف واإلحساس باألمف واالستقرار واالستقامة والرضا عف النفس والراحة النفسية

تاحة فرصة الحياة االستقاللية وحرية التصرؼ واالعتماد  واإلحساس بالمسئولية االجتماعية وممارستيا، وا 
عالء النواحي الجنسية واالنصراؼ بالطاقة إلى الرياضة والثقافة  عمى النفس والتأثر بشخصيات رياضية، وا 

 .(324-323، الصفحات 1993سيد محمد، , الطواب) .األدبية والدينية
:  المراىقة االنسحابية المنطوية. 4-7-2

 ونقص ،بالنقص االنطواء واالكتئاب والعزلة والسمبية والتردد والخجؿ والشعور: سماتيا العامة- 
المجاالت الخارجية واالقتصار عمى أنواع النشاط أالنطوائي وكتابة المذكرات التي يدور معظميا حوؿ 

االتصاالت والنقد والتفكير المتمركز حوؿ الذات ومشكالت الحياة ونفد النظـ االجتماعية والثورة عمى تربية 
الوالديف ومحاولة النجاح الدراسي واالستغراؽ في أحالـ اليقظة التي تدور حوؿ موضوعات الحرماف 
والحاجات غير المشبعة، واإلسراؼ في الجنسية الذاتية واالتجاه إلى النزعة الدينية المتطرفة بحثا عف 

.  الذنب الراحة النفسية والخالص مف مشاعر
عدـ مناسبة الجو النفسي في األسرة واألخطاء األسرية التي منيا التسمط وسيطرة : العوامؿ المؤثرة فييا- 

الوالديف والحماية الزائدة وما يصاحب ذلؾ مف إنكار لشخصية المراىؽ وتركز قيـ األسرة حوؿ النجاح 
الدراسي مما يثير قمؽ األسرة وقمؽ المراىؽ وجيؿ الوالديف و توجيييما السيئ فيما يتعمؽ بوضع المراىؽ 
الخاص في األسرة و ترتيبو بيف أخوتو كأف يكوف الولد األكبر أو األصغر أو الوحيد وما لكؿ مف أوضاع 

االجتماعي وعدـ ممارسة النشاط الرياضي، والتزمت والرجعية – خاصة، وضعؼ المستوى االقتصادي
والمغاالة في اتجاىات األسرة و الفشؿ الدراسي والتخمؼ في التكوف الجسمي وسوء الحالة الصحية، وعدـ 

. إشباع الحاجة إلى التقدير وتحمؿ المسئولية  والجذب العاطفي التاـ وانعداـ التوجيو المناسب
:  المراىقة العدوانية المتمردة. 4-7-3

التمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والسمطة عموما، واالنحرافات الجنسية والعدواف : سماتيا العامة- 
في  عمى اإلخوة والزمالء والعناد بقصد االنتقاـ خاصة مف الوالديف وتحطيـ أدوات المنزؿ واإلسراؼ الشديد
عالف اإللحاد والشكوؾ الدينية  اإلنفاؽ والتعمؽ الزائد بروايات المغامرات والحمالت ضد رجاؿ الديف وا 

.  والشعور بالظمـ وعدـ التقدير واالستغراؽ في أحالـ اليقظة والتأخر الدراسي
التربية الضاغطة المتزمتة وتسمط وقسوة وصرامة القائميف عمى تربية المراىؽ : العوامؿ المؤثرة فييا- 

والصحبة السيئة وتركيز األسرة عمى النواحي الدراسية فحسب ونبذ الرياضة والنشاط الترفييي وقمة 
االجتماعي والعاىات الجسمية وضآلة وتأخر النمو الجسمي  واألصدقاء وضعؼ المستوى االقتصادي 
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والتأخر لدراسي، والوضع الخاص لبعض المراىقيف وخطأ الوالديف في توجيييـ، وعدـ إشباع الحاجات 
 .(226، صفحة 1995حامد عبد السالـ، , زىراف) والميوؿ

:  المراىقة المنحرفة. 4-7-4
 االنحالؿ الخمقي التاـ واالنييار النفسي الشامؿ والجناح والسموؾ المضاد لممجتمع: سماتيا العامة- 

 عف واالنحرافات الجنسية وسوء األخالؽ والفوضى واالستيتار، وبموغ الذروة في سوء التوافؽ والبعد
 .(118، صفحة 1995ابراىيـ محمد يسرى، ) .المعايير االجتماعية في السموؾ

المرور بخبرات شاذة ومريرة والصدمات العاطفية العنيفة وانعداـ الرقابة األسرية : العوامؿ المؤثرة فييا- 
أو  أو تخاذليا وضعفيا والقسوة الشديدة في معاممة المراىؽ في األسرة وتجاىؿ رغباتو وحاجات نموه

الضعؼ البدني والشعور بالنقص  التدليؿ الزائد مف ناحية أخر والصحبة المنحرفة، والنقص الجسمي أو
والفشؿ الدراسي وسوء الحالة االقتصادية لألسرة والعوامؿ العصبية االستعدادية أو االختالؿ في التكويف 

   .(156، صفحة 1979محمد، , مصطفى زيداف)الغددي 
ويرى الباحث أنو ليس ىناؾ نوع واحد مف المراىقة فمكؿ فرد نوع خاص حسب ظروفو الجسمية 

واالجتماعية والنفسية والمادية، وحسب استعداداتو الطبيعية، فالمراىقة تختمؼ مف فرد إلى فرد ومف بيئة 
في  جغرافية إلى أخرى، ومف ساللة إلى ساللة، كذلؾ تختمؼ باختالؼ األنماط الحضارية التي يتربى

في مجتمع  وسطيا المراىؽ، فيي في المجتمع البدائي تختمؼ عنيا في المجتمع المتحضر وكذلؾ تختمؼ
. المدينة عنيا في المجتمع الريفي

 : التغيرات الرئيسية في مرحمة المراىقة.4-8
توجد ثالثة مالمح رئيسية تجعؿ المراىقة مرحمة متميزة ليا خصوصيتيا وأىميتيا وىي التغيرات البيولوجية 

 (21، صفحة 2009عصاـ فريد، ) االجتماعية/والمعرفية واالنفعالية 
       أف التغيرات في جسد الفرد، واكتساب الطوؿ والوزف والتغيرات اليرمونية : التغيرات البيولوجية -

األحمد أمؿ، ) في مرحمة البموغ والوصوؿ إلى القدرة عمى اإلنجاب، تعكس التطور البيولوجي لدى الفرد
 (231، صفحة 2001

 وتتضمف التغيرات في التفكير والذكاء لدى الفرد، التفكير والتذكر وحؿ المشكمة : التغيرات المعرفية- 
. عمى سبيؿ المثاؿ عمميات تعكس دور النمو المعرفي عمى األبعاد المختمفة لحياة المراىؽ

وتتناوؿ التغيرات في العالقات االجتماعية وفي االنفعاالت والشخصية : االجتماعية/التغيرات االنفعالية- 
وكذلؾ دور السياؽ االجتماعي في النمو فالعالقات األسرية وجماعة الرفاؽ تمعب دورا ىاما في النمو 

، إال أنيا ااالجتماعي واالنفعالي لدى المراىؽ وعمى الرغـ مف أف، ىذه األبعاد تتـ مناقشتيا  كال عمى حد
رغدة، , شريـ) في واقع الحاؿ متداخمة تداخال وثيقا في تشكيؿ ىذا اإلنساف المتكامؿ الذي نقـو بدراستو

. (25، صفحة 2009
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  :المراىقة أزمة .4-9
 االستقاللية إلى بالشا الفرد خالليا مف يسعى والتناقض، بالفوضى تتميز العمر مف فترة المراىقة
بأشكاؿ  األخرى االجتماعية والمؤسسات األسرة سمطة ضد بالتمرد تتميز كما جديدة، ىوية واكتساب
 يحاوؿ كما .بالطفولة تربطو التي وكسر القيود الكبار، سمطة خاصة العائمي الوسط سمطة كرفض مختمفة
 كاالىتماـ متنوعة، دفاعية ميكانيزمات طريؽ عف النفسية والتوترات األزمات تمؾ اجتياز دائما المراىؽ

 أزمة أف الباحثيف مف العديد ويرى. (145، صفحة 2006عيالي محمد عوض، ) .الرياضية بالنشاطات
 : بصفتيف وتحدث سنة 15سف حدود في تقريبا تظير االستقرار، وعدـ والكآبة بالقمؽ تتميز التي المراىقة

 .الطفولة مرحمة خالؿ المفيومة غير األفكار بعض يستوعب المراىؽ أف حيث تدريجية  إنيا -
 كما ترتبط والخجؿ، والخطأ بالخوؼ الشديد اإلحساس إلى سببيا ويعود خطيرة بصفة األزمة تنفجر  ثـ -

 أكثر القمؽ انتابو المستوى ىذا ارتفع فكمما الفرد، إليو يصؿ الذي الذكاء بمستوى المراىقة أزمة
(B.Reymond ; Rinier, 1980, p. 293)  ، لإلشارة غالبًا  " أزمة المراىقة "كما تستعمؿ عبارة  

مف العمر، وكاف يتـ تفسير ىذه االضطرابات  إلى االضطرابات السموكية التي تظير في ىذه المرحمة
 التي تحدث في ىذه المرحمة (الخ...الجنسية نضج الغدد التناسمية، استيقاظ الغريزة)بالتغيرات البيولوجية 

 .(107، صفحة 1996رالؼ، -بكداش )
عامة قبؿ المراىقة يعتبر  إف تاريخ الطفولة:  عف أزمة المراىقة ما يمي(ـ1970) "ىيميف دوتش"وتقوؿ 

عمى المراحؿ الالحقة التي  كميداف لمتطور حيث أف كؿ مرحمة مف مراحؿ التطور الذي يشيده الفرد، تؤثر
حيث يتشكؿ ما يعرؼ  أىـ ميزة-  خالؿ مرحمة المراىقة -بينما تشكؿ التغييرات السيكولوجية . يمر بيا
والتغييرات التي تشيدىا  والتي تأخذ ىذه التسمية ىذا الشكؿ عف طريؽ شدة وقوة األحداث  "األزمات"باسـ 

 أثناء الفرد بيا يمر التي األزمة تتخذ، و (Helene Deutsch M.D, 1970, p. 22) ىذه المرحمة
 شكؿ عمى أو المجتمع أو األبوية ضد السمطة تمرد شكؿ عمى تظير أف فيمكف متنوعة، أشكاال المراىقة
  الرغبة يعني واالستقاللية التحرر نحو المراىؽ سعي السائدة، إف االجتماعية والتصورات لمعادات تبعية
 لو تسبب ككؿ والمجتمع والمدرسة األسرة تفرضيا الطفمية، التي التبعية مف والتخمص الذات تحقيؽ في

 (B.Reymond ; Rinier, 1980, p. 199) .قدرات مف واالحتقار واالنزعاج الضيؽ
  : المراىقة ألزمة االجتماعية النفسية العوامؿ .4-10

 وانتقادات عنيفة اتيسموؾ شكؿ عمى إما ذلؾ ويظير العائمي الوسط عمى المراىؽ يتمرد : الذات تأكيد -
 بالتفوؽ إحساسو خالؿ مف عمييـ شفقة صورة شكؿ عمى أو واألولياء الكبار أفكار وأخالؽ ضد موجية
 يؤدي الذي األساسي الدافع ىي واالستقاللية الذات تأكيد في الرغبة النفسي، نظرا لتحميؿ وجية ومف

 ، ويزداد(158، صفحة 2004معاليقي عبد المطيؼ، ) األبوية الفكرية األنماط عدـ تقبؿ إلى بالمراىؽ
 يسبب المراىقيف جماعة بقيـ األسرة قيـ تضارب إف مطمقة غير الوالديف سمطة أف يكشؼ عندما حدة ذلؾ
 صور رفض عف الناتجة المراقة تناقضات بيف المشكمة مف ىذه تعد عميؽ، نرجسي وجرح نفسية إىانة
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 بجماعة مقيدا نفسو يجد التحرر نحو بالميؿ يتميز الذي المراىؽ إف .األسرة لقوانيف االمتثاؿ وعدـ اآلباء
 زاؿ ما وأفكاره سموكو في حر مستقؿ كشخص بقيمة شعوره جية أخرى ومف جية مف ىذا األقراف،
 االىتماـ بعدـ والشعور الذات تأكيد إلى الحاجة  إف"E.Restinberg" فيقوؿ األولياء لسمطة خاضعا
. المراىقة لمرحمة أساسية مميزات عف األولياء عبارة طرؼ مف والتفاىـ

 القوالب تحطيـ في الرغبة عمى األصالة عف البحث عممية تعتبر ما غالبا: األصالة عف البحث -
 الجديدة والرغبات العواطؼ واستيقاظ الفيزيولوجي فالنضج واألسرة، قيـ األولياء عف واألبعاد السابقة،
 . يعيشيا التي التحوالت معزي فيـ إلى بعد يتوصؿ لـ ألنو جديد مف ولد حقيقة بأنو يشعر المراىؽ تجعؿ

 (79، صفحة 2003بمعسمة ميدي فتيحة، )
       كبيرة صعوبات الشاب يجد السريعة بالتغيرات تتميز التي المجتمعات في : اليوية عف البحث -
 مباشر نتاج ىي الفرد يعيشيا التي النفسية والصراعات فاإلحباط االجتماعية السائدة، لمقيـ االمتثاؿ في

 وممجأ دفاعية وسيمة األصؿ إلى الرجوع عممية  اعتبار فيمكف التقميدي النظاـ الثقافي تمس التي لمتحوالت
ال يتكوف الشعور :(ـ1962")T.RECA" ويقوؿ(123، صفحة 2005كمير فيمي، )والتوتر القمؽ ضد

 يجد ال حيث فييا األدوار تحديد عدـ بسبب وذلؾ بسيولة، المراىؽ لدي السيكولوجي باليوية في المراىقة
 ,.Adolescent, N° 20 Decembre 1993) والتغير بالحركة متميز عالـ في ثابتة معايير الشاب

pp. 33-34) 
 ودخولو والمربيف، الوالديف تقميد عندا الخروج مرحمة المراىؽ عند المرحمة ىذه مثؿ: المعرفية العوامؿ -

 تساؤالت لعدة المراىؽ بطرح تتميز كما معيا يتعايش التي الحياتية المشاكؿ وحؿ بناء الشخصية طور
 والتخيؿ الطويؿ التفكير بظيور المرحمة ىذه في األزمة شدة وتزداد  المجتمع في مكانتو وجود حوؿ

  .(230، صفحة 1991أحمد، , شبشوب) نفسية أزمة إلى تحوليا في مما يساىـ والتخميف
    المراىقيف تواجو التي الرئيسية المشاكؿ مف المراىقة مشكالت  إف: مشاكؿ مرحمة المراىقة. 4-11
 واألسرة االجتماعية والييئات والمدرسة نفسو المجتمع إلى يعود الثانوية والسبب المرحمة المرحمة ىذه في

 والعدوانية واالضطراب القمؽ حالة عف مسؤولة فكميا الفئة، بيذه عالقة التي ليا المنظمات وكؿ والنوادي،
 ليا يتعرض التي المشاكؿ مختمؼ نتناوؿ سوؼ وليذا الحالي، في الوقت المراىقيف ىؤالء حياة في

 .(39، صفحة 1999عمر الجوالني فادية، ) .المراىؽ
  ومكانة   إف المراىؽ في ىذه المرحمة يكوف بحاجة إلى الحصوؿ عمى مركز: المشكالت االجتماعية -1

في مجتمعو وبحاجة إلى اإلحساس بأف مجتمعو مرغوب فيو فسيتناوؿ كؿ مف األسرة والمجتمع والمدرسة 
 .(75، صفحة 2002باشا ، ) كمصادر مف السمطة عمى المراىؽ

 ال يريػد المراىؽ أف يعامؿ معاممة الصغار لذلؾ نجد أنو يميؿ إلى نقد ومناقشة كؿ ما يعرض : األسرة- 
عميو مف آراء وأفكار ولـ يعد يتقبؿ كؿ ما يقاؿ لو بؿ يصبح لو موافؽ وآراء وأفكار يتعصب ليا أحيانا 

 .(65، صفحة 2004كمير فييـ، ) .لدرجة العناد
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 بعد بموغ سف معيف فإف الطفؿ تفرض عميو المدرسة، وىكذا حتى سف المراىقة وفي ىذه :المدرسة- 
المؤسسات التربوية فإف التمميذ يقضي معظـ أوقاتو تبعا لمبرنامج المسطر وكثافة الدروس وكؿ األوقات 

مسخرة لمدروس فإف سمطة المدرسة تكوف ليا ضغوط أكثر مف األسرة، فميذا يثور ويحاوؿ أف يتمرد عمييا 
فال يستطيع فعؿ كؿ ما يشاء في المدرسة، وبالتالي يأخذ مظيرا سمبيا لمتعبير عف ثورتو فيكوف متضحا 

يوجيف كيـ ، ) .الغرور ويقـو باستيزاء الدروس وحتى المربيف بوجو خاص لدرجة تصؿ إلى العدواف
 .(199، صفحة 1995

إف الفرد لكي يحقؽ النجاح االجتماعي وينيض بعالقتو االجتماعية البد أف يكوف محبوبا : المجتمع-  
مف اآلخريف وأف يكوف لو أصدقاء، ويشعر بتقبؿ اآلخريف لو، فالمراىؽ بطابعة يميؿ إلى حياة اجتماعية 

العكس الميؿ إلى العزلة أو االنفراد فنجد البعض يندمج ويكوف عالقات اجتماعية  يسودىا النشاط أو
بسيولة واكتساب صداقات والمحافظة عمييا، حيث نجد البعض اآلخر ينفرد  ويبتعد عف تكويف صداقات 

 (282، 281، صفحة 2003عبد اهلل، , مجدي أحمد) مع رفاقو، وىذا راجع لظروؼ نفسية اجتماعية
 إف المتاعب المرضية التي يتعرض ليا الفرد في سف المراىقة ىي السمنة إذ :المشكالت الصحيػة -2 

  يصاب المراىؽ بسمنة بسيطة مؤقتة، ولكف إذا كانت كبيرة فيجب العمؿ عمى تنظيـ األكؿ والعرض 
كما يجب عرض المراىقيف عمى االنفراد . عمى الطبيب المختص فقد تكوف وراءىا اضطرابات شديدة لمغدد

 مع الطبيب لالستماع إلى متاعبو وىو في حد ذاتو جوىر العالج ألف المراىؽ يحس بأف أىمو ال يفيمونو
لمصحة العامة أثرىا عمى التوافؽ المدرسي والنفسي واالجتماعي و. (220، صفحة 1974محمد، , رفعت)

عند التالميذ، فالصحة الجيدة لمتمميذ تجعمو قادرا عمى بذؿ الجيد وتحمؿ المشقة وأداء ما يطمب منو مف 
العمؿ عكس المراىؽ الذي يعاني مف عاىات جسمية تعرقؿ نموه السميـ، وتقمؿ مف كفاءاتو في أداء 

وظائفو، ىذه العاىات يمكف أف تكوف عمى شكؿ فقداف أحد أعضاء الجسـ أو ضعؼ في الحواس، وكميا 
مشكالت جسمية تؤثر سمبا عمى المراىؽ نفسيا وعقميا، وىناؾ مشكالت صحية أخرى كالزيادة المفاجئة 

في الطوؿ وحجـ الجسـ فيذه التغيرات تسبب لممراىؽ صعوبة التوافؽ الحركي الجسمي، فالمراىؽ 
 المريض قد يضطر إلى إىماؿ واجباتو فيبتعد عف المدرسة وال يشارؾ في النشاط االجتماعي والرياضي

  .(269، صفحة 2004عبد الفتاح، , دويدار)
ويرى الباحث أف الجانب الصحي لو أثر فعاؿ في قدرة المراىؽ عمى التركيز واالستعاب وتقبؿ الذات 

.  واآلخريف وبالتالي تحقيؽ التوافؽ النفسي االجتماعي
 يرى أصحاب مدرسة التحميؿ النفسي أف المشكالت الجنسية أساس جميع :المشكالت الجنسية- 3

المشكالت السموكية وذلؾ ألنيـ يروف بأف الجنس أو الدافع الجنسي ىو مصدر الطاقة البشرية، وألف دافع 
الجنس تحيط بو تقاليد وقيود فإف ىذه األخيرة يؤدي بيا إلى الكبت ومف ثـ ِيؤدي إلى ظيور أنواع مختمفة 

ات الشاذة، فالمراىؽ في ىذه المرحمة يعاني مف عدـ اإلشباع ومعرفة كؿ ما يتعمؽ بالجنس يمف السموؾ
معرفة حقيقة وطبيعة مشكالتو تتمثؿ في عدـ القدرة عمى مناقشة الوالديف في المسائؿ الجنسية، والتفكير 
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إلى  في الحصوؿ عمى زوجة مناسبة لو، والشعور بالذنب لقياـ المراىؽ بأفعاؿ جنسية متكررة، والحاجة
، صفحة 2001الزغبي، ) معرفة األضرار الناجمة عف استعماؿ العادة السرية وكيفية التخمص منيا

430). 
ويرى الباحث أف مجتمعنا يعتبر المشكالت الجنسية مسائؿ خطيرة ال يسمح بالتحدث عنيا ونتيجة لذلؾ 

يندفع المراىقيف لمبحث فييا وبكؿ الطرؽ وىذا معروؼ أف مرحمة المراىقة تتميز بوجود عاطفة الحب التي 
 . تممؾ مشاعر المراىؽ وتقمقو وتشغؿ انتباىو وتركيزه عف الدراسة والتحصيؿ

 وحدتيا انفعاالتو عنؼ في واضحا يبدو المراىقة حياة في االنفعالي العامؿ إف: االنفعالية المشكالت -4
 الجسمية لمتغيرات ذلؾ يرجع بؿ خالصة نفسية أسبابو ليست االندفاع االنفعالي، وىذا واندفاعاتيا،

 خشنا أصبح قد وصوتو الرجاؿ أجساـ عف يختمؼ ال جسمو أف جسمو، وشعوره بنمو المراىؽ فإحساس
 بوضوح يتجمى كما الطارئ، النمو ىذا مف والخجؿ بالحياء نفسو الوقت وكذالؾ في بالفخر المراىؽ فيشعر
 سموكو في رجال يكوف أف منو تتطمب والتي إلييا ينتقؿ التي المرحمة الجديدة ىذه المراىقيف خزؼ

 .(72، صفحة 1981خميؿ، , ميخائيؿ معوض) وتصرفاتو
 زمالئيـ مف اآلخريف عمى العدوانية النزعة المراىقيف بيف الشائعة مشاكؿ مف: العدوانية النزعة -5

بالسرقة،  والمفظي واالعتداء الجسدي العدواف) الزمالء عمى والشتـ بالضرب االعتداء مثؿ أشكاليا وتختمؼ
 .اآلخريف عمى التيـ بإلقاء واالعتداء

 بيف صراعات: مثؿ متعددة صراعات مف يعانوف المراىقيف غالبية إف "راجح محمد عزت"الدكتور ويرى
 الميؿ بيف جنسي بالجماعة وصراع وشعوره بذاتو الشديد شعور بيف والرجولة، وصراع والطفولة مغريات
 ما وبيف شعائر مف تعممو ما بيف ديني صراع، والخمقي ضميره وبيف بينو أو المجتمع وتقاليد المتيقظ
 االعتماد في رغبتو وبيف وقيودىا، األسرة سمطة مف التحرر بيف عائمي الجديد، وصراع تفكيره لو يصوره
 األجياؿ وبيف جيمو بيف الواقع، صراع وبيف الشباب مثالية بيف حاجاتو، وصراع قضاء في األسرة عمى

راجح أحمد عزت، ) واحد آف في تحقيقيا في يرغب داخؿ في  متعارضة أىداؼ بيف السابقة، وصراعات
 .(263، صفحة 1985

 :يمي فيما المراىؽ ومتطمبات حاجيات أىـ تتمثؿ  : المراىقة مرحمة ومتطمبات حاجيات .4-12
 الحاجة الداخمي، باألمف الشعور إلى والحاجة الجسمي األمف إلى الحاجة وتتضمف: األمف إلى الحاجة -
, زىراف) الشخصية المشكالت حؿ في المساعدة إلى والحاجة الدوافع، إشباع مف عند الحرماف الحماية إلى

 .(401، صفحة 1995حامد عبد السالـ، 
 في والتجانس اليدؼ، ووحدة جماعة إلى االنتماء إلى الحاجة وتتضمف : القبوؿ حب إلى الحاجة -

 ىذا كؿ وتحديدىا الجماعة في األدوار معرفة األفراد، بيف بسرعة أف تقوـ يمكف التي واآلفة الخبرات،
  . جيد بشكؿ المراىقيف مف الرفاؽ جماعة تماسؾ إلى يؤدي
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 إلى الحاجة الرفاؽ جماعة إلى االنتماء إلى الحاجة وتتضمف : واالنتماء الذات مكانة إلى الحاجة- 
 الشعور ألجؿ دوما ويشجع يمدح أف يريد فيو لذلؾ الذات، إلى تحقيؽ والحاجة االجتماعية والقيمة المركز
 النجاح إلى والحاجة التقبؿ وكذا المعاممة في بالعدالة شعور الحاجة إلى األعماؿ، تحقيؽ عمى بقرتو

 إلى التمميذ حاجة إرضاء ووسيمة، (402، صفحة 1993أبو الفتوح، ) والقيادة واالمتالؾ االجتماعي
نما بمفرده، قائما ليس بأنو يشعر أف االنتماء  طيبة عالقات بوجود فييا جماعة يشعر في عنصر ىو وا 

 فواجب نشاطيـ عف زمالئو ويعزلو أماـ التمميذ المعمـ يخرج أف العقوبة فمف اآلخريف، لذلؾ وبيف بينو
 .(40، صفحة 1993أبو الفتوح، ) الجماعي العمؿ فرصة لمتمميذ تتيح أف المدرسة

لى والسموؾ، الفكر قاعدة توسيع إلى وتحتاج : واالبتكار العقمي النمو إلى الحاجة -  الخبرات اكتساب وا 
 الرغبة في الحاجة ىذه القدرات، فتظير ونمو المعمومات إلى تنوعيا الحاجة والى إلييا والحاجة الجديدة،

 .(40، صفحة 2000خالد، , زحاؼ) االستطالع وحب األمور حقائؽ ومعرفة الكشؼ في
 أو العوائؽ عمى التغمب إلى الحاجة النمو، إلى الحاجة وتتضمف : والحرية الذات تحقيؽ إلى الحاجة -

 وسط في وجوده إثبات إلى الفرد وتعني حاجة (55، صفحة 1989زيداف، ) .ومنافستو الغير عمى التفوؽ
 أو نزعة في فتتمثؿ الحرية إلى حاجتو التقدير إما ومحؿ بيا معترؼ ذاتو وأف معيا يعمؿ التي الجماعة

مكانية بفرديتو، مرتبطة دوافع  يعيؽ ما كؿ مف يتضايؽ فالمراىؽ ىذا التصرؼ، مسؤولية وتحمؿ تصرفو وا 
 الحرية ويترؾ موجيا موقفا المدرس يتخذ أف ىذه الحاجة تجاه المدرسة وواجب والكالـ، الحركة في حريتو
 .(39، صفحة 1992ميخائيؿ إبراىيـ، , أسعد) العمؿ في لمتمميذ

إف النضج الجسمي لدى المراىؽ ىو مف أسباب محاولتو لالعتماد عمى نفسو : الحاجة إلى االستقالؿ- 
يعمؿ  (األقراف،األصدقاء)واالستقالؿ في اتخاذ القرارات الخاصة بحياتو ونتيجة لتعدد العالقات االجتماعية 

المراىؽ مف أجؿ االستقالؿ االنفعالي لكف تبعيتو االقتصادية مف جية ومعارضة أوليائو بفرض السمطة قد 
  .(167، صفحة 1987عوض عباس محمد، ) تجعمو يفقد التوازف في سموكياتو وردود أفعالو

:   (سنة18-15)لمرحمة العمرية ا خصائص. 4-13
 ومرحمة المراىقة واالستقالؿ، بالنضج الشعور اطراد إلى الثانوية إلى األساسية المدرسة مف االنتقاؿ يؤدي

 عميو التي تطرأ التغيرات أو التحوالت وىي أال ىاـ بشيء الفرد حياة في النمو مراحؿ باقي عف تختص
 حياتو عمى بالغة بصورة تؤثر والتي والحركية االجتماعية النفسية االنفعالية، العقمية، الجسمية، الناحية مف
 .  (Terranti, 1991, p. 46) الالحقة المراحؿ في
  :الجسمي النمو .4-13-1

كما  الجسـ، شكؿ تناسؽ الفتاة أو الفتى ويستعيد الجسماني النمو معدؿ في بالبطء المرحمة ىذه تتميز
 الجذع والصدر عضالت نمو ويزداد واضحة، بصورة والفتاة الفتى جسـ تركيب في المميزة الفروؽ تظير

 والفتيات إلى الفتياف ويصؿ الجسمي اتزانو الفرد يستعيد حتى العظاـ نمو مف كبرأ بدرجة والرجميف
 صورتيا والجسـ الوجو مالمح تتخذ إذ ، (Paul Crick, 1998, p. 213) تقريبا الكامؿ البدني نضجيـ
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 والميونة بالطراوة الفتيات عضالت تتميز حيف في ومتينة، قوية الفتياف عضالت تقريبا، وتصبح الكاممة
محمد، , عالوي حسف) الفتيات عف وزنا وأثقؿ أطوؿ الفتياف ويكوف القمب حجـ ويزداد شكؿ القواـ ويتحسف
ويذكر عالء الديف كفاني أف النمو الجسمي ىو تمؾ التغيرات التي تحدث لشكؿ ، (131، صفحة 1998

مف أعضاء الجسـ والعالقة بيف نسب ىذه  الجسـ الخارجي وحجمو في الطوؿ والشكؿ الخاص لكؿ عضو
 الجسمي النمو بسرعة المراىقة مرحمة وتمتاز .(225، صفحة 1984راجح أحمد عزت، ) األعضاء
 في واحد معدال النمو يتخذ وال العضالت واألطراؼ، وتنمو والوزف الطوؿ يزداد حيث النضج واكتماؿ
 الحركة عمى القدرة المراىؽ فقداف إلى ىذه السرعة تؤدي كذلؾ الجسـ، جوانب جميع في النمو سرعة
 .(87، صفحة 1984راجح أحمد عزت، ) الحركي السموؾ اضطراب إلى ذلؾ وتؤدي

  :النمو الفسيولوجي.4-13-2
يتابع النمو الفسيولوجي ليذه المرحمة تقدمو نحو النضج، و تزداد الشيية واإلقباؿ عمى األكؿ وتقؿ 

ساعات ليال، كما يرتفع ضغط الدـ تدريجيا وينخفض 8ساعات النـو عف ذي قبؿ ويثبت عند حوالي 
 أما مف خالؿ الغدد (123، صفحة 1995حامد عبد السالـ، , زىراف) معدؿ النبض قميال عف ذي قبؿ

فتضـ الغدة الصنوبرية والغدة التنموية في المراىقة لنشاط الغدد الجنسية ويبقى ىرموف النمو الذي تفرزه 
الغدة النخامية قويا في تأثيره عمى النمو العظمي خالؿ المراىقة حتى تؤثر عميو ىرمونات الغدة الدرقية 
بالنضج الجنسي فتزداد في بدء المراىقة ثـ تقؿ بعد ذلؾ قرب نيايتيا، أما الغدة الكظمية بعدما نقص 
وزنيا في مرحمة آخر الطفولة، تسترجع قوتيا في المراىقة حتى تبمغ نصؼ حجميا األوؿ عند اكتماؿ 

وممارسة الرياضة في ىذه المرحمة توافقيا بعض   (234، صفحة 1986عبد الجبار، , ناجي) الرشد
التغيرات الفيسيولوجية والتي تتجمى في نمو الرئتيف واتساع الصدر وانخفاض معدؿ االستيالؾ 

، 1986عبد الجبار، , ناجي) األوكسجيف، وزيادة حجـ القمب وىبوط عدد دقاتو مع الزيادة في المطاولة
  .(35صفحة 

  : الحركي النمو .4-13-3
 مختمؼ النواحي وتأخذ الحركي، واالضطراب االرتباؾ نواحي في التدريجي االتزاف يظير المرحمة ىذه في

 ارتقاء يالحظ كما الجودة، مف   عالية درجة إلى لتصؿ والرقي التحسف في الحركية لمميارات النوعية
 ويستطيع الحركي لمنمو جديدة ذروة المرحمة ىذه أكبر، وتعتبر بدرجة والعصبي العضمي التوافؽ مستوى

تقانيا الحركات مختمؼ وتعمـ االكتساب سرعة والفتاة الفتى فييا ، 2007عمر الحريري رافدة، ) .وتثبيتيا وا 
 يساعد ىذه المرحمة في الفتى بيا يتميز التي العضالت قوة زيادة فاف ذلؾ إلى باإلضافة (95صفحة 

 كما العضمية، مف القوة المزيد تتطمب التي الرياضية األنشطة مف متعددة أنواع ممارسة إمكانية عمى كثيرا
الفنية  والتمرينات كالجمباز األنشطة بعض عمى ممارسة قدرتيا في تسيـ الفتاة العضالت مرونة زيادة أف

عمميات  تمعب كما العالية، الرياضية المستويات إلى الوصوؿ في الرياضي التدريب عمميات وتسيـ
 كما، فائؽ بسرعة النجاح وبموغ والتدريب التعمـ عممية نجاح في ىاما دورا القوية واإلرادة الواعية التركيز



(سنة18-15 )العمرية المرحلة مراهق وحاجات خصائص   
 

113 
 

 : مثؿ الرياضية األنشطة بعض في العالية الرياضية المستويات أعمى إلى الوصوؿ الفتى يستطيع
. (134، صفحة 1998عالوي حسف محمد، ) لمفتيات بالنسبة الفنية والتمرينات الجمباز وكذالؾ السباحة
مف الخصائص البدنية والحركية التي تميز مرحمة  مجموعة إلى (ـ2003)ليمى عبد العزيز زىراف وتشير 

المراىؽ الوسطى، وىي أنيا تزداد القوة العضمية والتحمؿ بدرجة كبيرة تؤثر عمى دقة الميارات، وتتطور 
الصفات البدنية المختمفة سواء لمبنات أو األوالد ويتحسف شكؿ القواـ، ويبذلوف طاقة أكثر مما يحتاجوف 

زىراف ليمى  ) عادة،لذا فيـ يحتاجوف لمتغذية ولفترات مف الراحة كما تتطور التوافقات لمحركات المركبة
 .(214، صفحة 2003عبد العزيز، 

  : العقمي النمو .4-13-4
 فالقدرة والتخيؿ والتفكير والتذكر واإلدراؾ الذكاء عمى يقوـ والذي التمايز، نحو تتجو العقمية الحياة إف

 الخصائص مف العقمي ليا، والنمو وتقيمو ذاتو عف صورة تكويف في دورا تمعب المراىؽ لدى العقمية
 وتوظيؼ شخصيتو فيـ عمى يساعدنا العقمي المستوى عمى لممراىؽ يحدث ما ومعرفة فيـ ألف الميمة

 معظـ  وتشير(581، صفحة 2004روبرت واطسف، ) .التربوية العممية في والمعمومات المعارؼ
 النمو في الحاؿ ىو كما سريعة قفزة ىيئة عمى تظير ال الفترة ىذه في الذكاء نمو منحنيات أف الدراسات

 واالستنتاج التفكير وعمى والمعمومات الميارات اكتساب عمى القدر الفترة ىذه في يالحظ الجسمي، كما
 في خاصة الظيور في المراىؽ واستعدادات قدرتو وتبدأ العقمية، النواحي في الفردية تأخذ الفروؽ كما

 بانتقالو ذلؾ  ويتضح(404، صفحة 1990حامد عبد السالـ، , زىراف)  والنقد واإلدراؾ والمالحظة االنتباه
 باألشياء منطقة يستعيف يستعمؿ عندما الطفؿ أف نجد حيث المجرد النمط إلى المشخص النمط مف

 التي األمور حتى في المنطؽ يستعمؿ باعتباره التفكير مف المستوى ىذا يتعدى المراىؽ بينما المحسوسة
 جوف "لنظرية مجرد، ويعود ىو ما ويدرؾ يفيـ أنو ذلؾ معنى وبالخاص، بالمحسوس عالقة ليا ليس

 الحركية الحسية المرحمة يحدد بحيث الوضوح مف بكثير العقمي النمو طبيعة بياف في األكبر الدور"بياجي
 فييا التعمـ ويحدث العمميات قبؿ ما مرحمة أو الرمزية اليدوية، والمرحمة والمعالجة باألفعاؿ فييا التعمؽ يتـ

 المجردة العمميات مرحمة المنطقي، وتعتبر التفكير فييا ويتطور المجرد العمميات ومرحمة والرموز، بالمغة
 التفكير عمى والقدرة العقمية أو المعرفية العمميات أكثر ممارسة المراىؽ فييا يبدأ التي المراحؿ أىـ مف

 النضج مف والضرورة الياـ الجانب وتشكؿ لألشياء، الكيفية العالقات بفيـ وثيقا ارتباطا ترتبط التجريدي
 في إلييا نتطرؽ التي الجوانب ، ومف(152، صفحة 2003مجدي محمد، , الدسوقي) والعاطفي الذىني

 . يمي ما المرحمة ىذه في العقمي النمو خصائص
في  ىو القدرة العقمية الفطرية المعرفية العامة نموا مضطربا حتى الثانية عشر، ثـ يتأثر قميال: الذكاء -

أوائؿ مرحمة المراىقة نظرا لحمة االضطراب النفسي السائد في ىذه المرحمة وتظير الفروؽ الفردية بشكؿ 
واضح ويقصد بيا توزيع الذكاء و يختمؼ مف فرد آلخر وفترة المراىقة ىي فترة ظيور القدرات الخاصة 

وذلؾ ألف النمو العاـ يسمح ليا بالكشؼ عف ميولو التي غالبا ما ترتبط بقدرة خاصة ويمكننا الكشؼ بدقة 
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 عف قدرات المراىؽ، وبالتالي يمكننا أف نوجيو تعميميا ومينيا حسب ما تسمح بو استعداداتو الخاصة
 .(291، صفحة 1985السيد عبد المقصود، )
وتزداد مقدرة المراىؽ عمى االنتباه سواء في مدة االنتباه أو مداه، فيو يستطيع أف يستوعب : االنتباه -

مشاكؿ طويمة معقدة في يسر وسيولة واالنتباه ىو أف يبمور اإلنساف شعوره عمى شيء ما في مجالو 
 . اإلدراكي

ىو حؿ مشكمة قديمة ،يجب أف تيدؼ في عممية التربية إلى مساعدة التالميذ عمى اكتساب : التفكير -
زغير حميد  ) القدرة عمى التفكير الصحيح في جميع مشاكميـ ساء ما ىو عممي أو اجتماعي أو اقتصادي

 .(260، صفحة 2010رشيد، 
 التذكر عممية ألف ذلؾ لمتذكر، الذىبية المرحمة ىي ليست الطفولة أف الحديثة األبحاث تؤكد: التذكر -

 االحتفاظ عمى القدرة والتعرؼ، اإلستعاب عمى الفرد قدرة معيا وتنمو المراىقة في مرحمة أيضا تنمو
 .(167، صفحة 1988مختار، ) عنيا عزوفو أو ميمو بدرجة االنتباه عمى قدرة بنمو عممية التذكر وترتبط

 لو ويحقؽ والمكاف، الزماف حواجز خالليا مف يتجاوز التي الوسيمة بأنو المراىؽ خياؿ يتسـ: التخيؿ -
البيي ) االنفعاالت لتحقيؽ لممراىؽ ىامة وسيمة يعتبر الخياؿ أف ذلؾ بالتفكير يرتبط فيو وظائؼ، عدة

  .(283، صفحة 2001السيد فؤاد، 
   :االجتماعي النمو .4-13-5

 العالقات تنظيـ إعادة في   يتمثؿ الذي الواضح بالتغير المرحمة ىذه في االجتماعي النمو يتميز
 سموكو يخضع المراىؽ كما إليو وصؿ الذي النضج ومستوى يتفقاف جديديف مستوى االجتماعية يشكؿ

 أساسية فروؽ ىناؾ تظير كما االجتماعية الحساسية نمو إلى تشير التحوؿ، مف بأنواع تتميز تغيرات لعدة
 .(178، صفحة 1995العيسوي عبد الرحمف، ) المختمفة االجتماعية الطبقة في المراىقيف اتجاىات بيف

 .الذات تحقيؽ في الرغبة حوؿ تدور وعميا لممراىؽ االجتماعي السموؾ في التحوؿ  أنواع5" ميؾ"ويمخص
 . والعمؽ التحديد إلى االجتماعية الميوؿ في االستقرار وعدـ التنوع مف التحوؿ 1-
 .واحتراما ضبطا أكثر سموؾ إلى كاف أيا النشاط وزيادة الثرثرة مف التحوؿ 2-
 . بالمجموعات االرتباط إلى باألفراد االرتباط في الرغبة مف التحوؿ 3-
 العالقات في مؤثر كعامؿ واالقتصادي االجتماعي األسرة بمركز االىتماـ عدـ مف التحوؿ 4-

 العالقات تحديد في ميما عامال واقتصاديا اجتماعيا األسرة منزلو واعتبار أصدقاء االجتماعية، وتكويف
 . الصدقات وتكويف

 تتفؽ التي النشاطات بأنواع االىتماـ إلى اجتماعية لعالقات فرصة يعطي نشاط أي قبوؿ مف التحوؿ  5-
 أف يريد جية مف لكونو نظرا والصراع اإلحباط إلى المراىؽ يتعرض ما لممراىؽ، وكثيرا الخاصة والمواىب

 يعد لـ ألنو واضح، غير االجتماعي دوره يجعؿ ما وىذا مسؤولياتيـ، الراشديف، ويتحمؿ مجتمع يدخؿ
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 اختيار إلى يمجأ لذا الكبار سمطة مف والتحرر ذاتو لتحقيؽ الوقت نفس في راشدا ويسعى يعتبر وال طفال
 .(302، صفحة 1991فيمي مصطفى، ) مشاكمو حؿ في ويساعده يوجيو يفيمو، صديؽ
 والنزعة الشخصي بالمظير المتزايد االىتماـ في يظير المراىؽ سموؾ يخص الباحث فيما ويرى

 والمسؤولية الوعي لديو وينمو النفس، عمى االعتماد إلى الغير عمى االعتماد واالنتقاؿ مف االستقاللية
 المراىقة ويتأثر سموؾ المراىؽ مرحمة في االجتماعية العالقات مظاىر مف المنافسة تعتبر االجتماعية،كما
  .والمدرسة الرفاؽ وجماعة الديني والعادات والتقاليد العائمية واالتجاه واالتجاىات باالستعدادات

 : االنفعالي النمو .4-13-6
جدا  ىامة دراستو وتعتبر المراىقة مرحمة في النمو عممي في أساسيا جانبا االنفعالي النمو يشكؿ 

 والخوض إلى ككؿ شخصية مسار وتوجيو لتحديد بؿ لممراىؽ، االنفعالية الحياة لفيـ فقط ليس وضرورية
 (301، صفحة 1992ميخائيؿ إبراىيـ، , أسعد) وأفكار عواطؼ مف تحممو ما بكؿ المتحولة ذاتو أعماؽ
 الجنسي، ويالحظ القمؽ إلى تؤدي والتي والجسمية، النفسية نتيجة التغيرات انفعالي بقمؽ الفترة ىذه تتميز
 وتغير الكبار، وتصرفات األطفاؿ سموؾ بيف سموكو تحوؿ في لممراىؽ، متجميا االنفعالي الثبات عدـ

 الشديد المرحمة، االىتماـ في ىذه االنفعالية المظاىر ومف والخوؼ والشجاعة والكره، الحب بيف شعوره
 مرحمة الجسمية المظاىر ىذه بسبب البعض يخجؿ وقد النمو في المفاجئة لمتغيرات والقمؽ بالجسـ

 المراىؽ ومحاولة والجسـ، الصوت بمظير يتعمؽ فيما وخاصة لمنقد شديدة وحساسية انفعالي االضطراب
 وذلؾ الزاىية المالبس ويحبوف الشخصي، بمظيرىـ المرحمة ىذه أفراد المتغيرات، وييتـ ىذه مع لمتكيؼ

 حتى نفسو نحو غييا يرتكز كاف التي الفردية، األنانية مف التخمص مف الجسمي ويبدأ العيوب لتعويض
العميا  مثمو منيـ يتخذ فيو التاريخ، أبطاؿ بحب الوجداني نموه يتميز وفي الجماعة، مكانة عمى يحصؿ
 بالنفس في االعتزاز عنده يزداد الكبار لتوجييات االستجابة في الرغبة مف أكثر األفراد محاكاة في والرغبة
مخوؿ مالؾ سميماف، ) .ووعي إدراؾ عف لزعمائو حبو يكف حتى القومية باالتجاىات وعي إلى احتياج
 .(166، صفحة 1984

 : النمو الديني.4-13-7
يحتؿ التديف أىمية كبيرة في حياة المراىؽ، إذ يشكؿ أحد أبعاد الشخصية ويتناوؿ نواحي الحياة 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية كما يعتبر قوة دافعة لمسموؾ، لو أثره الواضح عمى النمو النفسي 
لممراىؽ، فالفرد خالؿ سنوات المراىقة يصبح قادرا عمى التفكير والتأمؿ في معتقداتو وقادرا عمى التعمؽ 
في أمور الديف، باإلضافة إلى ذلؾ فإف ما يسيـ في يقظة الشعور الديني عند المراىؽ نمو ثقتو بنفسو 

ونضجو الجنسي، مما يؤدي إلى يقظة عامة في الشخصية وتتضح لديو جميع القوى النفسية مما يزيد مف 
  .(410، صفحة 2001الزغبي، ) حبو لالستطالع وخاصة القضايا المتعمقة بالديف

ويرى الباحث أف لمديف أىمية في التخفيؼ مف انفعاالت المراىؽ حيث يمجأ إليو لكي يجد مخرجا 
 .لمشكالتو ويجد فيو السند الذي يحقؽ لو الشعور باألماف والطمأنينة
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  :النفسية التغيرات .4-14
مف أبرز مظاىر الحياة النفسية رغبة المراىؽ في االستقالؿ عف األسرة وميمو نحو االعتماد عمى النفس 
فنتيجة لمتغيرات الجسمية التي تطرأ عمى المراىؽ يشعر أنو لـ يعد طفال قاصرا، وكما أنو ال يجب أف 

يعاقب عمى كؿ شيء يقوـ بو أو يخضع سموكو لرقابة األسرة،كما نالحظ عنده في ىذه المرحمة االبتعاد 
عف التصرفات الصبيانية التي يرى بأنيا لـ تعد مناسبة لسنو فيكبر تحديده لعالـ الكبار فيتطفؿ لمعرفة 

 .Gerard Bungauain, 1999, p) المجيوؿ ويجتيد في إقناع غيره بأف أرآه صائبة واختياراتو كذلؾ
 القمؽ مف الكثير لو وتسبب جسمو إلى انتباىو تشد المراىؽ تفاجئ التي العنيفة إف التغيرات ،(19

 الواضح التغير ىذا فإؼ لذلؾ المراىؽ، فييا يعاني أزمة تعتبر الفترة ىذه أف القوؿ واالضطراب ويمكف
 نظرا العقمية القدرة في النمو سرعة نقؿ في يكوف واالجتماعية والوجدانية العقمية األخرى النمو جوانب عمى

 حتى أنو السريع الجنسي النمو مطالب البيولوجية والفيزيولوجية بمواجية المراىؽ طاقات عظــف النشغاؿ
 بو يكمؼ أف يجب وفيما الدروس حجـ يراعي أف ينبغي وىنا عقمي بمجيود قاـ إذا باإلرىاؽ يشعر

 يضطرب فقد االنفعالية الحساسية زيادة الفترة ىذه في المراىؽ عمى مختمفة،كما نالحظ أعماؿ مف المراىؽ
 ثقتو وتقؿ الناس عمى يحتاؿ بأنو فيحس السريع، الجسمي النمو مف بما يعتريو بالقمؽ يشعر أو المراىؽ
الوقت  مف بعضا العزلة عمى يحصؿ الف يحتاج فيو اليقظة األحالـ إلى ما يميؿ كثيرا فيو ولذلؾ بنفسو

 نفس مف األصدقاء بعض محميا ويحؿ السابقة المرحمة في واضحة كانت التي األطفاؿ جماعات وتختفي
 . (162، صفحة 1988مختار، ) الجنس

  :المراىؽ في المرحمة الثانوية واالنحرافات السموكية.4-15
يعتبر الدخوؿ في مرحمة المراىقة مرحمة ىامة لمغاية، فالمراىؽ يجد نفسو في عالـ آخر، وىو عالـ 

الكبار، فنجده يمجأ لسموكات جديدة قصد التكيؼ، وعادة ما تكوف سموكات عنيفة، خاصة في المجاؿ 
فالمراىؽ في ىذه المرحمة يتعرض الحباطات ، (Jean-Francois M, 2003, p. 42)  المدرسي

عديدة، وذلؾ إلشباع حاجاتو، فإذا كانت الحاجة بيولوجية، ظّؿ في حالة عدـ التوازف، أما إذا كانت 
المراىؽ في محاولتو التعايش معيا يمجأ إلى استعماؿ ميكانيزمات دفاعية مختمفة  الحاجة نفسية فنجد أف

، إذًا فالمراىؽ في ىذه (145، صفحة 2006عيالي محمد عوض، ) ويمكف أف يكوف العدواف أحدىا
المرحمة يحاوؿ إشباع حاجاتو النفسية واالجتماعية والبيولوجية، عف طريؽ وسائؿ مختمفة كالعنؼ 

المراىقة فترة تولد فييا شخصية المراىؽ مف جديد، لكثرة  وأتباعو إلى أف " ستانمي ىوؿ"والعدواف، ويشير
 وىذا ما ،(1992بف سماعيؿ محمد، ) الضغوطات، وصعوبة تحّكمو في سموكو بسبب تقمباتو االنفعالية

حياة المراىؽ مسرح النفعاالت عنيفة نتيجة المؤثرات الخارجية والداخمية، وذلؾ لتأثره   إف"كماؿ أحمد"أّكده
بالتغيرات الفيزيولوجية والنفسية، فنجده يعيش حالة مف الحيرة وعدـ االستقرار، وىذا ما يظير مف خالؿ 

مرحمة المراىقة  أوضحت الدراسات أف، كما (245، صفحة 1976كماؿ أحمد ، ) تصرفاتو وسموكاتو
في  تعتبر مف أكثر المراحؿ عرضة لالضطرابات السموكية عند التالميذ المتمدرسيف ولممدرسة دورًا ىاماً 
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إلى وجود عوامؿ تساعد عمى حدوث االضطرابات السموكية " كازديف" حدوث ذلؾ، ففي ىذا الصدد يشير
لممراىقيف، منيا العوامؿ المدرسيّة، والتي تعد مف أبرز العوامؿ التي تزيد مف تعرض ىذه الفئة ليذه 

مف أخطر مراحؿ حياتو، حيث يتوقؼ عمييا مسار  المرحمة الثانوية تعد  أف"الحقيؿ"االنحرافات كما أوضح
في ىذه المرحمة يزداد لدى الفرد الوعي االجتماعي   أف"زىراف"حياتو المستقبمي، سمبًا أو إيجابًا، ويذكر

زيد عبد ) والميؿ إلى العنؼ، ومحاولة تحقيؽ المزيد مف االستقالؿ االجتماعي، ورغبتو في مقاومة السمطة
يعاني المراىؽ في المدرسة الثانوية مجموعة مف األزمات ، و(86، صفحة 2008الحارثي أحمد، -الزايد

والصراعات، وذلؾ بسبب دراستو وتفكيره بمستقبمو، فاالمتحاف الذي يطمب اجتيازه مف أجؿ الدخوؿ إلى 
لذلؾ نجد بيف  الثانوية يواجو بضغط، وما يزيد مف شدتو؛ ما يعّمقو والداه مف آماؿ عمى المدرسة الثانوية،

تالميذ المدرسة الثانوية الكثير مف القمؽ والصراعات، والسموؾ العنيؼ،كما تطمب المدرسة الثانوية مف 
ولكف يحدث أحيانًا أف  المراىؽ جيدًا غير قميؿ مف أجؿ متابعة الدراسة واالنتقاؿ مف مستوى تعميمي آلخر

يقصر التمميذ في الوصوؿ إلى المستوى التعميمي الذي يسعى إليو، فيضّطر إلى إعادة السنة في الصؼ 
نفسو، أو مواجية مشكالت اإلحباط، وقد يضطر إلى تغيير المدرسة نيائيًا وتحمؿ صعوبات اإلحباط مف 

طبيعة  والواقع أف (413، صفحة 1978الرفاعي نعيـ، ) جية والتكيؼ مع البيئة الجديدة مف جية ثانية
في تحديد معالـ مستقبمو  العالقة التي يكونيا المراىؽ مع ىذا الوسط المدرسي الجديد ذات تأثيرٍر كبيرٍر 
الشخصية تتعرض  عف أف االجتماعي والميني، وليا انعكاس في بمورة شخصيتو وتكوينيا، ىذا فضالً 

مع البيئة المدرسية يختمؼ  اختبارات توافقية عديدة؛ كّمما تعرضت لموقؼ مواجية جديد، فالتكيؼ
عف متطمبات التعميـ الثانوي، مما  باختالؼ مستويات الّنظاـ المدرسي، فمتطمبات التعميـ األساسي تختمؼ

 يجعؿ حياة التمميذ سمسمة مف عمميات تكيفيو مع المواقؼ الجديدة
 .(95أوزي أحمد، دوف سنة، صفحة ) 

مرحمة المراىقة تعتبر أرضًا خصبة تنتشر فييا االضطرابات الّنفسية وفي ىذا الصدد يرى الباحث أف 
كالضغط والسموؾ العنيؼ، وذلؾ كوف المراىؽ في ىذه المرحمة عرضًة لتغيرات عديدة وفي مختمؼ 

األعضاء، ما يخمؽ لو ضغوطات وتوترات نفسية، ما يتوجب عميو البحث عف وسائؿ جديدة لمتكيؼ مع 
كّؿ األخيرة، فكّؿ العمماء يتفقوف بأّنيا مرحمة صراعات وأزمات نفسية أضؼ إلى ذلؾ المشكالت السموكية 
اّلتي تظير مف خالؿ التصرفات التي تصدر مف المراىؽ المتمدرس داخؿ المؤسسات التربوية وىكذا يجد 

 .التمميذ المراىؽ نفسو بحاجة إلى بذؿ أقصى جيوده لتحقيؽ أفضؿ تالؤـ مع متطمبات الواقع الجديد
 :ممارسة النشاط الترويحي الرياضي لممراىقيف.4-16

 أكدت األدلة العممية مؤخرا عمى أىمية ممارسة األنشطة البدنية لجميع مراحؿ العمر المختمفة بما في ذلؾ 
مرحمة الطفولة والمراىقة ويمكف تقسيـ فوائد االنتظاـ عمى ممارسة النشاط البدني في ىذه المرحمة غمى 
فوائد حالية وأخرى مستقبمية، فالفوائد الحالية تتمثؿ في أف االنتظاـ عمى ممارسة االنتظاـ يؤدي إلى 

تحسيف الحالة النفسية وخفض أعراض التوتر والقمؽ، وتعزيز الثقة في النفس وخصوصا لدى األطفاؿ 
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الذيف لدييـ صعوبات في التعمـ وممف لدييـ انخفاض الثقة في النفس، وتطوير الحالة االجتماعية 
واألخالقية، ولو دور في خفض شحـو الجسـ، وىو مرتبط بانخفاض عوامؿ الخطورة المتعمقة باألمراض 

كما أف األنشطة التي يتـ فييا حمؿ الجسـ وكذلؾ  (58، صفحة 1997ىزاع محمد اليزاع، ) القمبية
تدريب األثقاؿ تؤدي غمى تحسيف صحة العظاـ أما الفوائد المستقبمية فتتمثؿ في الوقاية مف خالؿ عديدة 
مف األمراض التي تظير لدى البالغيف بسبب قمة الحركة وتتضمف ىذه الحاالت أمراض القمب واألوعية 
الدموية والسمنة ومشاكؿ العظاـ، مثؿ ىشاشة العظاـ واألعراض المزمنة ألسفؿ الظير، إف التمتع بحياة 

لى آثار ايجابية مستقمة عمى مخاطر اإلصابة إأكثر نشاطا خالؿ مرحمة الطفولة والمراىقة سوؼ يؤدي 
باألمراض القمبية وغيرىا مف أمراض نقص الحركة،كما أنو سوؼ يؤدي إلى تنمية السموؾ االيجابي نحو 

مف النشاط البدني يكوف كفيال  ممارسة األنشطة البدنية بما يتيح فرصة أكبر لمبقاء عمى مستوى معيف 
ذا صح ذلؾ فإف المجتمع ككؿ سوؼ يتبنى حياة أفضؿ  بجني الفوائد الصحية المرجوة في مرحمة البموغ وا 

نشاطا مما ينتج عنو الكثير مف الفوائد االقتصادية وخصوصا فيما يتعمؽ بخفض تكمفة اإلنفاؽ عمى 
العالج وزيادة اإلنتاجية وصحة البدف والبيئة االجتماعية، فزيادة النشاط الحركي ينعكس إيجابا عمى أداء 

ولقد أثبتت العديد مف الدراسات والبحوث  .(2009والعمـو الطبية، , منتدى الصحة) المدرسة ومواقع العمؿ
أىمية النشاط البدني الرياضي وأثره الفعاؿ عمى القدرات العقمية والنفسية التي تمعب دورا ىاما في عممية 

عمى وجود عالقة بيف "روزف برقر"إدماج واحتكاؾ الفرد المراىؽ مع الجماعة ،حيث يؤكد الباحث 
، Van Schagen, KH ،1993 )التمرينات البدنية والرياضية والقدرات العقمية واالجتماعية لممراىؽ

 كمخفض الرياضي والنشاط المعب أف اعتبار في" فرويد " مع "أولرماف ريتشارد"  ويتفؽ، (379صفحة 
 مقبولة بصفة تتمحور أف الغريزية لمطاقة يمكف المعب طريؽ فعف اإلحباط، وليد ىو والتوتر الذي لمقمؽ

 ومحاولة والبدنية، والعاطفية الفكرية إمكاناتو وتقويـ تقييـ مف يتمكف الرياضي والنشاط وبفضؿ المعب
 الضغوطات المراىؽ يخفؼ الرياضة  فبفضؿ(193، صفحة 1987األفندي محمد، ) باستمرار تطويرىا
 لكينونتو حسنة صورة يعطي تجعمو كما مشاكمو وطموحاتو، عف ويعبر الفيزيولوجي، المنشأ ذات الداخمية

 المثالية الصورة إثبات بغرض وذلؾ والييمنة التفوؽ رغبة تحقيؽ غاية إلى الجسدي وحضوره الشخصية
 الجسمي والنمو البدف سالمة أف اإلشارة لنا تجدر والنفسية العممية التجارب ىذه خالؿ اآلخريف، ومف عمى
 سموكو عمى واضحا يكوف الفرد وشعور النفس ىدوء إلى يؤدي ما ىذا والتفكير العقؿ يعني سالمة السميـ
 . االجتماعي النفسي

المثير  بيف الفاصؿ الزمف ىو الرجع زمف سرعة في الزيادة بسبب باإلتقاف، تتميز المرحمة أف كما
 الحسية الميارات زيادة الفترة ىذه مظاىر كبيرة، فمف لتعمـ المراىؽ قابمية جعؿ ما ىذا واالستجابة
،كما أف الضغط الذي تسببو النزوات (403، صفحة 1995حامد عبد السالـ، , زىراف) بصفة والحركية

الجنسية والعدوانية، يمكف التحكـ فييا وتوجيييا بفضؿ الممارسة الرياضية باعتبارىا الوسيمة المقبولة 
اجتماعيا، وباعتبارىا كذلؾ الطريقة الوحيدة التي تمكف المراىؽ مف تكويف ىويتو والتحكـ في انفعاالتو 
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وبالتالي االندماج  قصد التوافؽ االجتماعي، فالممارسة الرياضية تمكف المراىؽ مف تجاوز الحوار المغوي 
فسيولوجية، فعف طريؽ الحركة - إلى المغة الجسدية التي تسيؿ لو التعبير المطمؽ عف مكوناتو السيكو

يتجاوز المراىؽ جميع القوانيف والمحرمات التقميدية المفروضة، وبذلؾ يحاوؿ تجاوز الواقع،وبمعنى آخر 
تحدث قطيعة ايجابية مع الحياة اليومية، فالشيء االيجابي عندما يتجو الفرد  نحو ممارسة الرياضي وقت 

. (Bernard, Carigioli, 1976, p. 91) فراغو
   :الحاجات الترويحية وشغؿ أوقات الفراغ.4-17
مف ناحية، والفئات " الفئات العمرية" في المجتمع مف أىـ األسس التي يقوـ عمييا النشاط الترويحي  

المينية مف ناحية أخرى وفيما يتعمؽ بالفئات العمرية والتي تعنينا في دراستنا ىذه فإف فئة المراىقيف التي 
تيتـ بيا تتمثؿ في المراىقيف الذيف في سف االلتحاؽ بالمدارس الثانوية والجامعات، والذيف تتوافر لدييـ 

طاقات خاصة والذيف يعتبروف في أمس الحاجة لمنشاط الترويحي الموجو إلمكاف استثمار أوقات فراغيـ 
، صفحة 1997ىزاع محمد اليزاع، )بما يعود عمييـ بالنفع،وبما يساعد عمى دعـ تفاعميـ مع الجماعات 

بصفة أساسية ولذلؾ ( أي خارج البيت)، وفئة المراىقيف ىذه تعتمد عمى األنشطة الترويحية الخارجية (28
يكوف ترشيد ىذه األنشطة وتنميتيا مسألة حيوية وضرورية ليذه الفئة العمرية، والتي تكوف العطالت 

الفصمية والسنوية مف أكثر أوقات فراغيـ في حاجة إلى االستغالؿ والتوجيو، نظرًا لطوؿ ىذه الفترة، وىي 
وبالنسبة لترشيد النشاط الترويحي لمفئات المينية مف المراىقيف . تحتاج تنظيمًا معينًا ينا سب ىذا الوقت

نجد أف الطمبة ليـ ظروفيـ الدراسية، ولدييـ أوقات فراغ محددة ويحتجوف لترشيد سموكيـ الترويحي بما 
ينمي قدراتيـ ويساعد عمى تدريبيـ االجتماعي، وعمى التفاعؿ مع الجماعات المنظمة بما ينمي لدييـ 

في المستقبؿ، وبما يساعد عمى نمو شخصيتيـ  الميارة االجتماعية لالستجابة والتفاعؿ مع الجماعات
، ويتـ عف طريؽ بحث أسباب (138، صفحة 2002الشريبي زكرياء، )وتكامميا مع الجماعات والمجتمع 

تغيب الطالب عف المدرسة والعمؿ عمى أف يكوف الجو المدرسي محبب لمطالب، وتفرغ األخصائييف 
االجتماعييف في المدارس لدراسة ومعالجة مشكالت الشباب وعدـ تكميفيـ بعمؿ آخر غير عمميـ الميني 

نشاء مكتب لمتوجيو واإلرشاد لعالج الحاالت التي تحتاج إلى وقت أطوؿ والتوسع في إنشاء النوادي  وا 
باألحياء السكنية وكذلؾ المراكز االجتماعية والصيفية ومرتكز النشاط الدائـ المجيزة بكافة اإلمكانيات 

 (.57، صفحة 2007فرج عبد المطيؼ حسيف، ). الستثمار أوقات فراغ الشباب فيما يفيدىـ
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  :خالصة الفصؿ - 
 في تغيرات وحدوث النمو في بالتسارع تتسـ التمميذ، حياة في نوعية نقمة بوصفيا المراىقة مرحمة تعتبر 

لـ  إف التالميذ تواجو التي المراحؿ وأخطر أصعب مف واالنفعالية، والنفسية والعقمية الجسمية الجوانب، كؿ
 الحرجة المرحمة بيذه الخاصة الحاجات إشباع إلى الصحيحة باإلضافة والتربية والحماية بالرعاية تعيد
 لـ فاف المرحمة، ىذه في عند التالميذ واالنفعالية والسموكية والصحية النفسية المشكالت معظـ تتبمور حيث
 وقد التالية، والمراحؿ الرشد سف في التالميذ عند دائًما سموًكا ستصبح فإنيا االنحرافات ىذه مواجية نحسف

 عوامؿ لعدة تابع السموؾ ىذا ومستوى المراىقيف السموكية لمتالميذ والخصائص حياتو طواؿ تالـز الشخص
 تحقيؽ قصد النفسي واالجتماعي التوافؽ إلى المراىؽ وصوؿ ىذه المرحمة بمحاولة ومتغيرات، وتتسـ
 االنتقاؿ أي األسرة عف االنفعالي واالقتصادي باالستقالؿ وذلؾ االجتماعية، مكانتو عمى الذات والحصوؿ

 قواه يكتشؼ حتى إلى جماعات، وذلؾ واالنتماء النفس، عمى االعتماد إلى الغير عمى االعتماد مف
 مف حاجاتو ويمبي نفسو في ويثؽ ذلؾ يتقبؿ وبالتالي األساسية، واىتماماتو ورغباتو ميولو ويفيـ الحقيقية،

الذات، وكؿ مف األسرة والمؤسسات التعميمية والمسؤوليف عف وسائؿ اإلعالـ تساىـ بالعناية  وتحقيؽ اآلمف
والرعاية الكاممة ليذه الفئة مف المجتمع حتى تنمو نموا متزنا ومتكامال وخاصة أثناء استغالؿ أوقات الفراغ 

في ممارسة النشاط الترويحي الرياضي وىذا بالتوجيو السميـ إلعدادىـ لمحياة والمشاركة في بناء وخدمة 
 .المجتمع
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: تمهيد
إف البحكث العممية ميما كانت اتجاىاتيا كأنكاعيا، فيي تحتاج إلى منيجية منظمة محايدة        

مبنية عمى حقائؽ عممية لمكصكؿ إلى حمكؿ منطقية لممشكمة المطركحة، كمف خالؿ فصؿ منيجية 
البحث كاإلجراءات الميدانية سنتناكؿ منيج البحث مجتمع كعينة البحث، مجاالت كمتغيرات البحث 

.   أدكات البحث، الدراسة االستطالعية كأخيرا حصر الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في البحث
 :منهج البحث. 1 -1
يقصد بمنيج البحث األسمكب الذم يستخدمو الباحث في دراسة ظاىرة معينة كالذم مف خاللو يتـ    

 بحثناتنظيـ األفكار المتنكعة بطريقة تمكنو مف معالجة مشكمة البحث، كعمى ىذا األساس اعتمدنا في 
 المنيج الكصفي بالدراسة المسحية باعتباره مف أنسب المناىج لمكصكؿ إلى أىداؼ البحث المسطرة عمى 

 .(55، صفحة 2012الجالني، )
 :مجتمع البحث .1-2
، صفحة 2006العساؼ، )"كيراد بو كؿ ما يمكف أف تعمـ عميو نتائج البحث سكاء أكانت أفراد أك كتب"

السنة األكلى المقدر عددىـ  (سنة18-15) بحيث تمثؿ مجتمع البحث في تالميذ المرحمة الثانكية(61
  بكالية 2016/2017لمسنة الدراسية  (6488)كتالميذ السنة الثانية ثانكم المقدر عددىـ (7090)

 .تيارت
: عينة البحث. 1-3

كشممت تالميذ السنة  (سنة18 -15)   تـ اختيار عينة البحث المتمثمة في تالميذ المرحمة الثانكية 
بعد إجراء الدراسة األساسية مف مجتمع  (%11,23)كيمثمكف (827)األكلى ثانكم المقدر عددىـ بػػػػ

بعد إجراء الدراسة  (%11,27)كيمثمكف (782)البحث كتالميذ السنة الثانية ثانكم المقدر عددىـ بػػػ
 بفضؿ المعادالت 279األساسية مف مجتمع البحث لكالية تيارت، كقدر الحد األدنى لمعينة ب

 .اإلحصائية كتـ اختيار العينة بالطريقة المقصكدة، كما ىك مكضح في الجدكؿ المكالي
    يبيف تكزيع تالميذ السنة األكلى ثانكم كالثانية ثانكم حسب الدكائر المختارة (: 01)الجدول رقم 

مف كالية تيارت 
عدد تالميذ السنة األولى اسم الثانوية الدائرة 

ثانوي 
عدد تالميذ السنة الثانية 

ثانوي 
اإلناث الذكور اإلناث الذكور 

 16 12 13 16- كرمال–باي بوزيد تيارت 
 16 12 13 16أمحد مدغري 

 16 12 13 16حممد بوضياف 
 16 12 13 16أفلح عبد الوىاب 
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 16 12 13 16بن رستم 
 16 12 13 16الرائد سي الزوبري 

 16 12 13 16بلهواري حممد 
 16 12 13 16بن مستورة العريب 

 16 12 13 16حممد ديب 
 16 12 13 16بن نقادي قدور 

 16 12 13 16حريش حممد 
 16 12 13 16- واد الطلبة-عفان الطاىر

 16 12 13 16غافور الصحراوي 
 16 12 13 16بعمر بومجعة 

 16 12 13 16حممد بن عبد الكرمي 
 15 10 14 14العريب بلخري فرندة 

 15 10 14 14طارق بن زياد 
 16 10 14 14الشاديل قادة 
 16 10 14 14عقبة بن نافع 

 16 10 14 14سليمان بن محزة عين الذهب 
 16 10 14 14الشيخ بوعمامة 

 16 10 14 14العقيد لطفي السوقر 
 16 10 14 14بوشارب الناصر 

 16 10 14 14الرائد زكريا اجملدوب 
 16 10 14 14قاديري خالد 
 16 10 14 14خبالد خالد 

 16 10 14 14بوطالب حممد 
 16 10 14 14األمري عبد القادر الدحموني 

 16 10 14 14مولود قاسم 

      " االنحراؼ السمككي-محددات التركيح الرياضي"بعد استرجاع االستبيانيف المكزعيف  : مالحظة
السنة األكلى كالثانية في الدراسة األساسية البالغ عددىـ  (سنة18-15)عمى تالميذ المرحمة الثانكية 

تمميذ كتمميذة مف تالميذ  (58)كتـ حذؼ  (01)تمميذ كتمميذة كما يكضحو الجدكؿ رقـ  (1609)
تمميذ كتمميذة  بسبب عدـ اإلجابة عمى جميع األسئمة، كحذؼ  (827)السنة األكلى ثانكم البالغ عددىـ

. تمميذ كتمميذة (782)تمميذ كتمميذة مف السنة الثانية لنفس األسباب، كالبالغ عددىـ  (51)
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يبيف تكزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس كمتغير الممارسة لمتركيح ( 02)جدول رقم  -
 .الرياضي

 متغير الممارسة لمنشاط الترويحي الرياضي متغير الجنس
 %61,60 924 الممارسكف %44,66 670 الذككر
 %38,40 576 غير الممارسيف %55,34 830 اإلناث

  
يبيف تكزيع أفراد (: 01)الشكل البياني رقم 

 .العينة حسب متغير الجنس
يبيف تكزيع أفراد (: 02)الشكل البياني رقم 

 .العينة حسب متغير الممارسة
 .يبيف تكزيع أفراد العينة حسب متغير المستكل االقتصادم لألسرة(: 03)جدول رقم  -

 متغير المستوى االقتصادي لألسرة
 %34,53 518 ضعيؼ
 %39,46 592 متكسط

 %26,00 390 جيد

 
 .يبيف تكزيع أفراد العينة حسب متغير المستكل االقتصادم لألسرة(: 03)الشكل البياني رقم 

 
 
 
 

 

االناث الذكور

44,66
%

55,34
%

61,60
% 38,40

%

ضعيف متوسط جيد

34,53% 39,46%
26,00%
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 .يبيف تكزيع أفراد العينة حسب متغير المستكل التعميمي لمكالديف( 04)جدول رقم  -
 المستوى التعميمي بالنسبة لألم المستوى التعميمي بالنسبة لألب

 %6,80 102 أمية %7,73 116 أمي
 %37,60 564 ابتدائي %33,86 508 ابتدائي
 %26,33 395 متكسط %23,80 357 متكسط
 %17,66 265 ثانكم %14,20 213 ثانكم

 %11,60 174 جامعي % 20,40 306 جامعي

  
: مجاالت البحث. 1-4

 يعتبر ضبط مجاالت البحث مف أىـ خطكات البحث العممي الكاجب الكقكؼ عمييا، لما ليا مف أىمية 
بالغة في تحديد العينة المستيدفة كالزماف كالمكاف بحيث كمما كاف تحديد المجاالت دقيؽ كانت نتائج 

كمما كاف التحديد دقيقا كاضحا " أنو (م2009)" عطية"البحث أدؽ كأكثر مصداقية كىذا ما يؤكده 
، 2009محسف عمي، , عطية) ".جنب الباحث الكثير مف احتماالت الشطط كالتأكيؿ كالتعميـ الزائد

 . (79صفحة 
: المجال البشري. 1-4-1

 مكزعيف  (سنة18-15) السنة الثانية ثانكم كالسنة األكلى ثانكم تمثؿ المجاؿ البشرم في تالميذ 
. ـ  بكالية تيارت2016/2017 لمسنة الدراسية .عمى بعض ثانكيات كالية تيارت

: المجال المكاني.1-4-2
تـ االتصاؿ ببعض ثانكيات بكالية تيارت قصد تكزيع استبياف محددات التركيح الرياضي، كاستبياف 

. االنحراؼ السمككي
: المجال الزماني. 1-4-3

: مكزعة عبر المراحؿ الزمنية اآلتية (ـ2018)إلى  (ـ2014)امتدت فترة انجاز البحث مف 

أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

38,41
%

38,10
%

42,06
%

43,07
%

44,49
%

يبين توزيع أفراد العينة (: 04)الشكل البياني رقم 
.حسب المستوى التعليمي لألب

أمية ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

34,75
%

35,50
%

36,50
%

39% 37,60
%

يبين توزيع أفراد (: 05)الشكل البياني رقم 
.العينة حسب المستوى التعليمي لألم



 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

 

127 
 

. ـ07/01/2014 تاريخ بداية جمع المادة العممية النظرية، كاالطالع عمى الدراسات المشابية -
 .ـ08/04/2015 تاريخ انجاز الدراسة االستطالعية األكلى مف أجؿ تثميف مشكمة البحث  -
مف األساتذة " االنحراؼ السمككي-محددات التركيح الرياضي"مرحمة تكزيع كاسترجاع االستبيانيف -

 .ـ11/05/2016ـ إلى07/02/2016المحكميف مف
 .ـ15/11/2016تاريخ انجاز الدراسة االستطالعية الثانية لمضبط النيائي لعبارات االستبيانيف  -
محددات "تاريخ انجاز الدراسة االستطالعية الثالثة قصد التأكد مف الثقؿ العممي لالستبيانيف  -

مف حيث تكفرىما عمى الصدؽ كالثبات كالمكضكعية، كقد " االنحراؼ السمككي-التركيح الرياضي
 :شممت مرحمتيف

 .ـ06/02/2017:تمت المرحمة القبمية بتاريخ -
 .ـ14/02/2017:تمت المرحمة البعدية بتاريخ -
 (سنة18-15) مرحمة الدراسة األساسية كتمثمت في تكزيع االستبيانيف عمى تالميذ المرحمة الثانكية -

. ـ18/04/2017:السنة األكلى كالثانية كجرت بتاريخ
: متغيرات البحث. 1-5
. (االجتماعية، النفسية، البيئية)محددات التركيح الرياضي: المتغير المستقل-  أ

. المرحمة الثانكيةب يف المتمدرسيف لدل المراىؽاالنحراؼ السمككي: المتغير التابع-  ب
 : تـ تحديد المتغيرات الكسيطة في الدراسة الحالية عمى النحك اآلتي:المتغيرات الوسيطة- ج

 .متغير الجنس-  
 .متغير المستكل التعميمي لمكالديف- 
 متغير المستكل االقتصادم لألسرة-  

 :تـ ضبط المتغيرات المشكشة مف خالؿ: المتغيرات المشوشة- د
        في نفس الظركؼ االنحراؼ السمككيتطبيؽ استبياف محددات التركيح الرياضي، كاستبياف - 

. عمى تالميذ المرحمة الثانكية
التجانس في العمر الزمني كاستبعاد التالميذ :التجانس بيف المجمكعات كذلؾ بضبط المتغيرات مثؿ- 

.  الرياضية المعفييف مف ممارسة التربية البدنية ك
: أدوات البحث. 1-6

  مصطمح منيجي يعني الكسيمة التي تجمع بيا المعمكمات الالزمة لإلجابة " أداة البحث ىي      
" عطاهلل"كما يضيؼ  .(100، صفحة 2006العساؼ، ) "عمى أسئمة البحث أك اختبار الفركض

تعتبر األدكات التي يستخدميا الباحث في جمع البيانات المرتبطة بالمكضكع الذم "أنيا  (م2009)
يقـك بدراستو مف أىـ الخطكات، ألف كسائؿ ك أدكات جمع البيانات المرتبطة بالمكضكع يعتبر المحكر 
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بكداكد , عطاهلل أحمد) "األساسي كالضركرم في الدراسة، كىك مرتبط بنكع الدراسة التي يقـك بيا الباحث
، كقد اعتمد الباحث في انجاز بحثو عمى مجمكعة مف األدكات (75، صفحة 2009عبد اليميف ، 

: التالية
استعاف الباحث بمجمكعة مف الكتب كالمقاالت  بحيث قصد اإللماـ بالمكضكع:  المصادر والمراجع -1

. المنشكرة في المجالت العممية كالدراسات السابقة كالمشابية كشبكة االنترنت
قاـ الباحث بتصميـ استمارة محددات : االنحراف السموكياستمارتا محددات الترويح الرياضي و -2

كالمراجع كالدراسات  ، بعد االطالع عمى المصادراالنحراؼ السمككيالتركيح الرياضي كاستمارة 
 االنحراؼ السمككيالمشابية كالدراسة االستطالعية األكلى بغرض قياس محددات التركيح الرياضي ك

 التربكييف قعند تالميذ السنة األكلى ثانكم كالسنة الثانية ثانكم إضافة إلى استجابات مستشارم التكجي
كفيما يمي سنتطرؽ إلى أىـ الخطكات التي قاـ بيا الباحث لتصميـ االستبياف الخاص بمحددات 

. االنحراؼ السمككيالتركيح الرياضي كاالستبياف الخاص ب
 قصد تصميـ االستبياف الخاص بمحددات التركيح الرياضي كاالستبياف الخاص :األولى الخطوة -
 .االنحراؼ السمككيب

 قاـ الباحث باإلطالع عمى مجمكعة مف الدراسات كالبحكث العممية  األطركحات كالكتب مف أجؿ 
 في الكسط المدرسي بالمرحمة السمككياالنحراؼ  تحديد كضبط محاكر االستبيانيف، فبالنسبة الستبياف

الثانكية قاـ الباحث بالقراءات النظرية المتكررة لمدراسات كاألبحاث العممية التي ليا عالقة بمكضكع 
 كمظاىرىا كاالستفادة منيا في حدكد قدرات الباحث السمككيةالدراسة كمتغيراتيا كالخاصة باالنحرافات 

  ككذا اإلطالع عمى المقاييس النفسية كاالجتماعية التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة لالستفادة منيا 
دبيس، (مقياس  (ـ2005البنا، (، مقياس  (ـ2007الفقييي، (في كيفية كضع العبارات مثؿ مقياس 

، كقائمة  (ـ2007العيسكم،(  مقياس سمكؾ تدني مفيـك الذات .مقياس الثقة بالنفس (ـ1998
أبك رياح، (النسحابي إعداد ا، مقياس السمكؾ  (ـ2003العثامنة،(المشكالت السمككية الكارد في 

في تصميـ االستبياف الخاص بمحددات التركيح الرياضي ، أما الدراسات التي اعتمدىا (ـ2006
مقياس مف دراسة  (ـ1994الربعاف،)مقياس مف دراسة  (ـ2001ناديركفا،)مقياس مف دراسة 

 (ـ1996المصطفى،)، مقياس مف دراسة (ـ1992إخالص،)، مقياس مف دراسة (ـ1994شيخة،)
(.  1999عبد السالـ،)مقياس مف دراسة  (ـ1999)مف دراسة عصمت  مقياس

 كتقديميما االنحراؼ السمككيتـ حصر محاكر محددات التركيح الرياضي، كمحاكر : الخطوة الثانية
. يبيف محاكر االستبيانيف المتفؽ عمييما (05)لممحكميف قصد ضبطيا، كالجدكؿ رقـ 
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تصميـ كتنظيـ المحاكر الرئيسية لالستبيانيف حسب األبعاد المتعمقة يبيف : (05 )جدول رقم- 
 .بمتغيرات الدراسة

استبيان محددات الترويح الرياضي  االنحراف السلوكياستبيان 
حیتوي على بعض مظاىر السلوك العدواين  :محور البعد السلوكي

وبعض أعمال العنف والسلوكات  غري السوية، وشدة االنفعال 
وعدم االمتثال للنظام والذي يؤدي إىل إحلاق األذى النفسي أو 

البدين باألفراد واإلضرار بادلمتلكات العامة، وكثرة الغياب، والتأخر 
 الصباحي، وحماولة الغش، ٕوإمهال الواجبات والضحك، والكالم

وعدم االلتزام باآلداب وقواعد النظافة والنظام داخل قاعات الدراسة 
 .وىذه السلوكات تؤثر على ادلناخ ادلدرسي برمتو. وخارجها

عن  تتمثل يف ادلسؤولني:  المحددات البيئية
إدارة كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي وكل مـا 

اإلمكانات ادلتاحة  .يتعلـق بادلنشآت الرياضية
يف ادلالعب والقاعات  ادلادية والبـشرية ادلتمثلـة

 وأنـواع .واألدوات الرياضية،وادلشرفني عيها
والربامج الرياضية ادلقدمة  الرياضية ادلتاحة األنـشطة

. وتوفري عوامل األمان والسالمة
وىي بعض السلوكات الداخلية السالبة جتاه : محور البعد النفسي

الذات واجتاه اآلخرين والناجتة عن تدين مستوى تقدير الذات وعدم 
القدرة على مواجهة الضغوط النفسية والتحكم يف االنفعاالت 
وادلتمثلة يف الشعور بالوحدة والدونية والالمباالة وعدم األمن 

والطمأنينة وعدم الرضا والثقة بالنفس، والظلم والقلق، وضعف 
 .الطموحات والتطلعات

تتمثل يف الدوافع وادليول :  المحددات النفسية
تدفع التلميذ دلمارسة األنشطة  واالجتاىـات التـي

الرتوحیية الرياضية، وما حتققو على النواحي البدنية 
والنفسية والعقلية واخللقية وحتقيق عادات صحية 

سليمة لشخصية التالميذ بادلرحلة الثانوية  
 

يتمثل يف السلوكات غري االجتماعية :  محور البعد االجتماعي
والالتوافقية جتاه اآلخرين واليت تظهر على أشكال ومظاىر مضادة 

 مثل ادليل للعزلة واالنطواء، وصعوبة يف تكوين ،للمجتمع ككل
الصداقات واالندماج مع اآلخرين وتبادل األحاديث، ٕوإبداء الرأي 

. وحتمل ادلسؤولية

 تتمثل يف دعم األسرة :المحددات االجتماعية
ودعم ىيئة  واجتاىاهتا حنو ممارسة الرتويح الرياضي،

 التدريس بادلؤسسة واألصدقاء وبناء العالقات
 وعادات وثقافة ادلنطقة اجلغرافية والوعي الرياضي

 
: طرق تقييم درجات المقياسين- 

خماسي التدرج بالنسبة لإلجابة عمى عبارات استبياف االنحراؼ (Likert) اعتمدت الباحث عمى سمـ 
كاعتمدت عمى سمـ  (تنطبؽ دائما، تنطبؽ، تنطبؽ أحيانا، ال تنطبؽ، ال تنطبؽ إطالقا) السمككي

(Likert) أكافؽ )خماسي التدرج بالنسبة لإلجابة عمى عبارات استبياف محددات التركيح الرياضي
: كيتـ منح الدرجات كما يمي (بشدة، أكافؽ، أكافؽ أحيانا، ال أكافؽ، ال أكافؽ بشدة

 تقييم درجات استبيان االحنراف السلوكي تقييم درجات استبيان حمددات الرتويح الرياضي
  درجات5= عند اإلجابة أوافق بشدة - 
  درجات4= عند اإلجابة أوافق- 
  درجات3= عند اإلجابة أوافق أحيانا - 
  درجات2= عند اإلجابة ال أوافق- 
 درجة1= عند اإلجابة ال أوافق بشدة - 

  درجة1= عند اإلجابة تنطبق دائما - 
  درجات2= عند اإلجابة تنطبق- 
  درجات3= عند اإلجابة تنطبق أحيانا - 
  درجات4= عند اإلجابة ال تنطبق- 
 درجات5=عند اإلجابة ال تنطبق إطالقا- 

 
ألن مجيع فقرات االستبانة 
مصاغة بصيغة سلبية  ألهنا 

. متثل االحنرافات السلوكية
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 :(معيار التقويم)تفسير النتائج - 
يتـ حساب المدل ثـ )": ليكرت الخماسي"كفيما يمي كصفان لخطكات التفسير في حالة استخداـ مقياس 

محددات " يتـ حساب طكؿ الفئة مف خالؿ تقسيـ المدل عمى عدد الخيارات لكؿ محكر عمى حدا 
الذم يبيف طريقة تفسير قيـ النسب  (04)كالجدكؿ رقـ  "االنحراؼ السمككيالتركيح الرياضي كأبعاد 

" السمككيةكأبعاد االنحرافات – محددات التركيح الرياضي"كتحديد درجة المكافقة لالستبيانيف المئكية 
 :لدل التالميذ المرحمة الثانكية بكالية تيارت اعتمد الباحث المستكيات اآلتية لممكافقة

محددات التركيح "بالنسبة لالستبيانيف( معيار التقكيـ)يبيف تفسير النتائج  (06 )الجدول رقم- 
 ."كأبعاد االنحرافات السمككية– الرياضي

التفسير المستويات التدرج 
كبيػػػػػرة جػػػدان  100%  إلػػػػى%84,20مػػف تنطبؽ دائما .  /  أكافؽ بشدة

 .كبيػػػػػػػػػػػػػػرة %84,19 إلػػى %68,20مػػفتنطبؽ .    /    أكافؽ
متكسطػػػػػػػػػة  %68,19  إلػػى% 52,20مػػف تنطبؽ أحيانا .    /    أكافؽ أحيانا

قميمػػػػػػػػػػػػػػػة  %52,19  إلػػى%36,20مػػف ال تنطبؽ .      /    ال أكافؽ
قميمػػػػػة جػػػدان  %36,20  أقػػػػػػػؿ مػػػػػػفال تنطبؽ إطالقا .   /    ال أكافؽ بشدة

محاكر استبياف محددات )قاـ الباحث بإضافة العبارات الخاصة بكؿ محكر : الخطوة الثالثة- 
 .كتقديميا لممحكميف (االنحراؼ السمككيالتركيح الرياضي، كمحاكر استبياف 

بعد جمع استمارات االستبيانيف مف عند المحكميف كتفريغيا كقياـ بالتعديالت : الخطوة الرابعة- 
محاكر استبياف محددات التركيح الرياضي، كمحاكر استبياف )أضفنا لكؿ محكر . إلييا الالزمة كالمشار

 .العبارات الالزمة كقمنا بتحكيميا مرة أخرل (االنحراؼ السمككي
بعد استرجاع استمارتي االستبيانيف مف عند المحكميف كالقياـ بالتعديالت، قاـ  :الخطوة الخامسة- 

الباحث بدراستيف استطالعيتيف، األكلى بغرض الضبط النيائي لعبارات االستبيانيف، كالثانية بغرض 
. التأكد مف الثقؿ العممي لالستبيانيف

: الدراسة االستطالعية. 1-7
 يقتضي البحث العممي اإللماـ بكؿ جكانب المشكمة :الدراسة االستطالعية األولى. 1-7-1

كاإلحاطة بيا بكيفية تمكف الباحث مف الكصكؿ إلى أدؽ النتائج، لذا ارتئ الباحث إجراء دراسة 
استطالعية أكلية لتثميف مشكمة البحث كيضع أكبر قدر ممكف مف الشكاىد كالدالئؿ حكؿ متغيرات 

 . البحث ميدانيا قبؿ الشركع في الدراسة األساسية
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 :خطوات الدراسة االستطالعية األولى- 
قاـ الباحث قبؿ الشركع بتكزيع االستبيانيف الخاصيف بالدراسة األساسية ": المقابمة"الخطوة األولى - 1

الثانكية، ككذلؾ الحديث مع بعض المسؤكليف اإلدارييف ككذلؾ  باالحتكاؾ بالتالميذ في بعض المدارس
 بعض مستشارم التكجيو المدرسي كىذا قصد اإللماـ بالمكضكع مف جميع الزكايا، ككذلؾ التعرؼ عمى

. حجـ الظاىرة كانتشارىا في المؤسسات التربكية
كقاـ الباحث في ىذا اإلطار بتكجيو استبيانيف أحدىما لمستشارم ": دراسة مسحية"الخطوة الثانية - 2

التكجيو ببعض ثانكيات كالية تيارت لمتعرؼ عمى مختمؼ المظاىر السمككية المنتشرة عند تالميذ 
كاالستبياف الثاني لبعض تالميذ ثانكية العقيد لطفي  (01)المرحمة الثانكية كما يكضحو الممحؽ رقـ 

بدائرة السكقر قصد ترؾ المجاؿ لمتالميذ لإلجابة بكؿ حرية عف مختمؼ العكامؿ التي تدفعيـ لممارسة 
 (.02)األنشطة الرياضية بأكقات فراغيـ كىذا ما يكضحو الممحؽ رقـ 

كبعد تحميؿ استجابات مستشارم التكجيو التربكييف، تكفر لدل الباحث عددا معتبرا مف المظاىر 
السمككية غير المرغكب فييا منتشرة بكثرة داخؿ المؤسسة التربكية في الثانكية لدل التالميذ، حيث 

 في الكسط المدرسي، كىذا ما االنحرافات السمككيةمف أنكاع  نكعا (30)بمغت ىذه المظاىر حكالي 
في صكرتيا  " مالسمكؾاالنحراؼ استبياف "، كىي بذلؾ شكمت أداة الدراسة(04) يكضحو الممحؽ رقـ

المبدئية، كىذا ما سيؿ عمى الباحث تحديد محاكر ك صياغة بعض فقرات االستبياف الخاص 
.  لدل تالميذ المرحمة الثانكيةاالنحراؼ السمككيب

أما مف خالؿ استجابات تالميذ ثانكية العقيد لطفي حكؿ أىـ العكامؿ التي تدفعيـ لممارسة األنشطة 
عامال يساىـ  (20)الرياضية أكقات فراغيـ، رصد الباحث مجمكعة مف العكامؿ، حيث بمغت حكالي 

استبياف "، كذلؾ شكمت أداة الدراسة(03)في ممارستيـ لألنشطة الرياضية، كىذا ما يكضحو الممحؽ رقـ
.  في صكرتيا المبدئية" محددات التركيح الرياضي

كيرل الباحث أنو مف خالؿ ىذه الدراسة تمكف مف معرفة تمؾ العكامؿ المختمفة التي تساعد التالميذ 
عمى ممارسة األنشطة الرياضية أكقات الفراغ، كىذه العكامؿ المذككرة مف قبؿ التالميذ، كجيت الباحث 

كأظيرت ىذه . في تحديد محاكر ك صياغة بعض فقرات االستبياف الخاص بمحددات التركيح الرياضي
النتائج أف ىناؾ إقباؿ كبير مف طرؼ التالميذ نحك المشاركة في األنشطة التركيحية كالرياضية كىذا 

. التركيحية لكؿ أفراد المجتمع مؤشر إيجابي يجب تشجيعو كتعميـ الممارسة
:  خالصة- 

 حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة االستطالعية األكلية كضع أساس لمشكمة بحثنا ىذا حتى ال تككف 
مجرد فكرة نظرية ال أثر ليا في الكاقع، حيث أكدت النتائج التي تكصمنا إلييا أف ىناؾ انحرافات 

سمككية عديدة منتشرة بمؤسساتنا التربكية، إضافة إلى ذلؾ أف ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية مف 
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طرؼ التالميذ مرىكف بعكامؿ مختمفة مساعدة، ك ىذه النتائج المتكصؿ إلييا في الدراسة االستطالعية 
األكلى تضعنا أماـ حتمية القياـ بدراسة تشمؿ تالميذ المرحمة الثانكية بصفتيـ حجر األساس في بحثنا 

. ىذا
: الدراسة االستطالعية الثانية. 1-7-2

عمى مجمكعة مف " االنحراؼ السمككيبمحددات التركيح الرياضي كب"بعد عرض االستبيانيف الخاصيف
تمميذ كتمميذة بقاعة الدراسة  (15)المحكميف، تـ إجراء تجربة استطالعية ثانية عمى عينة قكاميا 

:  بثانكية قاديرم خالد بالسكقر، ككاف الغرض مف ىذه الدراسة ما يمي
 . معرفة مدل تناسب مجاالت االستبيانيف لعينة البحث كمعرفة صعكبة كسيكلة العبارات- 
. التدريب عمى طرؽ القياس كالتسجيؿ ك التصحيح كتفريغ البيانات- 
. معرفة الصعكبات التي يمكف مكاجيتيا ميدانيا لتفادييا كتجنبيا- 
التعرؼ عمى طبيعة العينة ككيفية التعامؿ معيا، كأثناء التطبيؽ تـ شرح طريقة أداة االختبار كتتمثؿ - 

" السمككي االنحراؼمحددات التركيح الرياضي ك"في اإلجابة عمى العبارات المكجكدة في االستبيانيف 
في بداية  (؟) في الخانة التي يركف إجابتيا مالئمة ككضع عالمة استفياـ (×) كذلؾ بكضع عالمة

العبارة إذا كاف السؤاؿ صعب أك غير مفيكـ، كبعد عممية الفرز كالتصحيح تكصؿ الباحث إلى أف 
جميع األسئمة المطركحة في االستبياف كانت سيمة ككاضحة، كأجاب عنيا التالميذ في مدة زمنية 

دقيقة كبدكف طرح أم سؤاؿ، كبالتالي قبمنا العبارات كما ىي كقمنا بتطبيقيا مف أجؿ  (20)قدرت ب 
. الدراسة االستطالعية الثالثة لدراسة األسس العممية لالختبار

 :الدراسة االستطالعية الثالثة. 1-7-3
قمنا بإجراء " السمككي االنحراؼمحددات التركيح الرياضي ك"لغرض التأكد مف مصداقية االستبيانيف

تمميذ كتمميذة مف ثانكية العقيد لطفي بالسكقر  (37)دراسة استطالعية كدراسة أكلية عمى عينة مقدارىا 
ـ أعدنا 14/02/2017ـ كمرحمة أكلى، كبعد أسبكعيف كبتاريخ 06/02/2017ككاف ذلؾ بتاريخ 
عمى نفس أفراد العينة األكلى " االنحراؼ السمككيمحددات التركيح الرياضي ك "تطبيؽ االستبيانيف 

  الثبات،الصدؽ)ككاف ىدؼ الدراسة االستطالعية ىك إبراز األسس العممية لالختبار كمدل صالحيتو 
. (المكضكعية

 : صدق المحكمين -1
االنحراؼ استبياف محددات التركيح الرياضي، استبياف "قاـ الباحث بعرض استمارتي : الخطوة األولى

 (15)ك" محدات التركيح الرياضي" الستبيافأستاذا محكما (13)عمى مجمكعة مف الخبراء " السمككي
 االستمارة تحمؿ بيف (07) كما يكضحو الممحؽ رقـ". االنحراؼ السمككي" الستبياف أستاذا محكما
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عطائنا مالحظات إف كجدت كذلؾ إلبداء الرأم حكؿ  طياتيا ثالث إجابات مناسب، غير مناسب كا 
  .محاكر االستبيانيف التي تتناسب كاستعدادات كاحتياجات تالميذ المرحمة الثانكية

كبعد جمع استمارة االستبيانيف ك مناقشتيما مع بعض المختصيف في المجاؿ، كباالتفاؽ مع المشرؼ 
بالنسبة لكؿ محكر مف االستبيانيف كالقياـ بالتعديالت ( %75)تـ قبكؿ المحاكر التي تفكؽ نسبة قبكليا

ترفع مف االستبيانيف كبالتالي تحصمنا  (%75)المطمكبة، أما المحاكر التي كانت نسبة قبكليا أقؿ مف 
: عمى النتائج التالية

 االستبيانيف يبيف نسبة مكافقة المحكميف عمى المحاكر المعركضة كالخاصة: (07 )جدول رقم- 
 ".السمككياالنحراؼ - محددات التركيح الرياضي"

 محاور محددات الترويح الرياضي
محددات الترويح الرقم 

 الرياضي
 % ويةئالنسبة الم  للقبول% ويةئالنسبة الم الرفضالموافقة 

 للرفض
القبول أو الرفض 

مقبول  %15,39 84,61% 02 11 المحددات االجتماعية 01
 مرفوض %38,47 %61,53 05 08 المحددات الثقافية 02
 مقبول %07,70 %92,30 01 12 المحددات النفسية 03
 مقبول %23,08 76,92% 03 10 المحددات البيئية 04

 أبعاد االنحراف السلوكي
 % ويةئالنسبة الم  للقبول% ويةئالنسبة الم الرفضالموافقة  أبعاد االستبيانالرقم 

 للرفض
القبول أو الرفض 

مقبول  %13,34 %86,66 03 13 البعد السلوكي 01
 مرفوض %40,00 %60,00 06 09 البعد التعليمي 02
 مقبول %06,67 %93,33 02 14 البعد النفسي 03
 مقبول %20,00 %80,00 04 12 البعد االجتماعي 04

  

84,61
%

61,53
%

92,30
%

76,92
%

يبين نسبة موافقة (: 06)الشكل البياني رقم 
 …المحكمين على محاور استبيان محددات 

البعد 
السلوكي

البعد 
التعليمي

البعد 
النفسي

البعد 
االجتماعي

86,66
%

60%
93,33
%

80%

يبين نسبة (: 07)الشكل البياني رقم 
 …موافقة المحكمين على أبعاد االنحراف 
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 يتضح أف ىناؾ ثالثة محاكر الستبياف (06) كالشكؿ البياني رقـ (07)كمف خالؿ الجدكؿ رقـ 
المحددات االجتماعية، المحددات النفسية )كىي (%75)محددات التركيح الرياضي فاقت نسبة قبكليا 

كتـ رفض المحددات الثقاقية نظرا لمنسبة المئكية التي حازت عمييا مف طرؼ  (المحددات البيئية
 ثالثة أبعاد الستبياف (07 ) كالشكؿ البياني رقـ(07)األساتذة المحكميف كما يبيف الجدكؿ رقـ 

( البعد السمككي، البعد النفسي، البعد االجتماعي)كىي  (%75) فاقت نسبة قبكليا مالسمكؾاالنحراؼ 
. كتـ رفض البعد التعميمي نظرا لمنسبة المئكية التي حاز عمييا مف طرؼ األساتذة المحكميف

استبياف - استبياف محددات التركيح الرياضي" كبعد تحديد المحاكر المقبكلة لألداة :الخطوة الثانية- 
تـ إدراج مجمكعة مف العبارات الخاصة بكؿ محكر، ك تـ عرضيا عمى المحكميف " االنحراؼ السمككي
 :إلبداء الرأم حكؿ

. عالقة الفقرة بالمحكر- 
. سيكلة الفقرات كتناسبيا مع العينة المدركسة- 
. الكضكح مف حيث المغة كالصيغة المغكية- 
حذؼ أم فقرة أك فقرات غير مناسبة، كتعديؿ بما يركنو مناسب مف أجؿ إثراء ىذه الدراسات مف - 

. جية ك إيجاد األسمكب الكاضح كاألقرب إلى مدارؾ العينة مف جية أخرل
 كبعد جمع االستبيانيف كتفريغيما تـ قبكؿ كؿ العبارات التي تفكؽ نسبة قبكليا : الخطوة الثالثة- 
فما فكؽ بالنسبة لكؿ عبارة مف االستبياف مع تعديؿ العبارات األخرل ك قبكليا، أما العبارات  (70%)

 (08)كىذا ما يكضحو الجدكؿ رقـ  ترفع مف االستبياف (%70)التي تككف نسبة قبكليا أقؿ مف 
(.  09)كرقـ  (08)كالشكميف البيانييف رقـ 

 .بعد التفريغ " السمككي االنحراؼ-محددات التركيح الرياضي"ستبيانيف يبيف العبارات لال(: 08)الجدول رقم - 

 عدد العبارات محددات الترويح الرياضيمحاور  الرقم
العبارات 
 المناسبة

 عبارات غير
 مناسبة

عبارات بحاجة 
 إلى التعديل

 04 09 08 21 محددات اجتماعية 01
 03 08 09 20 محددات نفسية 02
 05 06 09 20 محددات بيئية 03

 12 23 26 61 المجموع

العبارات  عدد العبارات أبعاد االنحراف السلوكي  الرقم
 المناسبة

 عبارات غير
 مناسبة

عبارات بحاجة 
 إلى التعديل

 03 10 07 20 البعد االجتماعي 01
 02 15 13 30 البعد السلوكي 02
 04 08 08 20 البعد النفسي 03

 09 33 28 70 المجموع
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 قاـ الباحث بالتخمي عمى العبارات التي رفضت مف قبؿ األساتذة المحكميف بالنسبة: الخطوة الرابعة- 

كتـ إعادة صياغة العبارات التي أشار " االنحراؼ السمككي- محددات التركيح الرياضي"لالستبيانيف
 .يبيف ذلؾ (07)إلييا األساتذة المحكميف بالنسبة لالستبيانيف، كالجدكؿ رقـ 

" االنحراؼ السمككي- محددات التركيح الرياضي"ستبيانيف يبيف عبارات لال(: 09)الجدول رقم - 
 .المعدلة

 المعدلة االنحراف السموكيعبارات استبيان 
  إعادة الصياغة عبـــــــــــــــــــارات البعد السموكي الرقـ
لست ممتزما بحؿ الكاجبات التي يكمفني بيا  01

 األستاذ
أميؿ إلى إىماؿ الكاجبات المنزلية كاألعماؿ المككمة 

 .لي
أحرض زمالئي عمى الخركج عف األنظمة  02

 كالقكانيف المدرسية
 .  أقـك بتحريض اآلخريف عمى مخالفة التعميمات المدرسية

 إعادة الصياغة عبـــــــــــــــــــارات البعد االجتماعي الرقـ
يمتمكني شعكر في عدـ تقبؿ قيـ كمبادئ ىذا  01

 .المجتمع
 تمتمكني رغبة قكية في رفض قيـ كمبادئ ىذا المجتمع

المشكالت األسرية سببا في قيامي بالسمككات  02
 .غير المرغكبة

عدـ االستقرار األسرم يدفعني لمقياـ بسمككات غير 
 .مرغكب فييا

 أفضؿ العيش في انعزالية كانطكاء عف اآلخريف .أميؿ إلى العزلة كاالنفراد بنفسي 03
 إعادة الصياغة عبـــــــــــــــــــارات البعد النفسي الرقـ
 أغضب ك أثكر بسرعة ألتفو األسباب .أشعر بالقمؽ ألتفو األسباب 01

8 9 9

9 8 6

4 3 5

يبين (: 08)الشكل البياني رقم 
عبارات استبيان محددات الترويح 

.الرياضي بعد التفريغ

تعدل

مرفوضة

مقبولة

7 13 8

10
15

8

3 2
4

يبين (: 09)الشكل البياني رقم 
عبارات استبيان االنحراف 

.السلوكي بعد التفريغ

تعدل

مرفوضة

مقبولة
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 .لست كاثقا مف نفسي لست راض عف نفسي 02
 ليس لدم رغبة في التحصيؿ الدراسي ك متابعة كاجباتي .أفتقر إلى التحصيؿ الدراسي كانجاز كاجباتي 03

عبارات استبيان محددات الترويح الرياضي المعدلة 
 إعادة الصياغة عبـــــــــــــــــــارات المحددات االجتماعية الرقـ
أتمقى الدعـ كالتشجيع مف أصدقائي لممارسة  01

 .التركيح الرياضي
أحظى بدعـ كتشجيع أصدقائي لممارستي أنشطة 

 التركيح الرياضي
عادات كتقاليد مجتمعي تسمح لي بممارسة   02

 .التركيح الرياضي
عادات المجتمع كتقاليده الذم أعيش فيو يمكنني مف 

 .ممارسة التركيح الرياضي
الكعي الرياضي بأىمية األنشطة التركيحية  03

 .الرياضية يجعمني أمارسيا
كجكد الكعي الرياضي الكافي نحك أىمية ممارسة أنشطة 

 التركيح الرياضي يجعمني أمارسيا
أميؿ إلى ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية  04

 .بالثانكية بفضؿ تشجيع ىيئة التدريس لي
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالثانكية عمى ممارسة 

 .التركيح الرياضي يدفعني لممشاركة
 إعادة الصياغة عبـــــــــــــــــــارات المحددات النفسية الرقـ
ممارسة التركيح الرياضي تكسبني االرتياح  01

 .كاالستمتاع
أشعر باالستمتاع كاالرتياح بعد ممارستي التركيح 

 الرياضي
ممارستي التركيح الرياضي ترفع مستكام في  02

 .الجانبيف الحركي كالصحي
ممارستي التركيح الرياضي تحقؽ لي نجاحات شخصية 

 .عمى المستكل الصحي كالحركي
ممارسة التركيح الرياضي تكسبني االسترخاء  03

 .كتقضي عمى التكتر
ممارستي التركيح الرياضي تحقؽ لي االسترخاء 

 كتخمصني مف التكتر
 إعادة الصياغة عبـــــــــــــــــــارات المحددات البيئية الرقـ
تنظيـ أكقات الممارسة لألنشطة التركيحية  01

 .الرياضية مع الجدكؿ المدرسي تجعمني أمارسيا
كجكد مكاعيد محددة لممارسة التركيح الرياضي تراعي 

 الجدكؿ المدرسي تجعمني أمارس أنشطتو
برمجة األنشطة التركيحية الرياضية تبعا لقدرات  02

 .األشخاص تمكنني مف الممارسة
مراعاة البرامج التركيحية الرياضية لمفركقات الفردية 

 تمكنني مف الممارسة
عكامؿ األماف كالسالمة لمقاعات الرياضية  03

 .تحفزني لممشاركة
تكفر عكامؿ األماف كالسالمة داخؿ المالعب كالقاعات 

 .الرياضية تدفعني لممشاركة فييا
الحصكؿ عمى العتاد الرياضي لألنشطة يدفعني  04

 .لمممارسة
سيكلة الحصكؿ عمى األجيزة كاألدكات الرياضية تدفعني 

 لممارسة التركيح الرياضي
إثراء البرامج الرياضية التركيحية بعنصر التشكيؽ  05

 .كالمرح يحفزني لممشاركة
تميز البرامج التركيحية الرياضية بالتشكيؽ كالمرح 

 .تدفعني لممشاركة
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: دراسة األسس العممية لألداة.1-7-2-4
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة   :صدق االتساق الداخمي الستبيان محددات الترويح الرياضي- 

االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االستبياف كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو، ككذلؾ 
 .درجة ارتباط كؿ محكر مف محاكر االستبياف بالدرجة الكمية لالستبياف

 .(محددات التركيح الرياضي)استبياف  بأبعاد العبارات ارتباط يبيف معامالت (10)رقم  الجدول- 
العبارة  ارتباط معامل العبارة 

 للبعد الكلية بالدرجة
العبارة  ارتباط معامل العبارة 

 للبعد الكلية بالدرجة
العبارة  ارتباط معامل العبارة 

 للبعد الكلية بالدرجة

ية
ع

مب
جت

ال
 ا
ت

دا
حد

لم
ا

 

 01 0,49** 

ية
س

نف
ال
ت 

دا
حد

لم
ا

 

13 0,56** 

ية
يئ

لب
 ا
ت

دا
حد

لم
ا

 

25 0,28** 

02 0,62** 14 0,35** 26 0,42** 

03 0,59** 15 0,44** 27 0,54** 

04 0,16* 16 0,34** 28 0,30** 

05 0,30** 17 0,61** 29 0,50** 

06 0,52** 18 0,40** 30 0,37** 

07 0,39** 19 0,38** 31 0,26** 

08 0,45** 20 0,57** 32 0,59** 

09 0,49** 21 0,29** 33 0,44** 

10 0,32** 22 0,54** 34 0,52** 

11 0,51** 23 0,48** 35 0,34** 

12 0,46** 24 0,60** 36 0,55** 

    37 0,38** 

    38 0,47** 

 (0,05)دالة عند مستوى*و  (0,01)دالة عند مستوى **
 الستبياف تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبانة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط العبارات باألبعاد

إحصائيا عند مستكل محددات التركيح الرياضي ( 0,01)، كجاءت قيـ معامالت االرتباط جميعيا دالة ن
إحصائيا عند مستكل  (4)عدا العبارة رقـ  كانحصرت معامالت االرتباط  (0,05)حيث جاءت دالة ن

 (. 02)لمعبارة رقـ  (0,62)ك (31)لمعبارة رقـ  (0,26)بيف 
 .حملاور استبيان حمددات الرتويح الرياضي والدرجة الكلية بطريقة ألفا كرونباخ الثبات يبني معامالت :(11)رقم  الجدول- 

 معامالت االرتباط بالدرجة الكمية لالستبيانمحاور استبيان محددات الترويح الرياضي 
 0,68المحددات االجتماعية 

 0,73المحددات النفسية 
 0,70المحددات البيئية 

 0,74الدرجة الكمية لالستبيان 
 محددات التركيح الرياضي محاكركما تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف 

حيث  (0,01)كالدرجة الكمية، كجاءت قيـ معامالت االرتباط جميعيا دالة ن إحصائيا عند مستكل 
أما قيمة الدرجة الكمية الستبياف محددات التركيح الرياضي كانت  (0,73 إلى 0,68)انحصرت بيف 
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كمما سبؽ يتضح تمتع االستبانة بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات مما يجعميا صالحة ، (0,74)
. لمتطبيؽ في الدراسة الحالية

يتـ استخداـ الصدؽ التمييزم باستخداـ  : الصدق التمييزي الستبيان محددات الترويح الرياضي- 
 مف (33%)أسمكب المقارنة الطرفية، كيتـ ذلؾ بعد القياـ بالترتيب التنازلي لعينة الدراسة، قمنا بأخذ 

مف درجات المقياس أدنى التكزيع، ثـ تـ حساب الداللة ( 33%)درجات المقياس أعمى التكزيع ك 
تمميذا  (37)اإلحصائية لمفرؽ بيف متكسطي المجمكعتيف، كبما أف العدد اإلجمالي ألفراد العينة يساكم 

فردا مف أفراد  (12)مف تالميذ المرحمة الثانكية بكالية تيارت، كاعتمادا عمى النسبة السابقة نأخذ 
المجمكعة العميا كيتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ  فردا مف أفراد (12)المجمكعة الدنيا، ك 

 . الختبار داللة الفركؽ بينيما"  ت"المعيارم لكؿ مجمكعة، كحساب قيمة 
 . يبيف نتائج حساب الصدؽ التمييزم الستبياف محددات التركيح الرياضي :(12) جدول رقم- 

استبيان محددات 
الترويح الرياضي 

المتوسط المجموعات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

" ت"قيمة
المحسوبة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 0,01 11** 3,89 1,05 4,15المجموعة العميا 
 1,13 2,36المجموعة الدنيا 

يتبيف  مف خالؿ حساب الصدؽ التمييزم بأسمكب المقارنة الطرفية الستبياف محددات التركيح الرياضي
كىي درجة تستدعي الكثكؽ فيو  (0,01)أنو يتميز بدرجة عالية مف الصدؽ كىك داؿ عند مستكم 

 .كالعمؿ بو
: االنحراف السموكيصدق االتساق الداخمي الستبيان - 
 .( السمككيةاالنحرافات)اف ماستب بأبعاد العبارات ارتباط معامالت يبيف(: 13)رقم  الجدول- 

 العبارة ارتباط معاملالعبارة  
للبعد  الكلية بالدرجة

العبارة  ارتباط معاملالعبارة  
للبعد  الكلية بالدرجة

 
 

العبارة  ارتباط معاملالعبارة 
للبعد  الكلية بالدرجة

ي
ع

مب
جت

ال
 ا
عد

لب
ا

 

ا **0,46 01 
ي

س
نف

ال
د 

بع
ل

 

11 0,56** 

ي
ىك

سل
ال
د 

بع
ال

 

23 0,41** 

02 0,52** 12 0,44** 24 0,62** 

03 0,34** 13 0,38** 25 0,59** 

04 0,42** 14 0,26** 26 0,37** 

05 0,29** 15 0,64** 27 0,31** 

06 0,61** 16 0,43** 28 0,46** 

07 0,58** 17 0,30** 29 0,48** 

08 0,58** 18 0,56** 30 0,19* 

09 0,40** 19 0,49** 31 0,26** 

10 0,28** 20 0,32** 32 0,35** 

  21 0,25** 33 0,53** 

22 0,37** 34 0,42** 

    35 0,61** 

    36 0,57** 

37 0,39** 
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 الستبياف تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبانة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط العبارات باألبعاد
حيث  (0,01) كجاءت قيـ معامالت االرتباط جميعيا دالة ن إحصائيا عند مستكل ،االنحراؼ السمككي
لمبعد النفسي  (0,64 إلى 0,25)، كانحصرت بيف لمبعد االجتماعي (0,61 إلى 0,28)انحصرت بيف  
دالة عند مستكل الداللة  (0,19)قيمتيا  (30)ماعدا العبارة رقـ  (0,62 إلى0,26)كانحصرت بيف 

 .يبيف ذلؾ (14)لمبعد السمككي، كالجدكؿ رقـ  (0,05)
. والدرجة الكلية بطريقة ألفا كرونباخاالحنراف السلوكي حملاور استبيان  الثبات يبني معامالت :(14)رقم  الجدول- 

 معامالت االرتباط بالدرجة الكمية لالستبيانأبعاد استبيان باالنحراف السموكي 
 0,76البعد االجتماعي 

 0,69البعد السموكي 
 0,65البعد النفسي 

 0,71الدرجة الكمية لالستبيان 
االنحراؼ كما تـ حساب معامؿ الثبات درجات االستبياف بطريقة ألفا كركنباخ لكؿ بعد مف أبعاد 

( 0,01) كجاءت قيـ معامالت االرتباط جميعيا دالة ن إحصائيا عند مستكل كالدرجة الكميةالسمككي 
 كانت االنحراؼ السمككيأما قيمة الدرجة الكمية الستبياف  (0,76 إلى 0,65)حيث انحصرت بيف  

كمما سبؽ يتضح تمتع االستبانة بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات مما يجعميا صالحة ( 0,71)
. لمتطبيؽ في الدراسة الحالية

يتـ استخداـ الصدؽ التمييزم باستخداـ أسمكب   :االنحراف السموكيالصدق التمييزي الستبيان - 
مف درجات ( 33%)المقارنة الطرفية، كيتـ ذلؾ بعد القياـ بالترتيب التنازلي لعينة الدراسة، قمنا بأخذ 

مف درجات المقياس أدنى التكزيع، ثـ تـ حساب الداللة اإلحصائية ( 33%)المقياس أعمى التكزيع ك 
تمميذا مف تالميذ  (37)لمفرؽ بيف متكسطي المجمكعتيف، كبما أف العدد اإلجمالي ألفراد العينة يساكم 

فردا مف أفراد المجمكعة الدنيا  (12)المرحمة الثانكية بكالية تيارت، كاعتمادا عمى النسبة السابقة نأخذ 
المجمكعة العميا كيتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ  فردا مف أفراد (12)ك 

  .الختبار داللة الفركؽ بينيما"  ت"مجمكعة، كحساب قيمة 
  .السمككييبيف نتائج حساب الصدؽ التمييزم الستبياف االنحراؼ  (:15) جدول رقم- 

استبيان  
االنحراف السموكي  

المتوسط المجموعات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

" ت"قيمة
المحسوبة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 0,01 11** 3,52 1,11 3,98المجموعة العميا 
 1,15 2,29المجموعة الدنيا 
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 يتبيف أنو االنحراؼ السمككيمف خالؿ حساب الصدؽ التمييزم بأسمكب المقارنة الطرفية الستبياف 
كىي درجة تستدعي الكثكؽ فيو كالعمؿ  (0,01)يتميز بدرجة عالية مف الصدؽ كىك داؿ عند مستكم 

. بو
: عرض ثبات درجات استبيان محددات الترويح الرياضي بطريقة إعادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسون- 

عادة     تـ إيجاد معامؿ الثبات الستبياف محددات التركيح الرياضي، عف طريؽ تطبيؽ المقياس كا 
مف كؿ مستكل  (سنة18-15)تمميذا كتمميذة  (37)بفارؽ زمني مدتو أسبكع، عمى عينة قكاميا تطبيقو 

(. 14)الحظ الجدكؿ رقـ  (األكلى كالثانية ثانكم)
  "محددات التركيح الرياضي"يبيف نتائج ثبات درجات استبياف (: 16)الجدول رقم  -

                  الوسائل اإلحصائية الرقم
 محددات الترويح الرياضي

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

" ر"القيمة 
 الجدولية

 معامل 
 الثبات

 المحددات االجتماعية 01
37 36 0,01 0,41 

0,93 
 0,85 المحددات النفسية 02
 0,91 المحددات البيئية 03

 0,92     الدرجة الكلية لالستبيان

 أف كؿ قيـ معامؿ (16) لقد تبيف مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ في الجدكؿ رقـ 
كأعمى قيمة، مما  (0,93) كأدنى قيمة، ك(0,85)المتحصؿ عمييا حسابيا تتراكح ما بيف " ر"االرتباط 

تشير جميعيا إلى مدل االرتباط القكم الحاصؿ بيف االختبار القبمي كالبعدم، كىذا التحصيؿ 
اإلحصائي يؤكد عمى مدل تمتع درجات االستبياف المستخدـ بصفة الثبات كىي مف ضمف الشركط 

األساسية لالختبار الجيد، كىذا بحكـ أف قيمة معامؿ الثبات في كؿ درجات محاكر االستبياف أكبر مف 
(. 36)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة  (0,41)القيمة الجدكلية التي بمغت 

: الصدق- 
 "محددات التركيح الرياضي"يبيف نتائج درجات الصدؽ الذاتي الستبياف (: 17)الجدول رقم - 

                  الوسائل اإلحصائية الرقم
 محددات الترويح الرياضي

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

" ر"القيمة
 الجدولية

 معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

 المحددات االجتماعية 01

37 36 0,01 0,41 

0,93 0,96 
 0,92 0,85 المحددات النفسية 02
 0,94 0,91 المحددات البيئية 03

 0,95 0,92 الدرجة الكلية لالستبيان

أف كؿ قيـ درجات الصدؽ الذاتي   لقد تبيف مف خالؿ النتائج اإلحصائية المدكنة في الجدكؿ أعاله    
كأعمى قيمة، تتمتع بارتباط قكم ككنيا (0,96)كأدنى قيمة، ك (0,92)المتحصؿ عمييا كالمحصكرة بيف 

أنيا  (17) إضافة إلى ذلؾ تشير تمؾ القيـ المكضح في الجدكؿ رقـ (.1)تشير أنيا تقترب نحك قيمة 
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 (0,01) عند مستكل الداللة اإلحصائية (0,41)أكبر مف القيـ الجدكلية لمعامؿ االرتباط كالتي بمغت 
كعميو فإف استبياف محددات التركيح الرياضي يتمتع بدرجات صدؽ عالي فيما كضع  (36)كدرجة الحرية

. مف أجمو
 :بطريقة إعادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسوناالنحراف السموكي استبيان عرض ثبات درجات - 

عادة االنحراؼ السمككيتـ إيجاد معامؿ درجات الثبات الستبياف  ، عف طريؽ تطبيؽ االستبياف كا 
مف كؿ  (سنة18 -15)تمميذا كتمميذة  (37)بفارؽ زمني مدتو أسبكع، عمى عينة قكاميا تطبيقو 
(. 18)الحظ الجدكؿ رقـ  (األكلى كالثانية ثانكم)مستكل 

 " السمككياالنحراؼ  "يبيف نتائج ثبات درجات استبياف : (18)الجدول رقم - 
الر
قم 

                 الوسائل اإلحصائية 
 السموكيأبعاد االنحراف 

حجم 
العينة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

" ر"القيمة 
الجدولية 

معامل  
الثبات 

البعد االجتماعي  01
37 36 0,01 0,41 

0,88 
 0,79البعد السموكي  02
 0,94البعد النفسي  03

 0,90    الدرجة الكمية لالستبيان 
أف كؿ قيـ معامؿ  (16)    لقد تبيف مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ في الجدكؿ رقـ 

كأعمى قيمة، مما  (0,94)كأدنى قيمة، ك (0,79)المتحصؿ عمييا حسابيا تتراكح ما بيف " ر"االرتباط 
تشير جميعيا إلى مدل االرتباط القكم الحاصؿ بيف االختبار القبمي كالبعدم، كىذا التحصيؿ 

اإلحصائي يؤكد عمى مدل تمتع االستبياف المستخدـ بصفة الثبات كىي مف ضمف الشركط األساسية 
لالختبار الجيد، كىذا بحكـ أف قيمة معامؿ الثبات في كؿ محاكر االستبياف أكبر مف القيمة الجدكلية 

. (36)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة  (0,41)التي بمغت 
 :الصدق- 
 "السمككياالنحراؼ "يبيف نتائج درجات الصدؽ الذاتي الستبياف (: 19)الجدول رقم - 

                 الوسائل اإلحصائية الرقم 
 االنحراف السموكيأبعاد 

حجم 
العينة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

" ر"القيمة
الجدولية 

معامل  
الثبات 

الصدق 
الذاتي 

البعد االجتماعي  01

37 36 0,01 0,41 

0,88 0,93 
 0,88 0,79البعد السموكي  02
 0,97 0,94البعد النفسي  03

 0,94 0,90الدرجة الكمية لالستبيان 
لقد تبيف مف خالؿ النتائج اإلحصائية المدكنة في الجدكؿ أعاله، أف كؿ قيـ درجات الصدؽ الذاتي     

كأعمى قيمة، تتمتع بارتباط قكم ككنيا (0,97)كأدنى قيمة، ك (0,88)المتحصؿ عمييا كالمحصكرة بيف 
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 أنيا (19)إضافة إلى ذلؾ تشير تمؾ القيـ المكضح في الجدكؿ رقـ . (1)تشير أنيا تقترب نحك قيمة 
 (0,01) عند مستكل الداللة اإلحصائية (0,41)أكبر مف القيـ الجدكلية لمعامؿ االرتباط كالتي بمغت 

 يتمتع بدرجات صدؽ عالي فيما كضع مف االنحراؼ السمككي، كعميو فإف استبياف (36)كدرجة الحرية 
. أجمو
 :عرض ثبات درجات استبيان محددات الترويح الرياضي بطريقة التجزئة النصفية- 

قاـ الباحث بحساب درجات ثبات االستبياف الخاص بمحددات التركيح الرياضي عف طريؽ التجزئة 
النصفية بمعنى كضع العبارات الفردية مقابؿ العبارات الزكجية، كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف 

(. 20)درجات الفقرات الفردية كدرجات الفقرات الزكجية، كما يكضحو الجدكؿ رقـ 
" محددات التركيح الرياضي"يبيف نتائج التجزئة النصفية لدرجات استبياف (: 20)الجدول رقم -  

 الرقم
                      الوسائل اإلحصائية

 الثبات محددات الترويح الرياضي
عدد 

 العبارات
درجة 
 الحرية

 قيمة
 الداللة مستوى الجدولية"ر"

 0,74 10 12 0,86 المحددات االجتماعية 01
0,01 

دال 
 0,74 10 12 0,81 المحددات النفسية 02 إحصائيا

 0,71 12 14 0,77 المحددات البيئية 03

     بعد ما تـ حساب التجزئة النصفية التي تعتمد عمى تقسيـ نتائج العبارات إلى زكجية ك فردية ثـ 
، تبيف أف سبيرمان براونحساب معامؿ االرتباط الخاص بكؿ كاحدة منيا، كبعد ذلؾ استخدمنا معادلة 

(. 36)كدرجة الحرية  (0,01) قيـ االرتباط المتحصؿ عمييا دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
 :عرض ثبات درجات استبيان االنحراف السلوكي بطريقة التجزئة النصفية- 

 عف طريؽ التجزئة النصفية مالسمكؾاالنحراؼ قاـ الباحث بحساب درجات ثبات االستبياف الخاص ب
بمعنى كضع العبارات الفردية مقابؿ العبارات الزكجية، كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات 

(. 21)الفقرات الفردية كدرجات الفقرات الزكجية، كما يكضحو الجدكؿ رقـ 
. السمككييبيف نتائج التجزئة النصفية الستبياف باالنحراؼ (: 21)الجدول رقم - 

 الرقم
                      الوسائل اإلحصائية

 الثبات أبعاد االنحراف السلوكية
عدد 

 العبارات
درجة 
 الحرية

 قيمة
 الداللة مستوى الجدولية"ر"

 0,83 08 10 0,89 البعد االجتماعي 01
0,01 

دال 
 إحصائيا

 0,64 13 15 0,71 البعد السلوكي 02
 0,74 10 12 0,85 البعد النفسي 03

بعد ما تـ حساب التجزئة النصفية التي تعتمد عمى تقسيـ نتائج العبارات إلى زكجية كفردية ثـ    
، تبيف أف سبيرمان براونحساب معامؿ االرتباط الخاص بكؿ كاحدة منيا، كبعد ذلؾ استخدمنا معادلة 

(. 36)كدرجة الحرية  (0,01)قيـ االرتباط المتحصؿ عمييا دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 
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  يقصد بالمكضكعية عدـ التأثر باألحكاـ الذاتية لممصححيف، كأف تعتمد نتائجو عمى :الموضوعية - 
، كمف خالؿ (2009بكداكد عبد اليميف، -عطااهلل أحمد ) الحقائؽ المتعمقة بمكضكع  االختبار كحده

 :بحثنا ترجع المكضكعية إلى
.  شخصية" السمككي االنحراؼمحددات التركيح الرياضي ك" أف تككف اإلجابة عمى االستبيانيف - 
. عدـ التدخؿ كالتمميح إلى اإلجابة- 
 .حساب الدرجات كما كجدت عمييا- 
: الوسائل اإلحصائية. 1-8

  لمكسائؿ اإلحصائية أىمية بالغة في التعامؿ مع بيانات البحث مف حيث عرضيا ك تبكيبيا كصفيا 
تحميميا كاالستنتاج، فبعد تفريغ البيانات حكلت مف درجات خاـ إلى درجات معيارية باستخداـ مجمكعة 

 :مف المعادالت اإلحصائية التي سنعرضيا فيما يمي
.  معادلة ركبيرت ماسكف لتحديد حجـ العينة-
. المتكسط الحسابي- 
. االنحراؼ المعيارم- 
. النسبة المئكية- 
. معامؿ االرتباط بيرسكف لمثبات- 
. الصدؽ الذاتي- 
. معامؿ ارتباط التجزئة النصفية بمعادلة سبيرماف براكف- 
. المدل لحساب مستكيات الدرجات- 
 .تحميؿ التبايف األحادم- 
 .لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف (ت)اختبار  - 
  .لتحديد صالح الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية" lSD "اختبار أقؿ فرؽ معنكم- 
: صعوبات البحث. 1-9

 : تمثمت أىـ صعكبات البحث التي كاجيت الباحث أثناء قيامو بالدراسة فيما يمي
 مف حيث مف الجانب النظرم صعكبة إيجاد مراجع بالكـ الكافي التي تتطرؽ إلى التركيح الرياضي- 

.  الحداثة
 نظرا لندرة الدراسات "االنحراؼ السمككي- محددات التركيح الرياضي"صعكبة إعداد االستبيانيف- 

 .المشابية كالسابقة
. صعكبات مرتبطة بضبط عينة البحث األساسية- 
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:  الفصلخالصة- 
 ال يمكف لنتائج أم بحث أف تستقيـ ما لـ يكف ىناؾ تكامؿ كتناغـ بيف أجزائو، إذ يعتبر ىذا الفصؿ  

 فمف خاللو تطرقنا إلى الخطكات العممية ك المنيجية التي اتبعناىا لمتمكف بمثابة  العمكد الفقرم لمبحث
مف حؿ مشكمة البحث بدءا بنكع المنيج العممي المستخدـ كعينة الدراسة ككيفية اختيارىا كضبط 

المتغيرات كتحديد المجاالت، باإلضافة إلى أدكات البحث، كما أشرنا إلى الدراستيف االستطالعيتيف 
األكلى لتثميف مشكمة البحث كالثانية التي مكنتنا مف أخذ تجربة أكلية حكؿ ظركؼ إجراء الدراسة 

األساسية، كرفع الغمكض عف مفردات ك عبارات االستبيانيف المكجييف إلى تالميذ المرحمة الثانكية 
لالستبيانيف، كتطرقنا في األخير إلى  (الصدؽ كالثبات)باإلضافة إلى التأكد مف المعامالت العممية 

.  الكسائؿ اإلحصائية المستعممة، ككذا الصعكبات التي كاجيتنا أثناء الدراسة
 



 

 الفصل الثاني

 عرض وتحليل ومناقشة

 نتائج البحث

 عرض وتحليل ومناقشة السؤال األول  -
 عرض وتحليل ومناقشة استبيان محددات الترويح الرياضي -
 عرض وتحليل ومناقشة السؤال الثاني -
 متغير الجنس -
  متغير المستوى االقتصادي لألسرة -
 متغير المستوى التعليمي للوالدين -
السؤال الثالث وتحليل ومناقشة عرض  -
 عرض وتحليل ومناقشة استبيان السلوك االنحرافي -
 عرض وتحليل ومناقشة السؤال الرابع -
 االستنتاجات -
 مناقشة فرضيات البحث -
 الخالصة العامة -
 توصيات و اقتراحات -

 

 

- 

- 

- 

- 
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:  تمهيد
بغرض تثميف مشكمة البحث كالثانية بغرض الثقؿ العممي ألداة لدراسة االستطالعية األكلية ا بعد عرض 

البحث كاإلطار المنيجي ألجؿ الكصكؿ إلى حقائؽ عممية مرتبطة بمتغيرات البحث، يأتي ىذا الفصؿ 
ليستعرض النتائج المتكصؿ إلييا مف خالؿ استنطاؽ األرقاـ كالدالالت اإلحصائية، كلمتذكير فإننا سكؼ 
نعرض النتائج كما أفرزتيا المعالجة اإلحصائية مف جراء تحميؿ االستبيانيف الخاص بمحددات التركيح 

كىذا   المطبقيف عمى تالميذ المرحمة الثانكية السنة األكلى كالثانية،االنحراؼ السمككيالرياضي كالخاص ب
 .كفقا لما تمميو فرضيات كأىداؼ البحث مكظفيف في ذلؾ مجمكعة مف الجداكؿ كاألشكاؿ البيانية

: عرض وتحميل ومناقشة السؤال األول. 2
 : عرض وتحميل ومناقشة استبيان محددات الترويح الرياضي- 2-1
المراىقيف بالمرحمة الثانكية بكالية لدل  (االجتماعية، النفسية، البيئية) محددات التركيح الرياضي طبيعةما 

  تيارت؟
 لإلجابة عف التساؤؿ استخدمت المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لكؿ فقرة كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ 

 .تبيف ذلؾ (22)مف المحددات كالدرجة الكمية لالستبانة ككؿ، كنتائج الجداكؿ 
االجتماعية ) محددات التركيح الرياضي طبيعةالترتيب كالمتكسطات الحسابية كالنسب المئكية ؿ يبيف (:22)جدول رقم 

 .(1500= ن) المراىقيف المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية بكالية تيارتلدل  (النفسية، البيئية
مجموع  محددات الترويح الرياضي الترتيب

 االستجابة
المتوسط 
 الحسابي

درجة  النسبة المئوية
 الموافقة

كبيرة  %68,45 41,07 61613االجتماعية  المحددات 1
متكسطة  %60,95 36,57 54861المحددات النفسية  2
متكسطة  %55,35 38,75 58132المحددات البيئية  3

 متوسطة %61,58 38,79 /الدرجة الكمية لمحددات الترويح الرياضي 

 
 

المحددات االجتماعية المحددات النفسية المحددات البيئية

68,45% 60,95% 55,35%

.يبين النسب المئوية الستبيان محددات الترويح الرياضي(: 10)الشكل البياني رقم 
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أف طبيعة محددات ممارسة التركيح الرياضي لدل تالميذ  (10)كالشكؿ البياني  (22)يتضح مف الجدكؿ 
المرحمة الثانكية في كالية تيارت لمجاؿ المحددات االجتماعية كانت كبيرة حيث بمغ المتكسط الحسابي 

 (.  %68,45)ككانت النسبة المئكية لالستجابة عمييا  (41,07)
 الباحث ظيكر مثؿ ىذه النسب إلى إيماف التالميذ بممارسة النشاط الرياضي باعتباره عامالن ىاما كيرجع

في كجكد في تقكية العالقات االجتماعية كالقيادة كاالنتماء كالتعاكف كتككف تنمية ىذه الصفات بدرجة كبيرة 
الكقت الكافي لمممارسة، كاقتناع األسرة بالمشاركة في ىذه األنشطة ككذلؾ كجكد عنصر األصدقاء ككجكد 

كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج كؿ الكعي لدل التالميذ نحك ممارسة األنشطة الرياضية التركيحية، 
 (م2007")Toben" (م2007" )Fabio"ك (م2004" )Tristan"ك( م2008) "Kahen" مف دراسة

كالتي أظيرت كجكد ارتباط ايجابي بيف دعـ الكالديف كالنشاط الرياضي، كدعـ  (م1996)" Corron"ك
 (م2000" )Jackson & Nadirova " جاكسون ك ناديروفا كدراسة األصدقاء لممارسة النشاط الرياضي،

كقد أظيرت النتػائج أف أسباب ممارسػة األنػشطة التركيحية ىي تدعيـ كتشجيع األسرة لألبناء كالكعي 
" Alexandris" الكزندرس دراسة كبأىمية الممارسة كالتكجو نحك الجماعة لبناء العالقات مع اآلخريف،

كقد بينت نتػائج ىذه الدراسة كالتي أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تدفع إلى ممارسة  (م2002)
األنشطة التركيحية أك االستمرارية فييا كىي كجكد أصدقاء ممارسيف كايجابية الخبرات السابقة كالكقت 

 الختبار العالقة بػيف "جريندورفر"ك" لوك" الكافي كتكفر المكارد البشرية كالمادية، كفي دراسة بحثية قاـ بيا
تػأثير األصدقاء كتأثير العائمة في نكع المشاركة في الرياضة، أشارت النتائج إلى عدـ االختالؼ بيف تأثير 

األصدقاء كتأثير العائمة، كلكػف كجد أف األصدقاء يمتمككف تأثيرا كبيران عمى مدار حياة الفرد الرياضػي 
.  ككجػد أف المدربيف كالمدرسيف يؤثركف بشكؿ أكبر خالؿ فترة المراىقة

ممارسة التركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية في كالية تيارت ت محددافيما يتعمؽ بطبيعة ك -
ككانت النسبة المئكية  (36,57) حيث بمغ المتكسط الحسابي متكسطةلمجاؿ المحددات النفسية كانت 

(.   %60,95)لالستجابة عمييا 

 كيرجع الباحث ذلؾ إلى النشاط التركيحي الذم لو دكر إيجابي في استثارة النكاحي االنفعالية نتيجة 
الحماس الزائد أثناء الممارسة بجانب إنو كسيمة إلخراج الطاقة الكامنة كتفريغ حاالت الكبت مما يشعرىـ 

دخاؿ المرح كالسركر عمى أنفسيـ، كما يستفيد الممارسيف لمنشاط التركيحي المياقة كالصحة  بتحسف كا 
النفسية كالجسمية، حيث يككف ليا عائد نفسي كبدني كبالتالي يجعؿ الممارس لمنشاط التركيحي يتسـ 
كما  باالتزاف النفسي كالذىني كالبدني، كيعد ىذا ىدؼ أساسي في ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية،

كالتي أشارت إلى ضركرة اختبار عالقة النشاط  "Auley"(م1997)يستشيد الباحث بدراسة أجراىا 
الرياضي بالعناصر االيجابية لمحالة النفسية لتقدير الذات كالحالة الصحية العامة، كتـ التكصؿ إلى كجكد 
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عالقة ايجابية بيف النشاط الرياضي كالحالة النفسية بغض النظر عف نكع النشاط الرياضي الممارس 
كالتي أظيرت نتائجيا كجكد ارتباط ايجابي  "Yin Tsu"(م2000 )ك (م2008) "Shen"كدراسات كؿ مف

بيف المحددات النفسية مف حيث الدافعية، كالمتعة كالسركر، كالثقة بالنفس، كتقدير الذات، كالتميز عند 
لدراسة أجراىا عف محددات  (م2001) "Hild brand &Johunson" ممارسة النشاط الرياضي، كيشير

التحاؽ طمبة الكميات بممارسة النشاط الرياضي، تكصؿ خالليا إلى أف االستمتاع ىك السبب األكؿ 
 ( م1999) "جولد "ك" وانبرج"، كىك ما أشار إليو كؿ مف %81لممارسة النشاط الرياضي بنسبة 

Wenberg & Gold  مف خالؿ النمكذج التفاعمي بيف العكامؿ الشخصية كالمكقفية لبناء دافعية الممارسة
الرياضية، كبركز الحاجات النفسية كأحد العكامؿ الشخصية المحددة لممارسة األنشطة الرياضية، التي 
يعمؿ األفراد عمى إشباعيا، كمف بينيا الحاجة لالنجاز كالتمكف كىك ما تكفره الرياضة عامة، كاألنشطة 

تكصمت الدراسة إلى  (م2008) "Demosthenes"التركيحية خاصة إلشباع ىذه الحاجة، كفي دراسة 
 "Fabio, et al" السعادة في الحياة مف العكامؿ المؤثرة في ممارسة األنشطة البدنية، كفي دراسة

أظيرت أف فعالية الذات مف العكامؿ الرئيسة لالشتراؾ في النشاط البدني بمعنى أف تحسيف  (م2007)
كذلؾ مفيـك كفاعمية الذات كتككيف األصدقاء كالعالقات مف العكامؿ الرئيسة لالشتراؾ في النشاط البدني ك

 الشعكر بالسركر نتيجة النجاح في التغمب عمى بعض التماريف الرياضية كخاصةن التي تتميز بالصعكبة 
مف الحاجة لمنجاح كالخبرات السارة  أك التي تتطمب الشجاعة كالجرأة كقكة اإلرادة، كىذا النجاح يكلد مزيد

نتيجة إشباع الرياضي لحاجتو لالنتماء لجماعة معينة كحاجتو إلى إثبات الذات حيث يسعى ألف يككف 
 (.85، صفحة 1999راتب أسامة كامؿ، ). عضكنا فعاالن في الجماعة، كأف يظير نفسو كنمكذج يقتدم بو

فيما يتعمؽ بطبيعة محددات ممارسة التركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية في كالية تيارت ك -
ككانت النسبة المئكية  (38,75)لمجاؿ المحددات البيئية كانت متكسطة حيث بمغ المتكسط الحسابي 

(.  %55,35)لالستجابة عمييا 

أف مف أىـ األسباب التي تجعؿ التالميذ يمارسكف األنشطة التركيحية الرياضية مناسبة كيرل الباحث  
البرامج المقدمة لميكؿ التالميذ، كتنكع البرامج ك تكفر المدربيف، ككجكد أماكف مناسبة لممارسة األنشطة 
ثارتيا لدكافع الفرد كمراعاتيا الفركؽ الفردية بيف الممارسيف  الرياضػية التركيحية، كثراء البػرامج المقدمػة كا 

إضافة إلى سيكلة الحصكؿ عمى األجيزة كاألدكات الرياضية، كتكفير المالعب كالساحات الخارجية 
كسيكلة الكصكؿ إلى أماكف ممارسة النشاط الرياضي كتكافر األماف كالسالمة في أماكف ممارسة النشاط 

حيث بينت نتائجيا أف مف أىـ ما  (م1989)  إخالص عبـد الحفـيظ كيستشيد الباحث بدراسةالرياضي،
يشجع التالميذ عمى ممارسة األنشطة الرياضية بشكؿ عاـ كاألنشطة الرياضية التركيحية بشكؿ خاص 

تكفير إدارة الثانكية لألدكات المناسبة لألنشطة ك. كجكد إدارة متخصصة باألنشطة التركيحية الرياضية
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كجكد أماكف لالستحماـ  كتكفر أماكف مناسبة لممارسة األنشطة التركيحية الرياضيةكالتركيحية الرياضية، 
التي كانت أىـ نتائجيا أنو مف  (م1994) الديري دراسةبك بعد ممارسة ىذه األنشطة التركيحية الرياضية،

العكامؿ المساعدة عمى ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية بالمؤسسة اختيار مكاعيد لتنفيذ البرنامج 
تناسب الممارسيف كيػتـ أخػذ رأم المتخصصيف عند تحديد أىداؼ التركيح الرياضي، كاألنػشطة التػي 

يحتكييا البرنامج يجب أف تثير دكافع الفرد لمممارسة ككجكد إدارة متخصصة بالتركيح داخػؿ المؤسسات 
التعميمية ككجكد جياز خاص يتكلى الرعاية الػصحية لجميػع تالميذ المؤسسة كتكفر عكامؿ األمف 

كالسالمة في البرنامج كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الممارسيف، كاإلمكانات المكجكدة تتناسب مع أعػداد 
 "Ross, et al" التالميذ بالمؤسسة، كتكفر ميزانيات كافية لجمع األنشطة التركيحية، كفي دراسة

أظيرت نتائج الدراسة أنو يكجد تأثير لممحددات البيئية عمى ممارسة النشاط البدني في  (م2001)
الخالد ك (م1999)عصمت الكاليات المتحدة األمريكية، كما يستشيد الباحث أيضا بدراسة كالن مف 

        (م1989)إيمان هدهود ك (م1990)هدى درويش ك (م1990)شيخة الحبيب ك (م2002)
هدى ك (م1999)عبـد الـسالم ك (م2003)سوزان برسوم  ك(م1999)زغمول  ك(م1986)الحماحمي ك

كانت أىـ النتائج أنو مف العكامؿ المساعدة عمى كالتي  (م1989)الحماحمي ك (م1996)درويش 
ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية بالمؤسسة اختيار مكاعيد لتنفيذ البرنامج تناسب الممارسيف كيػتـ أخػذ 
رأم المتخصصيف عند تحديد أىداؼ التركيح الرياضي، كاألنػشطة التػي يحتكييا البرنامج ال تثير دكافع 
الفرد لمممارسة ككجكد إدارة متخصصة بالتركيح داخػؿ المؤسسات التعميمية ككجكد جياز خاص يتكلى 

الرعاية الػصحية لجميػع تالميذ المؤسسة كتكفر عكامؿ األمف كالسالمة في البرنامج كمراعاة الفركؽ الفردية 
بيف الممارسيف، كاإلمكانات المكجكدة تتناسب مع أعػداد التالميذ بالمؤسسة، كتكفر ميزانيات كافية لجمع 

. األنشطة التركيحية

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لطبيعة محددات التركيح الرياضي لدل المراىقيف بالمرحمة الثانكية في كالية  -
 .(%61,20)تيارت كانت متكسطة حيث كصمت النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

( 41,07)بمتكسط حسابي  كفيما يتعمؽ بترتيب المحددات كانت المحددات االجتماعية بالمرتبة األكلى 
( 36,57)بمتكسط حسابي كبدرجة كبيرة، يمييا المحددات النفسية  (%68,45 )كنسبة مئكية قدرت
( 38,75)بمتكسط حسابي بدرجة متكسطة، كأخيرا المحددات البيئية  (%60,95 )كنسبة مئكية قدرت
  .بدرجة متكسطة (%55,35 )كنسبة مئكية قدرت
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:  عرض وتحميل ومناقشة السؤال الثاني.2-2
لداللة الفركؽ في محددات التركيح الرياضي لدل تالميذ  (ت)نتائج اختبار  يبيف(: 23)جدول رقم 

. المرحمة الثانكية تبعا لمتغير الجنس
محددات الترويح 

الرياضي 
 

ذكر 
 670= ن

أنثى 
 830= ن

 (ت)
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 

داؿ  **11,39 6,49 39,65 5,92 42,84المحددات االجتماعية 
داؿ  **8,10 5,81 35,56 6,72 37,83المحددات النفسية 
غير داؿ  1,30 6,83 38,58 6,19 38,97المحددات البيئية 

دال  **6,50 6,63 37,93 6,41 39,88الدرجة الكمية 
 2,57( = 1498) ودرجة الحرية (0,01) الجدولية عند مستوى الداللة (ت)
 1,96 = (1498)ودرجة الحرية ( 0,05) الجدولية عند مستوى الداللة (ت)

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة التركيح الرياضي لدل  (23)يتضح مف الجدكؿ 
المراىقيف المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية لمجاؿ المحددات االجتماعية كالمحددات النفسية كالدرجة الكمية 
لممحددات تعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر في حيف كانت الفركؽ غير دالة إحصائيا في مجاؿ 

.  المحددات البيئية تبعا لمتغير الجنس
 كيعزك الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحدد النفسي لدل الذككر إلى ما أشار إليو

"Keating "(2005م) إلى أف المحدد النفسي مف المحددات الميمة في ممارسة النشاط الرياضي ممثمة 
بادراؾ الفرد لكفاءتو البدنية، ككفاءة مكاجية المعكقات، كمفيـك الذات، كاالستمتاع، كمدركات فكائد 

 الممارسة خيار حاسـ ألساليب األنشطة عند طمبة المدارس مما ينتج عنيا مستكل مرتفع مف المشاركة 
في األنشطة الرياضية، ككذلؾ النشاط التركيحي قد يككف أحد األسباب األكلية لمطمبة بيدؼ االستمتاع 
بأكقات الفراغ بصكرة ايجابية، حيث يتنكع استمتاع األنشطة بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر، كما 

التي أظيرت فركؽ في المجاؿ النفسي لممارسة النشاط  (م1993)" السوطري "اتفقت نتائجنا مع دراسة
 .الرياضي بيف الطالب كالطالبات كلصالح الطالب

أما فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحدد االجتماعي كلصالح الذككر، يرل الباحث أف 
السبب يعكد إلى أف نسبة الممارسيف الذككر لمنشاط التركيحي الرياضي في المدارس كبيرة إذا ما قكرنت 

عـ مف الكالديف كاألصدقاء بطريقو أكثر، كباعتبار أف البيئة الجزائرية تعاني داؿ بنسبة اإلناث، كليذا يككف
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مف تشدد في العادات كالتقاليد كالثقافة في المجتمع الجزائرم في التشجيع كالتحفيز لممارسة النشاط 
. الرياضي بالنسبة لإلناث

 : الثالثعرض وتحميل ومناقشة السؤال .2-3
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مجاالت محددات التركيح يبيف (:24)جدول رقم - 

. الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة
درجات مصدر التباين المجاالت 

الحرية 
مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

 ف
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

المحددات 
االجتماعية 

  5,91 11,82 2بيف المجمكعات 
4,08 *

 
دال   1,45 2170,65 1497داخؿ المجمكعات 

/  2182,47 1499المجمكع 
المحددات 
النفسية 

  4,51 9,02 2بيف المجمكعات 
2,95 

 
غير دال   1,53 2290,41 1497داخؿ المجمكعات 

/  2299,43 1499المجمكع 
  3,87 7,74 2بيف المجمكعات المحددات البيئية 

2,80 
 

غير دال   1,38 2065,86 1497داخؿ المجمكعات 
/  2073,60 1499المجمكع 

  2,03 4,06 2بيف المجمكعات الدرجة الكمية 
1,67 

 
غير دال   1,21 1811,37 1497داخؿ المجمكعات 

/  1815,43 1499المجمكع 
 4,60( = 2، 1497) ودرجة الحرية (0,01)ف الجدولية عند مستوى الداللة 
 2,99( = 2، 1497)ودرجة الحرية ( 0,05)ف الجدولية عند مستوى الداللة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية  (24)كتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 
لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة حيث بمغت قيمة 

( 0,05)عند مستكل داللة  (2,99)الجدكلية المقدرة  (ف)ككانت أكبر مف  (4,08)المحسكبة  (ف)
، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات النفسية كالبيئية (2،1497)كدرجتي الحرية 

 كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة
المحددات " لداللة الفركؽ في محكر L.S.Dكلتحديد مصادر الفركؽ تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية 

. لمتركيح الرياضي تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة"االجتماعية 
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لمتركيح الرياضي "المحددات االجتماعية" لداللة الفركؽ في محكر L.S.Dيبيف اختبار: (25 )جدول رقم
المستكل االقتصادم لألسرة  تبعا لمتغير

 جيــــــــــد متوسط ضعيف المستـــــوى االقتصــادي لألسرة
 40,83 43,17 38,87 سَس  

  -  38,87 ضعيف
  4,3  43,17 متوسط
 1,96   40,83 جيــــــــد

 6,26   المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
كىك أكبر   (6,26) يتبيف أف ناتج الفرؽ بيف األكساط الحسابية بمغ (25)مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ 

   نستنتج ،(1497)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة  (0,24)كالبالغة  (L.S.D)مف قيمة 
يرل الباحث أف ىناؾ مف ذلؾ كجكد فركؽ معنكية بيف المستكيات الثالثة لصالح أكبر متكسط حسابي ك

مما ينعكس عمى الجانب االجتماعي كما  تحسف ممحكظ في المستكل االقتصادم لمجزائرييف كالجزائريات
لممكاطنيف مف  يرجع الباحث ىذا إلى السياسة المتبعة مف طرؼ الدكلة الجزائرية في رفع القدرة الشرائية

نشاء فرص  خالؿ زيادة األجكر لدل شريحة كبيرة مف المكظفيف ككذلؾ العتماد سياسة محاربة البطالة ك ا 
بالرغـ مف  جديدة لمشغؿ مف أجؿ تحسيف الكسب المادم لدل العديد مف فئات المجتمع كالبداية مشجعة

عبد "عدـ تكفير الشغؿ بصفة نيائية لمجميع كىذه النتائج تتطابؽ مع الدراسات السابقة لكؿ مف دراسة 
في المستكل االجتماعي كاالقتصادم يساعد في  أشارت نتائجيا إلى أف االرتفاع (م1999)"الهادي

رجاء محمد "كفي دراسة الباحثة . ممارسة الرياضة كقت الفراغ كضركرة نشر الكعي الثقافي بيف األسر
أف تدني مستكل المعيشة كالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع ىي عقبات الستثمار  (م1996)" الحسن

أظيرت كجكد تأثير لدخؿ األسرة حيث أف الطمبة مف  (م2001)"أيمن حسني"كقت الفراغ، كفي دراسة 
الشرائح االجتماعية ذات الدخؿ المرتفع كانكا يمارسكف أنشطة تركيحية بينما ذات الدخؿ المنخفض فقد 

أف لألسرة دكرا كبيرا في  (م2001)" تيجرمان" كما أثبتت دراسة تفرقكا في أنشطة القياـ بأعماؿ المنزؿ،
معدؿ مشاركة الطمبة في األنشطة الرياضية المدرسية، كعميو يتضح لنا كمف خالؿ الدراسة النظرية 

كجكد عالقة دالة إحصائيا "توماس"ك "كريستل"ك"جراهام "ك "كمود وايت"أكضحت نتائج كؿ مف دراسات 
أف المستكم "ماكدونالد"بيف الفركؽ في الكضع الطبقي االجتماعي كبيف استخدامات كقت الفراغ، كيرل 

االجتماعي كاالقتصادم يؤثر في مناشط التركيح مف الناحية الكمية كمف الناحية الكيفية عمى حد السكاء 
إلى أف كقت الفراغ لدل األطفاؿ يتأثر بالمستكل االقتصادم كاالجتماعي " فوكس"كمف جانب آخر يشير 

 ألسرىـ كأف ذلؾ يتضح في األسر ذات الدخؿ المنخفض، حيث يشارؾ األبناء في كقت فراغيـ أسرىـ 
     في تحمؿ أعباء الحياة كمف ثـ يككف حجـ كقت الفراغ المتاح ليـ أقؿ مف كقت الفراغ لدل األبناء 
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أف انتشار الثقافة يتيح الفرصة  "ماكس كابمن"كيرل . مف ذكم المستكل االقتصادم كاالجتماعي المرتفع
، 1997الحماحمي، -دركيش كماؿ) مف المستكيات المختمفة لقضاء كقت الفراغ لجميع فئات المجتمع

  .(69صفحة 

كيبدك مف خالؿ كثير مف الدراسات أف دخؿ العامؿ يحدد بدرجة كبيرة اختياراتو لكيفية قضاء كقت الفراغ 
" سوتش"كما الحظ  (Dumaze Deir, 1982, p. 260) عند المكظفيف أك التجار أك اإلطارات السامية

أف ىناؾ بعض األنكاع مف التركيح ترتبط بكمية الدخؿ فكمما ارتفعت تزايد الطمب عمى الحاجات 
كالذم يمكف استنتاجو مف خالؿ ما سبؽ أف اختيار  .(Tomas, Ratmond, 1993, p. 71) التركيحية

الفرد لكيفية قضاء أكقاتو الحرة أك أسمكب نشاطو التركيحي كنمطو، يتأثر بمستكل مداخيؿ األفراد كقدراتيـ 
  .(43، صفحة 1990حسف الساعاتي، ) المادية لذلؾ

:  الرابععرض وتحميل ومناقشة السؤال .2-4
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مجاالت محددات التركيح يبيف (:26)جدول رقم 

 .الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب
درجات مصدر التباين المجاالت 

الحرية 
مجموع مربعات 

االنحراف 
متوسط 
المربعات 

 ف
المحسوبة  

مستوى 
الداللة 

المحددات 
االجتماعية 

  7,42 29,68 4بيف المجمكعات 
5,66 **

 
دال   1,31 1958,45 1495داخؿ المجمكعات 

/  1988,13 1499المجمكع 
المحددات 
النفسية 

  3,32 13,28 4بيف المجمكعات 
2,27 

 
غير دال   1,46 2182,7 1495داخؿ المجمكعات 

/  2195,98 1499المجمكع 
المحددات 
البيئية 

  3,59 14,36 4بيف المجمكعات 
2,13 

 
غير دال   1,68 2511,6 1495داخؿ المجمكعات 

/  2525,96 1499المجمكع 
  3,15 12,6 4بيف المجمكعات الدرجة الكمية 

2,25 
 

غير دال   1,40 2093 1495داخؿ المجمكعات 
/  2105,6 1499المجمكع 

 3,31( = 4،1495)ودرجة الحرية  (0,01)ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  2,37( =4،1495)ودرجة الحرية  (0,05)ف الجدولية عند مستوى الداللة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية  (26)كتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 
( ف)لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب، حيث بمغت قيمة 
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كدرجتي  (0,01)عند مستكل داللة  (3,31)الجدكلية المقدرة  (ف)ككانت أكبر مف  (5,66)المحسكبة 
، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات النفسية كالبيئية كالدرجة الكمية (4،1495)الحرية 

. لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب
المحددات " لداللة الفركؽ في محكر L.S.Dكلتحديد مصادر الفركؽ تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية 

. لمتركيح الرياضي تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب"االجتماعية 
المحددات " لداللة الفركؽ في محكر L.S.Dيبيف اختبار المقارنات البعدية : (27 )جدول رقم
. لمتركيح الرياضي تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب"االجتماعية

جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي  المستوى التعميمي لألب
 43,07 44,49 42,06 38,10 38,41 سَس  

    -  38,41أمي 
    0,31  38,10ابتدائي 
   3,65   42,06متوسط 
  4,66    43,07ثانوي 
 6,08     44,49جامعي 

 14,7     المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
كىك أكبر   (14,7) يتبيف أف ناتج الفرؽ بيف األكساط الحسابية بمغ (27)مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ 

 (.1495)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة  (0,42)كالبالغة  (L.S.D)مف قيمة 
نستنتج كجكد فركؽ معنكية بيف المستكيات الخمسة لصالح المستكل الثانكم البالغ متكسطو الحسابي  
األفراد نحك تسمياتيـ  ، كىذا ما أكدتو كثير مف الدراسات أف مستكل التعميـ يؤثر عمى أذكاؽ(44,49)

تكجو نشاط الفرد عمكما في اختياره  إذ بيف أف التربية كالتعميـ" دوما زودي"كىكاياتيـ منيا ما جاء بيا 
لتركيحو، خاصة إنساف اليـك يتمقى كثيرا مف التدريبات في المجاؿ التركيحي أثناء حياتو الدراسية، مما قد 

، كالذم يمكف (38، صفحة 1997دركيش كماؿ، ) مدل الحياة  يربي أذكاقا معينة ليكايات ربما قد تبقى
استنتاجو مف خالؿ نتائج الدراسات أف ىناؾ اختالؼ كاضح في كيفيات قضاء الكقت الحر كممارسة 

 .التراكيح بحسب المستكل التعميمي لألب
-بينت أنو كمما زاد تكجيو اآلباء ألبنائيـ في مجاؿ قضاء كقػت الفراغ  (م2003")السدحان" كفي دراسة 

اتجو األبناء نحك ممارسة األنشطة التركيحيػة االيجابيػة كقػؿ اتجاىيـ نحك األنشطة التركيحية - التركيح
    .(2011دكدك بمقاسـ، ) السمبية
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 نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مجاالت محددات التركيح يبيف (:28)جدول رقم 
. الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ

درجات مصدر التباين المجاالت 
الحرية 

مجموع مربعات 
االنحراف 

متوسط 
المربعات 

 ف
المحسوبة  

مستوى 
الداللة 

المحددات 
االجتماعية 

  1,37 5,48 4بيف المجمكعات 
1,03 

 
غير دال   1,33 1988,35 1495داخؿ المجمكعات 

/  1993,83 1499المجمكع 
المحددات 
النفسية 

  11,42 45,68 4بيف المجمكعات 
6,52 **

 
دال   1,75 2616,25 1495داخؿ المجمكعات 

/  2661,93 1499المجمكع 
المحددات 
البيئية 

  3,20 12,80 4بيف المجمكعات 
2,35 

 
غير دال   1,36 2033,2 1495داخؿ المجمكعات 

/  2046 1499المجمكع 
الدرجة 
الكمية 

  3,22 12,88 4بيف المجمكعات 
2,30 

 
غير دال   1,40 2093 1495داخؿ المجمكعات 

/  2105,88 1499المجمكع 
 

 3,31( = 4،1495)ودرجة الحرية  (0,01)ف الجدولية عند مستوى الداللة 
  2,37( =4،1495)ودرجة الحرية  (0,05)ف الجدولية عند مستوى الداللة 

 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات النفسية  (28)كتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 

( ف)لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ، حيث بمغت قيمة 
كدرجتي  (0,01)عند مستكل داللة  (3,31)الجدكلية المقدرة  (ف)ككانت أكبر مف  (6,52)المحسكبة 
، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات االجتماعية كالبيئية كالدرجة (4،1495)الحرية 

. الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ
المحددات " لداللة الفركؽ في محكر L.S.Dكلتحديد مصادر الفركؽ تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية 

. لمتركيح الرياضي تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ"النفسية
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  لمتركيح الرياضي "المحددات النفسية"  لداللة الفركؽ في محكرL.S.Dيبيف اختبار : (29 )جدول رقم
. تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ

جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمية  المستوى التعميمي لألم
 37,60 39,00 36,50 35,50 34,75 سَس  

    -  34,75أمية 
    0,75  35,50ابتدائي 
   1,75   36,50متوسط 
  4,25    39,00ثانوي 
 2,85     37,60جامعي 

 9,6     المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
كىك أكبر    (9,6) يتبيف أف ناتج الفرؽ بيف األكساط الحسابية بمغ (29)مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ 

نستنتج ، (1495)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة  (0,52)كالبالغة  (L.S.D)مف قيمة 
 (39,00)كجكد فركؽ معنكية بيف المستكيات الخمسة لصالح المستكل الثانكم البالغ متكسطو الحسابي 

كالجزائريات مف  كيرل الباحث في ىذا الصدد أف ىناؾ تحسف ممحكظ في المستكل الدراسي لمجزائرييف
األمية كمجانية التعميـ لمجميع دكف استثناء كتحسيف نكعية التككيف مف خالؿ مسايرة التطكر  خالؿ محاربة
المجتمع إضافة إلى الدكر األساسي لمعالقة الكجدانية بيف الكالديف ك األبناء القائـ عمى  الحاصؿ في

شباع لحاجات كرغبات األبناء، كذلؾ انعكس إيجابا عمى الممارسة النشطة   (الفعالة)التقبؿ كالعطؼ، كا 
لمنشاط التركيحي الرياضي ككذا  زيادة مستكل التكقع مف الممارسة الرياضية لدل ىذه الفئة، إضافة إلى 

كتتمثؿ  أحد أىـ جكانب اإلعداد الثقافي لمتمميذ في المرحمة الثانكية، جانب الثقافة التركيحية الذم يعتبر
المعرفة الرياضية كالتركيحية كثقافة في أنيا تمنح أبعاد ثرية كنشطة لشخصية اإلنساف كتضفي عميو 

تشحذ كجدانو بالمعاني كالقيـ الصحيحة كالجمالية كالخمقية كتكسبو الكعي   الحيكية كالديناميكية، ذلؾ أنيا
التركيحي كالرياضي الالزميف لمشاركة إيجابية فعالة في الرياضة كالتركيح كالالزمة كذلؾ لحياة صحية 

التي أكدت أف  (ـ1972)كيستشيد الطالب الباحث بالدراسة التي قاـ بيا عبد الحميـ محمكد السيد  سعيدة،
االتجاه االيجابي لمكالديف نحك حاجات كرغبات األبناء ُيكسبيـ الثقة بأنفسيـ كالشجاعة كينعكس ذلؾ 

 كما جاءت نتائج بحثنا متفقة مع الدراسة التي قاـ بيا الباحث صحراكم مراد ،إيجابا عمى اإلبداع لدييـ
التي أكدت عمى أف المعاممة بشكميا العاـ التي تتميز بالتقبؿ مف الكالديف كاالندماج مع األبناء  (ـ1998)

 .ليا ارتباط مكجب باتجاىات األبناء نحك ممارسة األنشطة الرياضية
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  :الخامسعرض وتحميل ومناقشة السؤال . 2-5
 :االنحراف السموكيعرض وتحميل ومناقشة استبيان . 2-5-1

 المكجكدة لدل المراىقيف المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية فػي كالية السمككيةما االنحرافات : "كالذم نصو
؟ تيارت

مف أجؿ تحميؿ أسئمة الدراسة قاـ الباحث باستخراج المتكسػطات الحسػابية كالنسػب المئكية لفقرات كأبعاد 
  .استبياف الدراسة

االنحراؼ الترتيب كالمتكسطات الحسابية كالنسب المئكية ألبعاد استبياف  يبيف(: 30)جدول رقم - 
المراىقيف المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية لدل  (البعد السمككي، البعد النفسي، البعد االجتماعي) السمككي

. (1500= ن) بكالية تيارت
مجموع   االنحراف السموكيأبعاد استبيان  الترتيب

 االستجابة
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة

متكسطة  %59,28 41,50 62253البعد السموكي  1
متكسطة  %55,30 38,71 58070البعد النفسي  2
قميمة  %47,94 33,56 50346البعد االجتماعي  3

 متوسطة %54,17 37,92 /  يالسموكاالنحراف الدرجة الكمية ألبعاد استبيان 

 
أف الدرجة الكمية لمبعد السمككي كانت  (11)كالشكؿ البياني رقـ  (30)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 %(.59,28)ككانت النسبة المئكية لالستجابة عمييا  (41,50)متكسطة حيث بمغ المتكسط الحسابي 
يعزك الباحث شيكع ىذا النمط مف االنحرافات السمككية إلى عدـ شغؿ أكقات الفراغ كالذم يكجو التالميذ ك

طاقاتيـ إلى العبث كالكتابة عمى الجدراف كعدـ التمكف العممي، كبسبب اكتظاظ قاعات الدراسة بأعداد 
التالميذ، كضعؼ العقكبات المدرسية عمى التالميذ الذيف يتصفكف بيذا النمط، كما أف أىـ أسباب 

االنحرافات السمككية التي ترجع إلى المجتمع المدرسي أىميا تخاذؿ النظاـ المدرسي في تحقيؽ االنضباط 
بيف التالميذ كالقكانيف المدرسية الخاصة بالتمميذ كضعؼ الضكابط المدرسية ليا األثر الكبير في تفشي 

البعد السلوكي البعد النفسي البعد االجتماعي

59,28% 55,30% 47,94%

يبين النسب المئوية ألبعاد استبيان االنحراف السلوكي(: 11)الشكل البياني رقم 
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ظاىرة االنحرافات السمككية داخؿ أسكار المدرسة، كبسبب كسائؿ اإلعالـ الفاسد كثقافة اإلنترنت المعاصرة 
الداعية شيكع االنحرافات السمككية التي تخالؼ معايير كمقكمات ديننا القكيـ كعاداتنا األصمية، ككذلؾ 
العالقة بيف األستاذ كالتمميذ تمعب دكرا ىاما في بناء شخصيات المراىقيف بدرجة أنو يمكف اعتبارىا 

المفتاح المكصؿ إلى نجاح المكقؼ التعميمي أك فشمو، كمف جية يرجع ارتفاع مستكل االنحرافات السمككية 
يككف  الثانكية حيث يمكف تفسير ىذه النتيجة بالرجكع إلى سيككلكجية النمك، حيػث لػدل التالميذ بالمرحمػة

 الطمبة في المرحمة الثانكية في مرحمة المراىقة، تمؾ المرحمة التي تتصؼ بعػدـ االسػتقرار النفػسي
كالجسمي كالعقمي، كبعدـ الشعكر باألمف، كالرغبة في التفرد كاالستقاللية عف الغير كاالختالؼ معيـ 

 كؿ ذلؾ ينعكس في سمكؾ ىذا المراىؽ عمى شكؿ أنماط مف ،في التمرد كالمغامرة كالمجازفة كرغبة
. المنتظـ كغير المنضبط في المدرسة الػسمكؾ غيػر

التي أظيرت نتائجيا انتشار االنحرافات السمككية في  (م2005)"موبمتز" ك "هيمز"كتكافقت مع دراسة 
كالتي بينت  (م2003 )"صابر"المجاؿ السمككي بدرجة متكسطة لدل طالب المرحمة الثانكية، كدراسة 

نتائجيا أف االنحرافات السمككية المتعمقة بالجانب األدائي تأتي في المرتبة األكلى بدرجة متكسطة لدل 
التي أشارت إلى أف أىـ المشكالت السمككية الشائعة التي  (م2003 )"العثامنة"طمبة الجامعة، كدراسة 

. يعاني منيا الطالب كتأتي في المرتبة األكلى المتعمقة بالجانب السمككي
( 38,71)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لمبعد النفسي كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي  -

  %(.55,30)ككانت النسبة المئكية لالستجابة عمييا 
يرل الباحث أف حدة كسرعة رد الفعؿ في مثؿ ىذا السف نابع مف طبيعة المرحمة التي يمر بيا المراىؽ ك

فيك يثكر ألتفو األسباب مكجيا بذلؾ الطاقة االنفعالية إلى الخارج، كأحيانا يكجو ىذه الطاقة إلى الداخؿ 
كأف المراىؽ يستجيب لمغضب كيعبر عف غضبو تعبيرا مباشرا في شكؿ ، مسببا اإليذاء لنفسو أك لممتمكاتو

مظاىر حركية متباينة ثائرة كالعدكاف كمظاىر لفظية كالتيديد كالشتـ، كأف حالة الفتكر التي تنتاب فئة 
المراىقيف كالشركد الذىني كالفكرم الذم يسيطر عمى الكثير منيـ ككذلؾ عدـ التركيز مع األستاذ، كعدـ 

.  شغؿ أكقات الفراغ كالذم يكجو الطمبة طاقاتيـ إلى العبث كالكتابة عمى الجدراف
كالتي أشارت نتائجيا عف كجكد انحرافات سمككية شائعة  (م2015 )خولة سعدكىذا ما اتفؽ مع دراسة 

  لدل طالبات السنة التحضيرية، كاالنحرافات المتعمقة بالجانب النفسي جاءت بدرجة متكسطة، إضافة 
لمدكر المحكرم الذم تؤديو الضغكط كالمشكالت  (م2000" )Cherniss"كيرنس إلى ما أشار إليو 

      االنفعالية التي يعجز الفرد بسببيا عف قدرتو عمى التركيز، فضال عف أنيا تشتت انتباىو، كتمنعو 
مف التمتع بفكر سميـ، فيصيبو االكتئاب ثـ تعيؽ مياراتو االجتماعية، كىذه النتيجة تتفؽ أيضا مع ما 

خاصة في ما يتعمؽ بالمشكالت االنفعالية، إضافة إلى دراسة  (م1997 )األنصاريتكصمت إليو دراسة 
التي أكدت جميعيا أف  (م2004) كآخريف باكرك (م2000 )مكارميك (م1999 )الصبانكؿ مف 
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المشكالت كالمكاقؼ االنفعالية تنتشر بدرجة متكسطة بالنسبة لالنحرافات السمككية التي يعاني منيا طالب 
 . المرحمة الجامعية

      ( 33,56)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لمبعد االجتماعي كانت قميمة حيث بمغ المتكسط الحسابي  -
يرل الباحث أف ضعؼ الكازع الديني كعدـ التمكف ك %(.47,94)ككانت النسبة المئكية لالستجابة عمييا 

العممي كالتكاكؿ عمى الغش، كعدـ تكفر الطمكح لدييـ كخاصة المنتميف لجماعة األقراف غير السكية 
يعانكف مف مشكالت متعمقة بنظاـ القيـ السائدة  في المجتمع، كالسيما فيما يتعمؽ بأمكر الديف كالقيـ 
كالمثؿ كاألخالقيات بصكرة عامة كتدىكر القيـ الركحية عند أغمبيـ، إضافة أف معظـ التالميذ الذيف 

حصكؿ طالؽ  يقكمكف بسمككيات منحرفة يأتكف مف أسر مفككة ككجكد خالفات زكجية بيف اآلباء، أك
بينيما، أك غياب أحد الكالديف عف البيػت حيػث يكاجو األبناء صعكبات في التكافؽ النفسي كاالجتماعي 
أضؼ إلى ذلؾ التيديدات كاإلذالؿ الشخصي في المدرسة أماـ زمالئو، يؤدم ذلؾ إلى ضعؼ شخصية 

 إلى ما أشارت التمميذ كعدـ تكميفو مع الجماعة المدرسية كمحاكلة تركيا كما يعزك الباحث ىذه النتيجة
( م2000) "Simelane"، (م2002 )حـسن، (م2002)هارون  ،(م2005 )بركات كؿ مف دراسة إليو

ف كانت معظـ النظـ التعميمية في مدارسنا تمنع استخداميا كيؤدم إلى عدـ التكيػؼ  أف العقاب البدني كا 
النفسي كاالجتماعي كقد يحدث عاىات جسمية بالتمميذ تمنعو مف مزاكلػة بعػض أنػشطة الحيػاة 

 .االجتماعية
يتضح أف كجكد االنحرافات السمككية لدل  ككؿ،  لمعينةالسمككياستبياف االنحراؼ  أبعاد تحميؿ كعند -

المراىقيف المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية في كالية تيارت، كانت متكسطة حيث كصمت النسبة المئكية 
كفيما يتعمؽ بترتيب األبعاد كاف البعد السمككي بالمرتبة األكلى  (%56,01)لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

، كأخيرا البعد االجتماعي (%55,58)، يميو البعد النفسي بنسبة مئكية (%60,01)بنسبة مئكية قدرت 
  (.%52,46)بنسبة مئكية 

بمستكل  (السمككي النفسي، االجتماعي)كيعزك الباحث إلى ظيكر مثؿ ىذه النسب في أبعاد االستبياف 
يككف التالميذ في المرحمة الثانكية في مرحمة المراىقة تمؾ  متكسط يرجع ذلؾ إلى سيككلكجية النمك، حيػث
كالجسمي كالعقمي، كبعدـ الشعكر باألمف، كالرغبة في التفرد  المرحمة التي تتصؼ بعػدـ االسػتقرار النفػسي

في التمرد كالمغامرة كالمجازفة؛ كؿ ذلؾ ينعكس في سمكؾ  كاالستقاللية عف الغير كاالختالؼ معيـ، كرغبة
لى عدـ اىتماـ  ىذا المراىؽ عمى شكؿ أنماط مف الػسمكؾ غيػر المنتظـ كغير المنضبط في المدرسة، كا 

عف الطاقات المكجكدة لديو، إضافة إلى  المدرسة باألنشطة التركيحية الرياضية ككسيمة لتنفيس التمميذ 
عدـ كجكد خمية إصغاء كمرشديف تربكييف في معظـ الثانكيات بكالية تيارت كعدـ إتاحة المجاؿ أماـ 

التالميذ لمتعبير عف مشاعرىـ كالتنفيس أيضا عف طاقاتيـ، كعدـ تطبيؽ برامج كقائية كعالجية لمثؿ ىذه 
    االنحرافات السمككية، مف قبؿ المرشد التربكم بالتعاكف مع المدرسة كأكلياء األمكر مثؿ دمج التمميذ 
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في األنشطة التربكية الرياضية كالثقافية كالترفييية، الستثمار طاقاتيـ في أنشطة بناءة كمفيدة كمكجية نحك 
كالتي أشارت أف االنحرافات السمككية  (م1993 )أبو الربكاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة  .ىدؼ ايجابي

التي أظيرت أف  (م2003 )صابرظيرت بدرجة متكسطة لدل الطمبة، كتطابقت أيضا مع دراسة 
 العثامنةالمشكالت األدائية ىي أكثر االنحرافات السمككية انتشارا، كما تطابقت أيضا مع دراسة كؿ مف 

التي أشارت إلى أف أىـ االنحرافات السمككية الشائعة التي يعاني  (م2005) كآخريف هيمزك (م2003)
أما . منيا الطالب كمف حيث األكثر انتشارا ىي المتعمقة بالجانب السمككي، كيميو الجانب االنفعالي

بالنسبة االنحرافات االجتماعية ؛ فقد جاءت في المرتبة األخيرة، كىي متفقة بذلؾ مع دراسة كؿ مف 
 إبراهيمكتعارضت مع دراسة  (م2008 )البنا، (م2003)صابر، (م2003 )الزعبي، (م1999 )الصبان

. التي أشارت أف االنحرافات السمككية لدل الطمبة ظيرت بدرجة كبيرة (م1998)
: السادسعرض وتحميل ومناقشة السؤال .6- 2
 الرياضيلداللة الفركؽ مف حيث تأثير ممارسة التركيح  (ت)يبيف نتائج اختبار : (31 )جدول رقم- 

 . االنحرافات السمككية لدل تالميذ المرحمة الثانكية عمى

الممارسون لمترويح أبعاد استبيان 
الرياضي 

 924= ن

غير الممارسين لمترويح 
الرياضي 

 576= ن

( ت)قيمة 
المحسوبة 

( ت)قيمة 
الجدولية 

الداللة 

االنحراف 
 السموكي

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

داؿ   **13,35 5,79 44,05 6,14 39,91البعد السموكي 
إحصائيا 

داؿ  2,57 **11,02 5,87 41,09 6,48 37,23 البعد النفسي
إحصائيا 

داؿ   **2,78 6,52 34,19 6,99 33,16البعد االجتماعي 
إحصائيا 

دال   **8,36 6,18 39,77 6,76 36,76 الدرجة الكمية
إحصائيا 

( 0,01) فإننا نقكؿ بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (31)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 لدل تالميذ المرحمة الثانكية السمككيةمف حيث تأثير ممارسة النشاط التركيحي الرياضي عمى االنحرافات 

لكالية تيارت تعزل لمتغير الممارسة، كأف ىذه الفركؽ تعكد لصالح التالميذ الممارسيف لمنشاط التركيحي 
الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي، كذلؾ بداللة المتكسط غير الرياضي عمى مستكل التالميذ 

أف ك ،(36,76)كلمستكل التالميذ الممارسيف بمغ  (39,77)الحسابي الذم بمغ لغير الممارسيف 
 .الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضيغير  التالميذ أكثر انتشارا عنداالنحرافات السمككية 
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 أما بالنسبة ألبعاد الدراسة فإنو تكجد فركؽ في البعد السمككي لصالح التالميذ الممارسيف لمنشاط 
( ت)الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي، كذلؾ بداللة غير التركيحي الرياضي عمى مستكل التالميذ 
 (1498)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة (13,35)المحسكبة الذم بمغت لغير الممارسيف 

الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي غير  التالميذ أكثر انتشارا عندأف االنحرافات السمككية كالتي تبيف 
 .في البعد السمككي

غير  كفي البعد النفسي لصالح التالميذ الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي عمى مستكل التالميذ 
المحسكبة الذم بمغت لغير الممارسيف  (ت)الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي، كذلؾ بداللة 

أف االنحرافات السمككية ، كالقيـ تبيف (1498)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة  (11,02)
 .الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي في البعد النفسيغير  التالميذ أكثر انتشارا عند

غير  كفي البعد االجتماعي لصالح التالميذ الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي عمى مستكل التالميذ 
( 2,78)المحسكبة الذم بمغت لغير الممارسيف  (ت)الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي كذلؾ بداللة 

 التالميذ أكثر انتشارا عندأف االنحرافات السمككية ، ك(1498)كدرجة الحرية  (0,01)عند مستكل الداللة 
 .الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي في البعد االجتماعيغير 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى دكر ممارسة النشاط التركيحي الرياضي في تعديؿ كتيذيب سمكؾ 
التالميذ، كتنشئتيـ مف جميع النكاحي البدنية كالعقمية كالنفسية كاالنفعالية كاالجتماعية، كما تتيحو مف 
استقرار نفسي كضبط لالنفعاالت، كتخميص الفرد مف اليمـك الكثيرة كالتخمص مف الضغكطات، فتأثير 

األنشطة التركيحية الرياضية في إطارىا التربكم عمي الحياة االنفعالية لإلنساف يتغمغؿ إلي أعمؽ 
مستكيات السمكؾ كالخبرة، حيث ال يمكف تجاىؿ المغزل الرئيسي لجسـ اإلنساف كدكره في تشكيؿ سماتو 

كالتي أظيرت أف االنحرافات السمككية التي تكاجو الطمبة  (م1983)"Fry "فرايالنفسية، كتتفؽ مع دراسة 
. تقؿ عندما تتاح ليـ الفرصة لمتعبير عف أنفسيـ كخصكصا عند إشراكيـ في األنشطة التركيحية الرياضية

: االستنتاجات. 2-7
مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ استبيانات الدراسة كفقا ألىداؼ البحث كفرضياتو تكصؿ 

: الباحث إلى االستنتاجات التالية
  أف طبيعة محددات التركيح الرياضي لدل المراىقيف بالمرحمة الثانكية في كالية تيارت كانت

، كفيما يتعمؽ (%61,58)متكسطة حيث كصمت النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 
 بدرجة كبيرة كنسبة مئكية قدرتبترتيب المحددات كانت المحددات االجتماعية بالمرتبة األكلى 

، كأخيرا (%60,95 )بدرجة متكسطة كنسبة مئكية قدرت، يمييا المحددات النفسية (68,45%)
 (.%55,35 )بدرجة متكسطة كنسبة مئكية قدرتالمحددات البيئية 
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  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي لدل المراىؽ لممرحمة
الثانكية لمجاؿ المحددات االجتماعية كالمحددات النفسية كالدرجة الكمية لممحددات تعزل لمتغير 
الجنس كلصالح الذككر، في حيف كانت الفركؽ غير دالة إحصائيا في مجاؿ المحددات البيئية 

 .تبعا لمتغير الجنس
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة

الثانكية تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في 
تبعا  .المحددات النفسية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية

 .لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة

          الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية 
في المحددات النفسية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا 

 .لمتغير المستكل التعميمي لألب
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات النفسية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة 

الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات 
االجتماعية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير 

 .المستكل التعميمي لألـ
  كجكد انحرافات سمككية لدل المراىقيف بالمرحمة الثانكية في كالية تيارت كانت متكسطة حيث

، كفيما يتعمؽ بترتيب األبعاد (%54,17)كصمت النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 
، يميو البعد النفسي بنسبة (%59,28)كاف البعد السمككي بالمرتبة األكلى بنسبة مئكية قدرت 

 (.%47,94)، كأخيرا البعد االجتماعي بنسبة مئكية (%55,30)مئكية 
 عمى  فركؽ ذات داللة إحصائية مف حيث تأثير ممارسة النشاط التركيحي الرياضيكجكد 

كأف ىذه  االنحرافات السمككية لدل تالميذ المرحمة الثانكية لكالية تيارت تعزل لمتغير الممارسة
غير الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي عمى مستكل التالميذ  الفركؽ تعكد لصالح التالميذ

الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي، كتعكد جميعيا لصالح مستكل الممارسيف لمنشاط التركيحي 
 أكثر انتشارا عندأف االنحرافات السمككية  ك.الممارسيفغير الرياضي عمى مستكل التالميذ 

 أبعاد استبياف االنحرافات السمككية الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي فيغير  التالميذ
 .(السمككي، النفسي، االجتماعي)

 بغية تكظيؼ البيانات كالنتائج التي تكصمنا إلييا سالفا، كإليجاد حؿ :البحث فرضيات مناقشة .2-8
. لممشكمة المطركحة سكؼ نقـ بمناقشة النتائج بالفرضيات
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: مناقشة الفرضية األولى.2-8-1
لدل المراىقيف  (النفسية كاالجتماعية كالبيئية) كالتي نفترض فييا تتبايف طبيعة محددات التركيح الرياضي 

( 22)كإلثبات ىذه الفرضية تبيف لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ . المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية بكالية تيارت
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لمحاكر محددات استبياف التركيح  التي تمثؿ

أف طبيعة محددات التركيح الرياضي لدل المراىقيف بالمرحمة الثانكية في كالية الرياضي، حيث نالحظ 
، كفيما (%61,58)تيارت كانت متكسطة حيث كصمت النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

كنسبة  (41,07)بمتكسط حسابي يتعمؽ بترتيب المحددات كانت المحددات االجتماعية بالمرتبة األكلى 
كنسبة مئكية  (36,57)بمتكسط حسابي كبدرجة كبيرة، يمييا المحددات النفسية  (%68,45 )مئكية قدرت

كنسبة مئكية  (38,75)بمتكسط حسابي بدرجة متكسطة، كأخيرا المحددات البيئية  (%60,35 )قدرت
  .بدرجة متكسطة (%55,35 )قدرت

فقد كانت كبيرة إذ كانت  (22)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لممحددات االجتماعية كمف خالؿ الجدكؿ رقـ 
، يرل الباحث أف ظيكر مثؿ ىذه النسبة يرجع إلى إيماف (%68,45)النسبة المئكية لالستجابة عمييا 

التالميذ بممارسة النشاط الرياضي باعتباره عامالن ىاما في تقكية العالقات االجتماعية كالقيادة كاالنتماء 
في كجكد الكقت الكافي لمممارسة، كاقتناع األسرة كالتعاكف كتككف تنمية ىذه الصفات بدرجة كبيرة 

بالمشاركة في ىذه األنشطة ككذلؾ كجكد عنصر األصدقاء، ككجكد الكعي لدل التالميذ نحك ممارسة 
 ( م2008) "Kahen"  كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج كؿ مف دراسةاألنشطة الرياضية التركيحية،

كالتي أظيرت  (م1996)" Corron"ك (م2007")Toben" (م2007" )Fabio"ك (م2004")Tristan"ك
كجكد ارتباط ايجابي بيف دعـ الكالديف كالنشاط الرياضي، كدعـ األصدقاء لممارسة النشاط الرياضي 

كقد أظيرت النتػائج أف أسباب  (م2000" )Jackson & Nadirova "جاكسون ك ناديروفا كدراسة
ممارسػة األنػشطة التركيحية ىي تدعيـ كتشجيع األسرة لألبناء كالكعي بأىمية الممارسة كالتكجو نحك 

كقد بينت نتػائج ىذه  (م2002" )Alexandris" الكزندرسدراسة كالجماعة لبناء العالقات مع اآلخريف،
الدراسة كالتي أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تدفع إلى ممارسة األنشطة التركيحية أك االستمرارية 

فييا كىي كجكد أصدقاء ممارسيف كايجابية الخبرات السابقة كالكقت الكافي كتكفر المكارد البشرية كالمادية 
آخرون كيونج ك (م2000) (Nadiroa Jackson &)جاكـسون ك ناديروفـا كػٍؿ مػف كدراسة

(al.et,Young( )2003م) الربعان ك(Rabaan( )1994م) شيخة كدراسة (م2003)سوزان برسـوم ك 
كأظيرت النتائج أنو يكجػد اىتماـ في التعميـ مف قبؿ المؤسسة بإشباع اليكايات  (م1994)الحبيـب 

  الرياضية لمتالميذ، كتدعيـ كتشجيع ىيئة التدريس كنشر الكعي الرياضػي لػدل أفراد المجتمع  كاالقتناع
ككانت أىـ نتائج  (م1992) إخالص عبد الحفيظ مف قبػؿ األسػرة بممارسة األنشطة الرياضية، أما دراسة

الدراسة كجكد حكافز مشجعة لمممارسة كتشجيع أفراد األسرة عمى ممارسػة الرياضة كمشاركة األصدقاء 
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 أفكارىـ كاالندماج معيـ أىـ األسباب لممارسة األنشطة التركيحية الرياضية، كفيما يخص دراسة
 التشجيع مػف ىيئػة  بينت أف مف دكافع ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية (م1996)المصطفى 

التػدريس لممارسة األنشطة الرياضية كاالتجاىات االيجابية لألسرة ككجكد أصدقاء لقضاء كقت الفراغ 
 أف ممارسة النشاط التركيحي يتأثر بعكامؿ ثقافية كدينية "لوسشن" كعادات كثقافة المجتمع، كتشير دراسة

 Henning " هنينج، كقد أكد (168، صفحة 2008حسف محمكد ىدل، ) كالكسط االجتماعي عمكما
عمى أنو بدكف مستكل معيف مف المعرفة ال تتشكؿ االىتمامات بصكرة صحيحة كما ال يككف االىتماـ "

إلى أىمية تشكيؿ االىتمامات  " Ponamaryov " بوناماريوفمستقران، كلذلؾ يشير االجتماعي الرياضي 
 الخاصة بالثقافة البدنية كالرياضية لممراىؽ كأسمكب رفيع لتنميتو الشخصية، كيؤكد العديد مف العمماء 

إلى أف الثقافة تعني  "Otaway" أوتاوايعمى عالقة الثقافة بالتركيح كخاصة التركيح الرياضي كقد أشار 
 ثابت طريقة حياة المجتمع ككؿ فيي نتاج السمكؾ المكتسب مثؿ المغة كالعادات كممارسة الرياضة كدراسة

أظيرت نتائج الدراسة أنو مف عكامؿ تشجيع التالميذ عمى ممارسة النشاط الرياضي  (م2010)شتيوي 
 (م2000) Tsu Yin دراسةأفراد األسرة ممارسيف لمنشاط الرياضي كاألصدقاء جميعيـ مف الممارسيف، ك

أظيرت الدراسة عمى أف األصدقاء ليـ تأثير مباشر عمى ممارسة النشاط البدني أكثر مف تأثير األكلياء 
االتجاىات الشخصية  أظيرت أف (م2008) "Kahen, J, et al" دراسةفي ممارسة النشاط البدني، كفي

   كنظرة األصدقاء كاىتمامات كممارسة األىؿ لمنشاط البدني محددات أساسية لممارسة النشاط البدني
 الختبار العالقة بػيف تػأثير األصدقاء كتأثير العائمة في نكع "جريندورفر"ك" لوك"كفي دراسة بحثية قاـ بيا 

المشاركة في الرياضة، أشارت النتائج إلى عدـ االختالؼ بيف تأثير األصدقاء كتأثير العائمة، كلكػف كجد 
أف األصدقاء يمتمككف تأثيرا كبيران عمى مدار حياة الفرد الرياضػي ككجػد أف المدربيف كالمدرسيف يؤثركف 

. بشكؿ أكبر خالؿ فترة المراىقة
فقد كانت متكسطة حيث  (22)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لممحددات النفسية كمف خالؿ الجدكؿ رقـ - ب

، كيرل الباحث يرجع ذلؾ إلى النشاط التركيحي الذم (%60,35)كانت النسبة المئكية لالستجابة عمييا 
لو دكر إيجابي في استثارة النكاحي االنفعالية نتيجة الحماس الزائد أثناء الممارسة بجانب إنو كسيمة 

دخاؿ المرح كالسركر عمى أنفسيـ، كما  إلخراج الطاقة الكامنة كتفريغ حاالت الكبت مما يشعرىـ بتحسف كا 
يستفيد الممارسيف لمنشاط التركيحي المياقة كالصحة النفسية كالجسمية، حيث يككف ليا عائد نفسي كبدني 
كبالتالي يجعؿ الممارس لمنشاط التركيحي يتسـ باالتزاف النفسي كالذىني كالبدني كيعد ىذا ىدؼ أساسي 

 "Auley (م1997)في ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية، كما يستشيد الطالب الباحث بدراسة أجراىا 
كالتي أشارت إلى ضركرة اختبار عالقة النشاط الرياضي بالعناصر االيجابية لمحالة النفسية لتقدير الذات 
كالحالة الصحية العامة، كتـ التكصؿ إلى كجكد عالقة ايجابية بيف النشاط الرياضي كالحالة النفسية بغض 

التي  ك Yin Tsu(م2000) Shen (م2008) النظر عف نكع النشاط الرياضي الممارس كدراسات كؿ مف



النتائج ومناقشة وتحليل عرض  

 

165 
 

أظيرت نتائجيا كجكد ارتباط ايجابي بيف المحددات النفسية مف حيث الدافعية، كالمتعة كالسركر، كالثقة 
  (م2006)طه  الرحيم عبد طه كيعتبربالنفس، كتقدير الذات، كالتميز عند ممارسة النشاط الرياضي 

 لبعض اكتسابو جانب إلي الفرد، عمي سمكؾ كاضحان  تأثيران  تؤثر عاـ بكجو الرياضية األنشطة التركيحية
قامة كالثبات الشخصية، سمات  المخاطرة المسؤكلية، تحمؿ الجماعة، مع طبية عالقات االنفعالي كا 
 عف االجتماعي، الرضا التكافؽ النفسي، االنفعالي التكافؽ الشخصي، التكافؽ الجرأة، الشجاعة اإلقداـ
. (77، صفحة 2006طو عبد الرحيـ طو، ) السميمة النفسية كالصحة الشخصية قكة الراىػف، الكضع

 أكضحت نتائجيا (م2003)الجمعية الوطنية لمنشاط الترويحي الرياضي الداخمي  كفيما يخص دراسة 
أف المشاركيف بكثرة في البرامج كاألنشطة الرياضػية التركيحيػة أكثر سعادة مف األقؿ مشاركة أك الذيف لـ 
يشارككا في ىذه األنشطة كقد رتػب الطمبػة فكائػد المشاركة في األنشطة كالبرامج الرياضية التركيحية عمى 

تحسيف الشعكر العاطفي كاالنفعالي، كتحسيف الشعكر بالسعادة، كبناء الشخصية، كتحسيف : النحك التالي
 . الثقة بالنفس، إضافة إلى تحسف التعامؿ مع أفراد مختمفيف عف بعضيـ لبعض

  المتاحة باألنشطة المعرفة ىي نتائجيا أىـ مف أف (م2003) وآخرون يونج سارة كتشير دراسة
 التركيحية الرياضية التي األنشطة في المشاركة بأىمية ىذه األنشطة كالمعرفة بأىمية الداخمي كاالقتناع
 عفاف الرياضية، كدراسة كؿ مف التركيحية األنشطة ممارسة تدفع األفراد األسباب التي أىـ مف كانت
 أف التركيح إلي نتائجيا أشارت التي (م1990) أبو العال  عواطفك (م1986)الجمد  إبراهـيم كخميل 

كالشعكر  االنفعاؿ حدة مف عمي التخفيؼ يعمؿ أنو كما لمشخصية، المتزف النمك عمي يعمؿ الرياضي
 (م2000)هيئة تطوير المجتمع  كدراسة (م2000 )Tsu Yinباالستمتاع كاالرتياح النفسي، كدراسة 

أظيرت النتائج أف الدافعية كمفيـك الذات مف المحددات األكثر تأثيرا عمى ممارسة النشاط البدني، كدراسة 
 كانت نتائجيا أنو مف األسباب التي تدفع التالميذ إلى ممارسة األنشطة الرياضية (م2010)ثابت شتيوي 

كقت الفراغ الشعكر باالستمتاع كاالرتياح بعد ممارسة النشاط الرياضي، كتحقيؽ نجاحات شخصية عمى 
المستكل الصحي كالحركي كالشعكر بأنيـ مف بيف المتميزيف عندما يتعمؽ األمر بالقدرة الرياضية، كالثقة 

 Hild brand" كيشيرالعالية فيما يتعمؽ بالقدرة عمى مكاجية معكقات ممارسة النشاط الرياضي، 
لدراسة أجراىا عف محددات التحاؽ طمبة الكميات بممارسة النشاط الرياضي، تكصؿ خالليا  (ـ2001)

 "Fabio, et al" أما دراسة %81إلى أف االستمتاع ىك السبب األكؿ لممارسة النشاط الرياضي بنسبة 
أظيرت أف العكامؿ االجتماعية كأىمية ممارسة النشاط البدني، عمى فعالية الذات مف العكامؿ  (م2007)

الرئيسة لالشتراؾ في النشاط البدني، بمعنى أف تحسيف مفيـك كفاعمية الذات كتككيف األصدقاء كالعالقات 
 "Ammouri, & Others" مف العكامؿ الرئيسة لالشتراؾ في النشاط البدني، كما أسفرت نتائج دراسة

أف الشعكر بالكفاءة يمتمؾ أقكل التأثيرات المباشرة لممشاركة في األنشطة الرياضية، ثـ يميو  (م2007)



النتائج ومناقشة وتحليل عرض  

 

166 
 

تكصمت إلى السعادة في الحياة  (م2008) "Demosthenes" كدراسة .الفكائد المدركة مف األنشطة البدنية
 .مف العكامؿ المؤثرة في ممارسة األنشطة البدنية

فقد كانت  (22)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لممحددات البيئية كانت متكسطة كمف خالؿ الجدكؿ رقـ - ج
أنو مف أىـ األسباب التي تجعؿ التالميذ   كيرل الباحث،(%55,35)النسبة المئكية لالستجابة عمييا 

يمارسكف األنشطة التركيحية الرياضية مناسبة البرامج المقدمة لميكؿ التالميذ، كتنكع البرامج ك تكفر 
ثارتيا  المدربيف، ككجكد أماكف مناسبة لممارسة األنشطة الرياضػية التركيحية، كثراء البػرامج المقدمػة كا 

لدكافع الفرد كمراعاتيا الفركؽ الفردية بيف الممارسيف، إضافة إلى سيكلة الحصكؿ عمى األجيزة كاألدكات 
الرياضية، كتكفير المالعب كالساحات الخارجية، كسيكلة الكصكؿ إلى أماكف ممارسة النشاط الرياضي 

 إخالص عبـد  كيستشيد الباحث بدراسةكتكافر األماف كالسالمة في أماكف ممارسة النشاط الرياضي،
حيث بينت نتائجيا أف مف أىـ ما يشجع التالميذ عمى ممارسة األنشطة الرياضية  (م1989) الحفـيظ

بشكؿ عاـ كاألنشطة الرياضية التركيحية بشكؿ خاص كجكد إدارة متخصصة باألنشطة التركيحية 
تكفر أماكف مناسبة كتكفير إدارة الثانكية لألدكات المناسبة لألنشطة التركيحية الرياضية، كالرياضية، 

كجكد أماكف لالستحماـ بعد ممارسة ىذه األنشطة التركيحية  ك لممارسة األنشطة التركيحية الرياضية
التي كانت أىـ نتائجيا أنو مف العكامؿ المساعدة عمى  (م1994) الديري  دراسةكبينت  الرياضية،

ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية بالمؤسسة اختيار مكاعيد لتنفيذ البرنامج تناسب الممارسيف كيػتـ أخػذ 
رأم المتخصصيف عند تحديد أىداؼ التركيح الرياضي، كاألنػشطة التػي يحتكييا البرنامج يجب أف تثير 
دكافع الفرد لمممارسة ككجكد إدارة متخصصة بالتركيح داخػؿ المؤسسات التعميمية ككجكد جياز خاص 

يتكلى الرعاية الػصحية لجميػع تالميذ المؤسسة كتكفر عكامؿ األمف كالسالمة في البرنامج كمراعاة الفركؽ 
الفردية بيف الممارسيف كاإلمكانات المكجكدة تتناسب مع أعػداد التالميذ بالمؤسسة،كتكفر ميزانيات كافية 

بدر رفعت  ك Kahen(م2008)لجمع األنشطة التركيحية كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع كؿ مف دراسة 
حيث  Mirrill (م2000 )ك (م1996)جواد عوض اهلل  ك(م1998)عصمت الكردي ك (م2003)

أظيرت نتائج ىذه الدراسات إلى أف اإلمكانات الرياضية مف حيث تكفر المالعب كالصاالت كاألجيزة 
كاألدكات تعد مف أكثر الصعكبات التي تعترض ممارسي األنشطة الرياضية، كتبعا لذلؾ نستطيع التنبؤ 

بممارسة التركيح الرياضي بصكره أفضؿ عمى مستكل المدارس الثانكية بكالية تيارت في ضكء تكافرىا كما 
 (م1990)شيخة الحبيب ك (م2002)الخالد ك (م1999)عصمت يستشيد الباحث أيضا بدراسة كالن مف 

 (م1999)زغمول  ك(م1986)الحماحمي ك (م1989)إيمان هدهود ك (م1990)هدى درويش ك
 (م1989)الحماحمي ك (م1996)هدى درويش ك (م1999)عبـد الـسالم ك (م2003)سوزان برسوم ك

كانت أىـ النتائج أنو مف العكامؿ المساعدة عمى ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية بالمؤسسة كالتي 
اختيار مكاعيد لتنفيذ البرنامج تناسب الممارسيف كيػتـ أخػذ رأم المتخصصيف عند تحديد أىداؼ التركيح 
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الرياضي، كاألنػشطة التػي يحتكييا البرنامج ال تثير دكافع الفرد لمممارسة ك كجكد إدارة متخصصة 
بالتركيح داخػؿ المؤسسات التعميمية ككجكد جياز خاص يتكلى الرعاية الػصحية لجميػع تالميذ المؤسسة 
كتكفر عكامؿ األمف كالسالمة في البرنامج كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الممارسيف، كاإلمكانات المكجكدة 

     كؿ  كدراسة تتناسب مع أعػداد التالميذ بالمؤسسة، كتكفر ميزانيات كافية لجمع األنشطة التركيحية،
كقد أظيرت النتائج  (م1996)المصطفى ك (م1991)إيمان هدهد ك (م1992) إخالص عبد الحفيظ مف

المرتبطة بيذه الدراسػات أف أىـ أسباب المشاركة كالممارسة ىي تكفر اإلمكانيات، كتكافر الصاالت 
 كدراسةالرياضػية كتكفر األخصائييف المتخصصيف لتعميـ كتدريب األنشطة التركيحية الرياضية المختمفة، 

مف العكامؿ المساعدة عمى ممارسة التالميذ لألنشطة الرياضية كقت  أىـ نتائجيا (م2010)ثابت شتيوي 
عمى األجيزة كاألدكات الرياضية كتكفير المالعب كالساحات الخارجية، كسيكلة  الفراغ سيكلة الحصكؿ

الكصكؿ إلى أماكف ممارسة النشاط الرياضي كتكافر األماف كالسالمة في أماكف ممارسة النشاط 
   أظيرت نتائجيا أنو يكجد تأثير لممحددات البيئية  (م2001) "Ross, et al"  كفي دراسة،الرياضي

 .عمى ممارسة النشاط البدني في الكاليات المتحدة األمريكية
:  مناقشة الفرضية الثانية .2-8-2
لممارسة التركيح الرياضي لدل  (االجتماعية كالنفسية كالبيئية)تكجد فركؽ في األبعاد كالتي تنص أنو  

كبعد المعالجة اإلحصائية كاستنطاؽ األرقاـ في الجدكؿ المراىقيف بالمرحمة الثانكية تعزل لمتغير الجنس، 
أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي  تكصؿ الباحث إلى (23)رقـ 

لدل المراىقيف لممرحمة الثانكية لمجاؿ المحددات االجتماعية كالمحددات النفسية ك الدرجة الكمية لممحددات 
تعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر، في حيف كانت الفركؽ غير دالة إحصائيا في مجاؿ المحددات 

 . البيئية تبعا لمتغير الجنس
كيعزك الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحدد النفسي لدل الذككر إلى ما أشار إليو 

 إلى أف المحدد النفسي مف المحددات الميمة في ممارسة النشاط الرياضي ممثمة  Keating(م2005)
بادراؾ الفرد لكفاءتو البدنية، ككفاءة مكاجية المعكقات، كمفيـك الذات، كاالستمتاع، كمدركات فكائد 

 الممارسة خيار حاسـ ألساليب األنشطة عند طمبة المدارس مما ينتج عنيا مستكل مرتفع مف المشاركة 
في األنشطة الرياضية، ككذلؾ النشاط التركيحي قد يككف أحد األسباب األكلية لمطمبة بيدؼ االستمتاع 
بأكقات الفراغ بصكرة ايجابية، حيث يتنكع استمتاع األنشطة بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر، كما 

التي أظيرت فركؽ في المجاؿ النفسي لممارسة النشاط  (م1993) "السوطري "اتفقت نتائجنا مع دراسة
 .الرياضي بيف الطالب كالطالبات كلصالح الطالب

 أما فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحدد االجتماعي كلصالح الذككر، يرجع الباحث 
أف السبب يعكد إلى أف نسبة الممارسيف الذككر لمنشاط الرياضي في المدارس كبيرة إذا ما قكرنت بنسبة 
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عـ مف الكالديف كاألصدقاء بطريقو أكثر، كباعتبار أف البيئة الجزائرية تعاني مف داإلناث، كليذا يككف اؿ
تشدد في العادات كالتقاليد كالثقافة في المجتمع الجزائرم في التشجيع كالتحفيز لممارسة النشاط الرياضي 

. بالنسبة لإلناث 
:  الثالثمناقشة الفرضية  .2-8-3
لممارسة التركيح الرياضي لدل  (االجتماعية كالنفسية كالبيئية)تكجد فركؽ في األبعاد كالتي تنص أنو  

كجكد فركؽ ذات  يستنتج الباحث المراىقيف بالمرحمة الثانكية تعزل لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة،
داللة إحصائية في المحددات االجتماعية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير 
المستكل االقتصادم لألسرة، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات النفسية كالبيئية 

 .كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية، تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة
 لممكاطنيف  كيرجع الباحث ىذا إلى السياسة المنتيجة مف طرؼ الدكلة الجزائرية في رفع القدرة الشرائية

نشاء  مف خالؿ زيادة األجكر لدل شريحة كبيرة مف المكظفيف ككذلؾ العتماد سياسة محاربة البطالة كا 
بالرغـ  فرص جديدة لمشغؿ مف أجؿ تحسيف الكسب المادم لدل العديد مف فئات المجتمع كالبداية مشجعة
كىذه  مف عدـ تكفير الشغؿ بصفة نيائية لمجميع كالقضاء عمى مشكؿ البطالة كالذم تعاني منو العديد،

أشارت نتائجيا إلى أف  (م1999)" عبد الهادي"النتائج تتطابؽ مع الدراسات السابقة لكؿ مف دراسة 
االرتفاع في المستكل االجتماعي كاالقتصادم يساعد في ممارسة الرياضة كقت الفراغ كضركرة نشر 

أف تدني مستكل المعيشة  (م1996)" رجاء محمد الحسن"الكعي الثقافي بيف األسر، كفي دراسة 
 "أيمن حسني"كالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع ىي عقبات الستثمار كقت الفراغ، كفي دراسة 

أظيرت كجكد تأثير لدخؿ األسرة حيث أف الطمبة مف الشرائح االجتماعية ذات الدخؿ المرتفع  (م2001)
كانكا يمارسكف أنشطة تركيحية بينما ذات الدخؿ المنخفض فقد تفرقكا في أنشطة القياـ بأعماؿ المنزؿ 

 "وايت كمود"كعميو يتضح لنا كمف خالؿ الدراسة النظرية التي أكضحت أف نتائج كؿ مف دراسات 
كجكد عالقة دالة إحصائيا بيف الفركؽ في الكضع الطبقي االجتماعي  "توماس"ك كريستل"ك "جراهام"ك

أف المستكم االجتماعي كاالقتصادم يؤثر في مناشط "ماكدونالد"كبيف استخدامات كقت الفراغ، كيرل 
إلى أف " فوكس"التركيح مف الناحية الكمية كمف الناحية الكيفية عمى حد السكاء، كمف جانب آخر يشير 

كقت الفراغ لدل األطفاؿ يتأثر بالمستكل االقتصادم كاالجتماعي ألسرىـ كأف ذلؾ يتضح في األسر ذات 
الدخؿ المنخفض، حيث يشارؾ األبناء في كقت فراغيـ أسرىـ في تحمؿ أعباء الحياة كمف ثـ يككف حجـ 
 كقت الفراغ المتاح ليـ أقؿ مف كقت الفراغ لدل األبناء مف ذكم المستكل االقتصادم كاالجتماعي المرتفع

كيبدك مف خالؿ كثير مف الدراسات أف دخؿ العامؿ  ،(69، صفحة 1997الحماحمي، -دركيش كماؿ)
 يحدد بدرجة كبيرة اختياراتو لكيفية قضاء كقت الفراغ عند المكظفيف أك التجار أك اإلطارات السامية

(Dumaze Deir, 1982, p. 260) أف ىناؾ بعض األنكاع مف التركيح ترتبط " سوتش"، كما الحظ
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 .Tomas, Ratmond, 1993, p) بكمية الدخؿ فكمما ارتفعت تزايد الطمب عمى الحاجات التركيحية
كالذم يمكف استنتاجو مف خالؿ ما سبؽ أف اختيار الفرد لكيفية قضاء أكقاتو الحرة أك أسمكب ، (71

، 1990حسف الساعاتي، ) نشاطو التركيحي كنمطو يتأثر بمستكل مداخيؿ األفراد كقدراتيـ المادية لذلؾ
  .(43صفحة 

:  الرابعةمناقشة الفرضية  .2-8-4
لممارسة التركيح الرياضي لدل  (االجتماعية كالنفسية كالبيئية)تكجد فركؽ في األبعاد كالتي تنص أنو  

( 26)كمف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ  المراىقيف بالمرحمة الثانكية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف،
أستنتج الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ 

المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في 
المحددات النفسية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية، تبعا لمتغير 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (28)المستكل التعميمي لألب، كمف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ 
المحددات النفسية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ، كعدـ 
كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات االجتماعية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل 

 .تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ.تالميذ المرحمة الثانكية
 كيرجع الباحث ذلؾ إلى الدكر األساسي لمعالقة الكجدانية بيف الكالديف كاألبناء القائـ عمى التقبؿ 

شباع لحاجات كرغبات األبناء، كذلؾ انعكس إيجابا عمى الممارسة النشطة  لمنشاط  (الفعالة)كالعطؼ، كا 
التركيحي الرياضي، ككذا  زيادة مستكل التكقع مف الممارسة الرياضية لدل ىذه الفئة، كما يرل الباحث 

كتتمثؿ المعرفة  أحد أىـ جكانب اإلعداد الثقافي لمتمميذ في المرحمة الثانكية، أف جانب الثقافة التركيحية
الرياضية كالتركيحية كثقافة في أنيا تمنح أبعاد ثرية كنشطة لشخصية اإلنساف كتضفي عميو الحيكية 

تشحذ كجدانو بالمعاني كالقيـ الصحيحة كالجمالية كالخمقية كتكسبو الكعي   كالديناميكية، ذلؾ أنيا
التركيحي كالرياضي الالزميف لمشاركة إيجابية فعالة في الرياضة كالتركيح كالالزمة كذلؾ لحياة صحية 

. سعيدة
التي أكدت أف االتجاه  (م1972 )عبد الحميم محمود السيدكيستشيد الباحث بالدراسة التي قاـ بيا  

االيجابي لمكالديف نحك حاجات كرغبات األبناء ُيكسبيـ الثقة بأنفسيـ كالشجاعة كينعكس ذلؾ إيجابا عمى 
التي أكدت  (م1998 )صحراوي مراداإلبداع لدييـ، كما جاءت نتائج بحثنا متفقة مع الدراسة التي قاـ بيا 

عمى أف المعاممة بشكميا العاـ التي تتميز بالتقبؿ مف الكالديف كاالندماج مع األبناء ليا ارتباط مكجب 
أف انتشار الثقافة يتيح الفرصة "ماكس كابمن "باتجاىات األبناء نحك ممارسة األنشطة الرياضية،  كيرل 

، 1997الحماحمي، -دركيش كماؿ) لقضاء كقت الفراغ لجميع فئات المجتمع مف المستكيات المختمفة
 .(70صفحة 
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: الخامسةمناقشة الفرضية . 2-8-5
السمككي كالتي تنص عمى أنو يتميز المراىقيف المتمدرسيف بالمرحمة الثانكية بتبايف في مجاالت االنحراؼ 

أف  (30)اتضح مف الجدكؿ كعند المعالجة اإلحصائية، . بكالية تيارت (االجتماعي ، النفسيالسمككي،)
كجكد االنحرافات السمككية لدل المراىؽ بالمرحمة الثانكية في كالية تيارت، كانت متكسطة حيث كصمت 

، كفيما يتعمؽ بترتيب األبعاد كاف البعد السمككي (%54,17)النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 
، كأخيرا (%55,30)، يميو البعد النفسي بنسبة مئكية (%59,28)بالمرتبة األكلى بنسبة مئكية قدرت 

كلدل مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبيف . (%47,94)البعد االجتماعي بنسبة مئكية 
 "Gillim( "م2003) "Others( "م2006) "Fre"، (م2006")Fabrega" أنيا تتفؽ مػع نتػائج دراسػات

التي أشارت نتائجيا إلى تكافر االنحرافات الػسمككية لدل الطمبة  (م1998) "Yahraes"، (م2002)
 (م2004) "Parry"، (ـ2007) "Mehranian  بمستكل متكسط، بينما تعارضت مع نتائج دراسػات

"Somen("2002م) ،"Roy & Howe" (1994م)  كالتي أظيرت نتائجيا ارتفاع مستكل االنحرافات
 المعايطة( م2004) "Tayler" السمككية لػدل الطمبة، كما تعارضت مع نتائج بعض الدراسات األخرل

كالتي أظيرت نتائجيا انخفاض مستكل  (م1999")Yarnold( "م2002)  "Hoover( "م2004)
. االنحرافات السمككية لدل طمبػة المدارس

كانت متكسطة فقد كانت  (30)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لمبعد السمككي كمف خالؿ الجدكؿ رقـ  -1
كيعزك الباحث شيكع ىذا النمط مف االنحرافات السمككية ، (%59,28)النسبة المئكية لالستجابة عمييا 

بسبب اكتظاظ قاعات الدراسة بأعداد التالميذ كضعؼ العقكبات المدرسية عمى التالميذ الذيف يتصفكف 
بيذا النمط، كعدـ شغؿ أكقات الفراغ كالذم يكجو التالميذ طاقاتيـ إلى العبث كالكتابة عمى الجدراف كعدـ 

التمكف العممي، كأف أىـ أسباب االنحرافات السمككية التي ترجع إلى المجتمع المدرسي أىميا تخاذؿ 
النظاـ المدرسي في تحقيؽ االنضباط بيف التالميذ كالقكانيف المدرسية الخاصة بالتمميذ كضعؼ الضكابط 
المدرسية ليا األثر الكبير في تفشي ظاىرة االنحرافات السمككية داخؿ أسكار المدرسة، كبسبب كسائؿ 

اإلعالـ الفاسد كثقافة اإلنترنت المعاصرة الداعية شيكع االنحرافات السمككية التي تخالؼ معايير كمقكمات 
ديننا القكيـ كعاداتنا األصمية، ككذلؾ العالقة بيف األستاذ كالتمميذ التي تمعب دكرا ىاما في بناء شخصيات 

 . المراىقيف بدرجة أنو يمكف اعتبارىا المفتاح المكصؿ إلى نجاح المكقؼ التعميمي أك فشمو
        السمككيةالتي أظيرت نتائجيا انتشار االنحرافات  (م2005) موبمتزكهيمز كتكافقت مع دراسة 

كالتي بينت  (م2003 )صابرفي المجاؿ السمككي بدرجة متكسطة لدل طالب المرحمة الثانكية، كدراسة 
نتائجيا أف االنحرافات السمككية المتعمقة بالجانب األدائي تأتي في المرتبة األكلى بدرجة متكسطة لدل 

التي أشارت إلى أف أىـ المشكالت السمككية الشائعة التي  (م2003 )العثامنةطمبة الجامعة، كدراسة 
. يعاني منيا الطالب كتأتي في المرتبة األكلى المتعمقة بالجانب السمككي
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كانت متكسطة فقد كانت النسبة  (30)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لمبعد النفسي كمف خالؿ الجدكؿ رقـ  -2
 كيرجع الباحث ذلؾ إلى حدة كسرعة رد الفعؿ في مثؿ ىذا ،(%55,30)المئكية لالستجابة عمييا 

السف نابع مف طبيعة المرحمة التي يمر بيا المراىؽ فيك يثكر ألتفو األسباب مكجيا بذلؾ الطاقة 
كأف ، االنفعالية إلى الخارج كأحيانا يكجو ىذه الطاقة إلى الداخؿ مسببا اإليذاء لنفسو أك لممتمكاتو

المراىؽ يستجيب لمغضب كيعبر عف غضبو تعبيرا مباشرا في شكؿ مظاىر حركية متباينة ثائرة 
كالعدكاف كمظاىر لفظية كالتيديد كالشتـ، كأف حالة الفتكر التي تنتاب فئة المراىقيف كالشركد الذىني 

كالفكرم الذم يسيطر عمى الكثير منيـ ككذلؾ عدـ التركيز مع األستاذ كعدـ شغؿ أكقات الفراغ كالذم 
 . يكجو الطمبة طاقاتيـ إلى العبث كالكتابة عمى الجدراف

كالتي أشارت نتائجيا عف كجكد انحرافات سمككية شائعة  (م2015 )خولة سعدكىذا ما اتفؽ مع دراسة 
لدل طالبات السنة التحضيرية، كاالنحرافات المتعمقة بالجانب النفسي جاءت بدرجة متكسطة، إضافة 

لمدكر المحكرم الذم تؤديو الضغكط كالمشكالت  (م2000" )Cherniss"كيرنسإلى ما أشار إليو 
  االنفعالية التي يعجز الفرد بسببيا عف قدرتو عمى التركيز، فضال عف أنيا تشتت انتباىو، كتمنعو 
مف التمتع بفكر سميـ، فيصيبو االكتئاب ثـ تعيؽ مياراتو االجتماعية، كىذه النتيجة تتفؽ مع ما 

       خاصة في ما يتعمؽ بالمشكالت االنفعالية، إضافة  (ـ1997 )األنصاريتكصمت إليو دراسة 
التي أكدت  (م2004) كآخريف باكرك (م2000 )مكارميك (م1999 )الصبانإلى دراسة كؿ مف 

جميعيا أف المشكالت كالمكاقؼ االنفعالية تنتشر بدرجة متكسطة بالنسبة لالنحرافات السمككية التي 
 .يعاني منيا طالب المرحمة الجامعية

كانت قميمة فقد كانت  (30)كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لمبعد االجتماعي كمف خالؿ الجدكؿ رقـ  -3
، كيرل الباحث ضعؼ الكازع الديني كعدـ التمكف العممي (%47,94) النسبة المئكية لالستجابة عمييا

كالتكاكؿ عمى الغش كعدـ تكفر الطمكح لدييـ كخاصة المنتميف لجماعة األقراف غير السكية يعانكف مف 
مشكالت متعمقة بنظاـ القيـ السائدة  في المجتمع كالسيما فيما يتعمؽ بأمكر الديف كالقيـ كالمثؿ 

إضافة إلى ذلؾ أف معظـ التالميذ الذيف  كاألخالقيات بصكرة عامة كتدىكر القيـ الركحية عند أغمبيـ،
حصكؿ طالؽ  أك يقكمكف بسمككيات منحرفة يأتكف مف أسر مفككة ككجكد خالفات زكجية بيف اآلباء

بينيما، أك غياب أحد الكالديف عف البيػت حيػث يكاجو األبناء صعكبات في التكافؽ النفسي كاالجتماعي 
أضؼ إلى ذلؾ التيديدات كاإلذالؿ الشخصي في المدرسة أماـ زمالئو، يؤدم ذلؾ إلى ضعؼ شخصية 

 إلى ما أشارت الباحث ىذه النتيجة التمميذ كعدـ تكميفو مع الجماعة المدرسية كمحاكلة تركيا، كما يعزك
( م2000) "Simelane"، (م2002 )حـسن، (م2002)هارون  ،(م2005 )بركات كؿ مف دراسة إليو

ف كانت معظـ النظـ التعميمية في مدارسنا تمنع استخداميا كيؤدم إلى عدـ التكيػؼ  أف العقاب البدني كا 
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النفسي كاالجتماعي كقد يحدث عاىات جسمية بالتمميذ تمنعو مف مزاكلػة بعػض أنػشطة الحيػاة 
. االجتماعية

بالكسط المدرسي يعزم الباحث إلى ظيكر مثؿ ىذه النسب ية السمكؾاالنحرافات كبصفة عامة النتشار 
بمستكل متكسط يرجع ذلؾ إلى سيككلكجية النمك  (السمككي، النفسي، االجتماعي)في أبعاد االستبياف 

يككف التالميذ في المرحمة الثانكية في مرحمة المراىقة، تمؾ المرحمة التي تتصؼ بعػدـ االسػتقرار  حيػث
كالجسمي كالعقمي، كبعدـ الشعكر باألمف، كالرغبة في التفرد كاالستقاللية عف الغير كاالختالؼ  النفػسي

 كؿ ذلؾ ينعكس في سمكؾ ىذا المراىؽ عمى شكؿ أنماط ،في التمرد كالمغامرة كالمجازفة معيـ، كرغبة
لى عدـ اىتماـ المدرسة باألنشطة التركيحية  مف الػسمكؾ غيػر المنتظـ كغير المنضبط في المدرسة، كا 

الرياضية ككسيمة لتنفيس التمميذ عف الطاقات المكجكدة لديو، إضافة إلى عدـ كجكد خمية إصغاء 
        كمرشديف تربكييف في معظـ الثانكيات بكالية تيارت، كعدـ إتاحة المجاؿ أماـ التالميذ لمتعبير 

عف مشاعرىـ كالتنفيس أيضا عف طاقاتيـ، كعدـ تطبيؽ برامج كقائية كعالجية لمثؿ ىذه االنحرافات 
السمككية مف قبؿ المرشد التربكم بالتعاكف مع المدرسة كأكلياء األمكر مثؿ دمج التمميذ في األنشطة 
التربكية الرياضية كالثقافية كالترفييية الستثمار طاقاتيـ في أنشطة بناءة كمفيدة كمكجية نحك ىدؼ 

كالتي أشارت أف االنحرافات  (م1993 )أبو الربايجابي، كجاءت ىذه النتائج متطابقة مع دراسة 
التي أظيرت أف االنحرافات  (م2003  )صابرالسمككية ظيرت بدرجة متكسطة لدل الطمبة، ك دراسة 

التي أشارت أف  (م1998 )إبراهيماألدائية ىي أكثر االنحرافات السمككية انتشارا، كتعارضت مع دراسة 
 العثامنةاالنحرافات السمككية لدل الطمبة ظيرت بدرجة كبيرة، لكنيا تطابقت أيضا مع دراسة كؿ مف 

التي أشارت إلى أف أىـ االنحرافات السمككية الشائعة التي يعاني  (م2005)  كآخريفهيمزك (م2003)
منيا الطالب كمف حيث األكثر انتشارا ىي المتعمقة بالجانب السمككي كيميو الجانب االنفعالي، أما 

        بالنسبة االنحرافات االجتماعية؛ فقد جاءت في المرتبة األخيرة، كىي متفقة بذلؾ مع دراسة كؿ 
 قندز دراسةكتؤكد . (م2008)، البنا ،(م2003)صابر ،(م2003 )الزعبي ،(م1999 )الصبانمف 

أظيرت نتائجيا كجكد درجة استجابة متكسطة لجميع المجاالت الخاصة  التي (م2014)عمي 
 .باالضطرابات السمككية المكجكدة لدل تالميذ المرحمة المتكسطة بكالية الشمؼ

 :السادسةمناقشة الفرضية . 2-8-6
السمككي، ) االنحراؼ السمككي أنو تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف أبعاد كتنص الفرضية

 .لصالح المراىقيف الممارسيف لمتركيح الرياضي بالمرحمة الثانكية (النفسي، االجتماعي
أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية مف حيث تأثير ممارسة النشاط   (31)كيتضح مف الجدكؿ رقـ 

التركيحي الرياضي عمى االنحرافات السمككية لدل تالميذ المرحمة الثانكية لكالية تيارت، تعزل لمتغير 
الممارسة كأف ىذه الفركؽ تعكد لصالح التالميذ الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي عمى مستكل 
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الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي، كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ لغير غير التالميذ 
أما بالنسبة ألبعاد الدراسة، فإنو تكجد  ،(36,76)، كلمستكل التالميذ الممارسيف بمغ (39,77)الممارسيف 
كتعكد جميعيا لصالح مستكل الممارسيف " البعد النفسي" ك" البعد السمككي"ك"البعد االجتماعي"فركؽ في 

أكثر انتشارا أف االنحرافات السمككية ، كالممارسيفغير لمنشاط التركيحي الرياضي عمى مستكل التالميذ 
السمككي، ) أبعاد استبياف االنحرافات السمككية لممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي فياغير  التالميذ عند

 .(النفسي، االجتماعي
  كقد بينت نتائج ىذه الدراسة عمى أف ممارسة أكجو األنشطة التركيحية الرياضية دكر فعاؿ في التقميؿ 

 كما، أظيرت ىذه النتائج أف ىناؾ داللة إحصائية فيما يتعمؽ بأبعاد مالسمكؾاالنحراؼ مف انتشار 
. المطبؽ عمى تالميذ المرحمة الثانكيةم السمكؾاالنحراؼ استبياف 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى دكر ممارسة النشاط التركيحي الرياضي في تعديؿ كتيذيب سمكؾ  
      التالميذ، كتنشئتيـ مف جميع النكاحي البدنية كالعقمية كالنفسية كاالنفعالية كاالجتماعية، كما تتيحو 

مف استقرار نفسي كضبط لالنفعاالت، كتخميص الفرد مف اليمـك الكثيرة كالتخمص مف الضغكطات، فتأثير 
األنشطة التركيحية الرياضية في إطارىا التربكم عمى الحياة االنفعالية لإلنساف يتغمغؿ إلي أعمؽ 

مستكيات السمكؾ كالخبرة، حيث ال يمكف تجاىؿ المغزل الرئيسي لجسـ اإلنساف كدكره في تشكيؿ سماتو 
كالتي أظيرت أف االنحرافات السمككية التي تكاجو الطمبة  (م1983)"Fry "فرايالنفسية، كتتفؽ مع دراسة 

تقؿ عندما تتاح ليـ الفرصة لمتعبير عف أنفسيـ كخصكصا عند إشراكيـ في األنشطة التركيحية الرياضية 
   كممارسة التركيح الرياضي أمر محبب لدل التالميذ في جميع المراحؿ الدراسية كلو تػأثيره عمى الفرد 

في جميع الجكانب الجسمية كالعقمية كالنفسية، فاإلنساف كحػدة متكاممػة، ال يمكػف التفريؽ فييا بيف عقؿ 
التي بينت  (م2014) قندز عمي دراسةكتؤكد ، (128، صفحة 1996جكاد عكض اهلل، )كجسـ أك ركح 

       نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مف حيث تأثير متغير ممارسة النشاط البدني الرياضي
عمى االضطرابات السمككية لدل تالميذ المرحمة المتكسطة حيث كانت االضطرابات السمككية أكبر عند 

 (م2011) نضال عبد الناصر فهمي كدراسةغير الممارسيف لمنشاط النشاط البدني الرياضي التربكم، 
    أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، مف حيث تأثير متغير الممارسة الرياضية 

   عمى االنحرافات السمككية لدل تالميذ المرحمة األساسية العميا حيث كانت االنحرافات السمككية أكبر 
المنجزة في ايطاليا عند  (م1997)" Lenzi"كما بينت دراسة  عند غير الممارسيف لألنشطة الرياضية،

كقد  المراىقيف الممارسيف لمرياضة كغير الممارسيف أف ىناؾ عالقة بيف العدكاف كالممارسة الرياضية
أظيرت ىذه النتائج أف الرياضة تسعد عمى تعديؿ العدكاف ككذلؾ كسيمة مساعدة في النمك الشخصي 

 وبدوي أميريسة باإلضافة إلى ذلؾ كجكد العامؿ التنفيسي مف خالؿ التمريف الرياضي، كتشير درا
 البحث كمعامؿ الدراسية، كالجداكؿ المحاضرات عمى حياتيـ تقتصر ال الجامعي الشباب أف (م1997)
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 الطالب يمتقي حيث الرياضية، كالساحات المالعب داخؿ الرياضية األنشطة إلى تمتد بؿ فحسب، العممي
         الفريؽ بركح يعممكف كيؼ خالليا مف يتعممكف التي كالمنافسات الرياضية الممارسات في زمالءه

التركيحية  األنشطة مختمؼ ممارستيـ عند كالمحبة األلفة تسكده مثمر، مناخ كفي متناسؽ، تعاكف في
 الرياضية، كما أف ممارسة التركيح الرياضي تمعب دكران ميما في تنمية القيـ االجتماعية، كتعدؿ في بنػاء

ما يتفؽ  شخصية التمميذ الممارس لو، فتتيح لمتمميذ أف يتصرؼ في المكاقؼ المختمفة التي يكاجييا، مع
جكانب النمك  كأبعاد الشخصية، فيك مف أىـ الكسائؿ الفاعمة لتحقيؽ النمك الجسمي، الذم يػؤثر فػي

كتيذيب النفكس، كتقكيـ  األخرل، كما كييدؼ إلى تعميؽ المفيـك األمثؿ لمرياضة فػي صػقؿ المكاىػب،
عداد الشخصية السكية المتكازنة  ، كفي ىذا (203، صفحة 2001الشمراني أحمد عمي، )السمكؾ، كا 

 أف ىنػاؾ عػددان مػف الباحثيف يؤكدكف عمى أف أعدادان متزايدة  (م1989) كآخركف درويشالصدد يذكر 
الب المدارس يْشُككف مػف األمػراض النفسية كاالنييار العصبي كعدـ القدرة عمى االنتباه كالتركيز مف ط

كتشتت الفكػر ككػذلؾ  تعػاطي العقاقير الطبية الميدئة كالمنكمة نتيجة لمضغكط النفسية كالعػصبية، كلػذلؾ 
  مرازقة جمالدراسةكيجػب أف تكػكف األنشطة الرياضية التركيحية جزءا مف حياة ىؤالء التالميذ، 

 أسفرت نتائجيا عمى أف الممارسة الرياضية تؤثر إيجابا عمى سمكؾ التالميذ، كبالتالي تقمؿ  (م2013)
مف حدة العنؼ لدييـ كالعديد مف السمككات اإلنحرافية، في األبعاد النفسية كاالجتماعية كالتعميمية 

 (م2004) ، خميل(م2006)عبد التواب كالسمككية، كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع كؿ مف دراسة 
أف األنشطة التركيحية الرياضية تساعد الفرد حيف ممارستيا  (م1995)، بن عكي (م2004)السدحان 

زيادة التفاعؿ االجتماعي كالشعكر بالقيمة الذاتية كالشعكر باالنتماء، كما تكسب الفرد مكانة اجتماعية 
لى نمك  مقبكلة لنفسو، كذلؾ مف خالؿ تقبؿ نظـ كقكاعد الجماعة التي يشاركيا في المناشط التركيحية، كا 

. مف الضغكطات الالشعكرية اجتماعي متكازف مف أجؿ التحرر
أف ىناؾ مدخميف يساعداف عمى فيـ العالقػة بػيف الممارسة الرياضة ) م1996 )الخولي كيشير 

شباع الحاجات النفس اجتماعية فالممارسة الرياضية محط اىتماـ :كاالنحرافات السمككية  التعكيض كا 
عجاب عدد كبير مف األحداث الجانحيف، كخاصة تمؾ األنكاع مف الرياضات التي تعتمد عمى المنازالت  كا 

أك ذات الطبيعة القتالية، كىي أنشػطة تؤكػد لمجانح قدراتو البدنية كتحقؽ لو ذاتو مف ىذه الناحية، كىي 
أنشطة تعطيو المكانة المتميػزة بػيف أقرانو، كالتعكيض الكافي، مف عكامؿ الحرماف التي تعرض ليا كعانى 

 إضافة إلى .منيا، فضالن عما تبيحػو الرياضة لمجانح المتفكؽ رياضيان مف فرص لمحراؾ االجتماعي
المبني عمى افتراض، أنو ما دامت الرياضة تناؿ اىتمامان ممحكظان مف األحداث  اإلصالح كالتقكيـ

الجانحة، أك المنحرفيف، فمماذا ال نكظفيا تكظيفان اجتماعيان، لو طبيعة عالجية كتأىيمية، عمػى اعتبػار أف 
رشػادم لتقكيـ  الكسط التي تؤدل فيو المناشط الرياضية تحت قيادة كاعية، إنما ىك كسط إصالحي كا 

  (265، صفحة 1996الخكلي أميف، )الحدث، كتعديؿ سمككو، بما يتناسب مع معايير كقيـ مجتمعية 
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كذلؾ مف خالؿ إشباع الفرد الممارس لمناشػط التػركيح لحاجتػو النفسػية، كتمػؾ الحاجػات النفسػية ال يمكػف 
     إلشػػػػباع بعضػػػػيا إال مػػػػف خػػػػالؿ كقػػػػت الفػػػػراغ، كمػػػػا أف المشػػػػاركة فػػػػي مناشػػػػط التػػػػركيح تػػػػؤدم 

إلػػػػى تحقيػػػػؽ االسترخاء كالرضا النفسي، مما يحقؽ لمفرد التكازف النفسي، كتسػاعد عمى التكيؼ النفسي 
كتحقيؽ الذات لممارسييا، فيي تييئ المكاقؼ المختمفة التي تشبع الحاجات إلى التقدير كالنجاح كتحقيؽ 
الذات كاألماف، كما أنيا تجمب السعادة كالسركر إلى النفس، كتساعد عمى التخمص مف التكتر كاإلرىاؽ 
  العصبي، كذلؾ بتفريع االنفعاالت المكبكتة، كتفريغ الطاقػة النفسػػية، كاسػػتنفاد كافػػة الطػػرؽ لمكصػػكؿ 

كما بينت دراسة ( 76، صفحة 2008قرماف ميادة، )إلػػى الحالػػة النفسػػية السػػميمة لإلنسػػاف الممارس 
Delignieres( 2002م) أف ىناؾ محاسف نفسية عديدة لمممارسة الرياضية، كأكدت عمى أىمية البرامج 

  .    التدريبية اليكائية في التقميؿ مف حدة القمؽ كاالكتئاب لدل الفرد الممارس لمرياضة بشكؿ عاـ
(Didier Delignieres, 2008, p. 56) أف الممارسة  (م2009 )عبد الحميم منى، كما أكدت

الرياضية المنتظمة، تؤدم إلى التقميػؿ مػف حػدة االنحرافات السمككية التي قد تكاجو الطالب، كتعمؿ 
الممارسة الرياضية عمى زيادة االلتػزاـ كاالنضػباط فالقكانيف كالتعميمات المكجكدة في األلعاب الرياضية 

            تؤدم إلى تنشئة الفرد عمى االتزاف النفسي كضبط النفس، كزيادة مستكل التحكـ كالسيطرة 
( 32، صفحة 2009عبد الحميـ منى، ). عمى االنفعاالت، باإلضافة إلػى التقميػؿ مػف السمكؾ العدكاني

كقػػد أشػػارت البحػػكث العمميػػة المعاصػػرة بػػأف ممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية تسػػيـ فػػي تحسػػيف الصحة 
الرياضية كتربط إيجابيا بالصحة النفسية كبالتػالي االنتظػاـ فػي ممارسػة األنشػطة الرياضػية يطػكر مقدرة 

، كلذلؾ فقد كجدت (11، صفحة 2007دركيش كفاء، ) .الفرد عمى التحمؿ ك مقاكمة ضغكط الحياة
عالقة كثيقة بيف التركيح كعمـ النفس فالتركيح يعد مف العكامػؿ العامػة لمصػحة النفسػية لدرجة جعمت 
  العمماء يعرفكنو عمى أنػو حالػة نفسػية تصػحب الفػرد أثنػاء ممارسػة لمنشػاط التركيحػي الصػحة النفسية 

التحرر مف القمؽ كالتكتر النفسي كتفريغ  كعف طريؽ اكتساب الشعكر كاإلحساس الذاتي بالسعادة كاآلماف
شباع بعض الحاجيات النفسية مثؿ إثبات الذات االنفعاالت المكبكتة ، 2008حسف محمكد ىدل،  ) كا 

لذلؾ فإف شغؿ أكقات الفراغ بالشكؿ المنظـ كالمرغكب يككف عامؿ كقائي لالنحراؼ، كما  (116صفحة 
ظيرت مكافقة جمية لدل المبحكثيف عمى أف أفي دراستيا كالتي  (م1996)رجاء محمد الحسنأكدت ذلؾ 

عمى النقيض كنتيجة لعدـ االستثمار األمثؿ ف كتنظيـ أكقات الفراغ يعكد بالنفع عمييـ كعمى المجتمع
ألنشطة أكقات الفراغ بالشكؿ اإليجابي كالمرغكب كالمنظـ، فإف ذلؾ يمكف أف يسبب في الشعكر بالممؿ 

الزعبي كاإلحباط كبالتالي زيادة االنحراؼ لدل المراىقيف بصفة خاصة، كىذا ما أشار إليو أيضا 
 عمى أف عدـ االستفادة مف أكقات الفراغ بشكؿ مناسب، يؤدم إلى الشعكر بالممؿ كالضجر (م2008)

كقد ينحرؼ بالشباب أك المراىؽ إلى إتباع أساليب غير مناسبة لمتغمب عمى ما يعانيو مف سأـ كممؿ 
بينت أنو كمما زاد تكجيو اآلباء ألبنائيـ في مجاؿ قضاء كقػت  (م2003")السدحان"كضجر، أما دراسة 
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اتجو األبناء نحك ممارسة األنشطة التركيحيػة االيجابيػة كقػؿ اتجاىيـ نحك األنشطة - التركيح-الفراغ 
إلى أف ممارسة النشاط الرياضي يساىـ  (م2001) "Sallis, J.F. & Russell" التركيحية السمبية كيشير

 (م2001)مسعود بوسعدية بدكر فعاؿ في تكسيع قاعدة التكيؼ االجتماعي بيف الممارسيف لمنشاط، أما 
أف كثرة الفراغ تدفع المراىقيف إلى الممؿ، كالممؿ يدفعيـ إلى اليأس كىذا األخير يدفعيـ إلى ممارسة  أشار

العنؼ حتى ضد أنفسيـ، كبالتالي فطاقات المراىقيف إذا لـ تستغؿ في الخير كتحقيؽ الطمكحات؛ استغمت 
في الشر كتدمير الذات كالغير، يضاؼ إلى ذلؾ أف كثرة الفراغ تؤدم إلى مجالسة الرفقة الضالة، كبالتالي 

، كما تكصمت (67، صفحة 2011بكسعدية مسعكد، ) الكقكع في الفكر المنحرؼ المؤدم إلى العنؼ
           إلى أف الذيف يمارسكف الرياضة أفضؿ مف الذيف (م1992) "Rejeski "رجيسكينتائج دراسة 

 .ال يمارسكنيا في تحمؿ االحباطات كالضغكط النفسية كاالجتماعية كالتعامؿ مع األزمات
 كأرجع الباحث ىذه النتائج إلى أف ممارسة الرياضة بانتظاـ يقكم الصحة العامة كينشط الجسـ مما يرفع 
الركح المعنكية كينشط األفكار التفاؤلية كالمشاعر االيجابية التي تقكم المناعة النفسية لتحمؿ اإلحباط 

 (.173مرسي كماؿ ابراىيـ، صفحة )كالضغكط 

: الخالصة العامة. 2-9
لقد طرأ عمى المجتمع الجزائرم العديد مف التغيرات في اآلكنة األخيرة، حيث شيدت تمؾ الفترة حدكث 

 داخؿ العنؼ أعماؿ مف متنكعة أشكاؿ كبركزتغيرات جذرية أحدثت تغيرا في بنياف المجتمع الجزائرم، 
 الظاىرة ىذه حكؿ المعنية الجيات طرؼ مف المقدمة كاإلحصاءات األرقاـ ككثرة التربكية المؤسسات
 فئة االجتماعي خاصة لدل الكسط إلى تعدت ثـ الدراسي، المناخ األكلى بالدرجة مست التي الخطيرة،

 عرضة أضحت األخيرة ىذه فإف المجتمع، في كأىميا االجتماعية أكبر الشرائح  المراىقيف، كىي التي تعد
الحراؾ االجتماعي الذم غير في األكلى إلى  بالدرجة راجع كىذا ،السمككية كاإلنحرفات المشاكؿ مف لمعديد

 التركيح جزء عضكم مف المنظكمة الشاممة كىك جزء نمط الحياة كفي سمـ المنظكمة األخالقية، كبما أف
متكامؿ مف مجمكع النظـ االجتماعية، حيث يعد نظاما ضابطا مف خالؿ إرساء مجمكعػػة مف المعارؼ 

إلى ذلؾ فمقد  كقكاعػد كأنماط مف القيـ كالسمكؾ تتكافؽ مع النمكذج العاـ المقبكؿ مف المجتمع إضافة
 لدل المجتمع تتمثؿ في ككنو استثمار ايجابي لكقت الفراغ، كرفع مستكل الصحة العامػػة قأصبحت أىداؼ

كنشر القيـ االجتماعية المثمى، فضال عما يثيره لدل الفرد مف ميؿ لمسمك مف خالؿ تكجيو نزعاتو إلى 
تأتي ىذه الدراسة لتكضح مساىمة  المحددات االجتماعية كالنفسية كالبيئية التي أنشطة مقبكلة اجتماعيا، 

تحفز كتدفع بالمراىقيف لممارسة التركيح الرياضي كمدل االنعكاسات االيجابية ليذه الممارسة عمى 
 اعتماد مع في األبعاد النفسية كالسمككية كاالجتماعية داخؿ الكسط المدرسي كخارجو االنحراؼ السمككي

 الشحنات كتفريغ االنحراؼ مف في التقميؿ الرياضي، مف أىـ الكسائؿ المساعدة ممارسة أنشطة التركيح
 الرياضية المراكز داخؿ مييأ كمكاف آمف جك تكفير خالؿ مف كىذا المراىقيف، فئة خاصة لدل االنفعالية
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 أكقات استثمار قصد البالد، مناطؽ جميع في المنتشرة الرياضية لألندية التابعة الرياضية كالمنشئات
 الضغكطات عف كاالبتعاد الطاقة كتجديد المكبكتات عف لمتنفيس مكاف عف كالبحث إيجابية، بطريقة الفراغ
قد عمد الباحث إلى تقسيـ البحث إلى بابيف يستبقيما السكء، كفي ىذه الدراسة  رفقاء كمصاحبة النفسية

فصؿ تمييدم خصص لمتعريؼ بالبحث حتى يتسنى لممتصفح لألطركحة التعرؼ عمى مشكمة الدراسة 
كأىدافيا كفرضياتيا، باإلضافة إلى مفاىيـ كمصطمحات البحث كالدراسات السابقة كالمشابية التي تناكلت 

إلى أربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ تضمف محددات التركيح  متغيرات البحث، أما الباب األكؿ فقسمو
 ككقت الفراغ كالرياضة كالنظـ األسرية كالتركيح الرياضي الرياضي، كفيو تحدث عف المحددات االجتماعية

، كالمحددات النفسية كمصادر بالمدارس الثانكية بالجزائر كالتأثيرات االجتماعية لمنشاط التركيحي الرياضي
دافعية الممارسة الرياضية، كالميكؿ الرياضية لممراىؽ بالمرحمة الثانكية كالتأثيرات النفسية لمنشاط 

التركيحي الرياضي كالمحددات البيئية كالمنشآت الرياضية في تنمية الممارسات التركيحية الرياضية 
كالتأثيرات اإليجابية لمتركيح الرياضي عمى الفرد كالمجتمع، أما الفصؿ الثاني تناكؿ فيو التركيح الرياضي 
كأكقات الفراغ، بحيث تكمـ عف مستكيات مناشط أكقات الفراغ، كخصائصو كأىميتو كعف الفراغ كالمراىقة 

كعالقة التركيح بالمجاالت األخرل، كعرج عمى  كما تطرؽ إلى التركيح كنظرياتو، كأنكاعو كأىميتو كدكافعو
االنحراؼ التركيح الرياضي كأىميتو كخصائصو، أما في الفصؿ الثالث الذم خصصو لالنحراؼ ك

، كأقسامو كالعكامؿ المؤثرة فيو كالنظريات المفسرة لو مف االنحراؼ السمككي، فقد بيف فيو مفيـك السمككي
، كما تكمـ عف السمككيجميع االتجاىات كالعالقات االجتماعية المختمفة التي ليا عالقة مع االنحراؼ 

 لدل الفئة المعنية بالدراسة كالفصؿ الرابع السمككيالممارسة الرياضية التركيحية كانعكاسيا عمى االنحراؼ 
تضمف خصائص كحاجات الفئة العمرية المعنية بالدراسة، فكضح مفيـك المراىقة كفتراتيا كخصائصيا 

كأنكاعيا كالتغيرات الرئيسية التي تحدث في ىذه الفترة، كحاجاتيا كمتطمباتيا، كما تكمـ عف أىمية ممارسة 
. النشاط التركيحي الرياضي لممراىقيف كالحاجات التركيحية كشغؿ أكقات الفراغ

أما الباب الثاني فقسمو الباحث إلى فصميف، استعرض في الفصؿ األكؿ ضبط عينة البحث، كحدد المنيج 
المتبع كالدراسة المالئمة ألغراض ىذا البحث، كضبط مجاالت البحث كمتغيراتو، كقاـ بدراسات 

استطالعية األكلى لتثميف المشكمة كالثانية لضبط عبارات أداة البحث، كالثالثة مف أجؿ الثقؿ العممي ألداة 
البحث، كما أدرج الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في ىذه الدراسة، أما في الفصؿ الثاني تضمف عرضا 

   كتحميال كمناقشة لنتائج البحث، كاستنطاؽ األرقاـ كالدالالت اإلحصائية ليستخمص الباحث مجمكعة 
: مف االستنتاجات أىميا

أف طبيعة محددات التركيح الرياضي لدل المراىقيف بالمرحمة الثانكية في كالية تيارت كانت متكسطة - 
، كفيما يتعمؽ بترتيب المحددات (%61,58)حيث كصمت النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

يمييا المحددات  (%68,45 )بدرجة كبيرة كنسبة مئكية قدرتكانت المحددات االجتماعية بالمرتبة األكلى 
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بدرجة متكسطة كنسبة كأخيرا المحددات البيئية  (%60,95 )بدرجة متكسطة كنسبة مئكية قدرتالنفسية 
 (.%55,35 )مئكية قدرت

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي لدل المراىؽ لممرحمة الثانكية  -
لمجاؿ المحددات االجتماعية كالمحددات النفسية ك الدرجة الكمية لممحددات تعزل لمتغير الجنس كلصالح 

 .الذككر، في حيف كانت الفركؽ غير دالة إحصائيا في مجاؿ المحددات البيئية تبعا لمتغير الجنس
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة -

الثانكية تبعا لمتغير المستكل االقتصادم لألسرة، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات 
تبعا لمتغير المستكل .النفسية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية

. االقتصادم لألسرة
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات االجتماعية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة -

الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألب، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات 
النفسية كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي 

. لألب
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المحددات النفسية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية -

تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ، كعدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية في المحددات االجتماعية 
. كالبيئية كالدرجة الكمية لمتركيح الرياضي لدل تالميذ المرحمة الثانكية تبعا لمتغير المستكل التعميمي لألـ

 كجكد انحرافات سمككية لدل المراىؽ بالمرحمة الثانكية في كالية تيارت كانت متكسطة حيث كصمت -
، كفيما يتعمؽ بترتيب األبعاد كاف البعد السمككي (%54,17)النسبة المئكية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

، كأخيرا (%55,30)، يميو البعد النفسي بنسبة مئكية (%59,28)بالمرتبة األكلى بنسبة مئكية قدرت 
(. %47,94)البعد االجتماعي بنسبة مئكية 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية مف حيث تأثير ممارسة النشاط التركيحي الرياضي عمى االنحرافات  -
السمككية لدل تالميذ المرحمة الثانكية لكالية تيارت تعزل لمتغير الممارسة، كأف ىذه الفركؽ تعكد لصالح 

الممارسيف لمنشاط التركيحي غير التالميذ الممارسيف لمنشاط التركيحي الرياضي عمى مستكل التالميذ 
، ألف نتائج (السمككي، النفسي، االجتماعي)أبعاد استبياف االنحرافات السمككية  جميع فيالرياضي، ك

لمنشاط التركيحي الدراسة أظيرت انتشارا االنحرافات السمككية أكثر عند التالميذ غير الممارسيف 
  .الرياضي

 :كفي ضكء ما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج يكصي ب
 تشجيع كتدعيـ التالميذ عمى ممارسة األنشطة الرياضية خصكصا مف طرؼ الكالديف كالمسؤكليف كخمؽ -

نشر الكعي الرياضي لدييـ بأىمية ممارسة الدافعية لدييـ منذ الصغر لتفادم ظيكر االنحراؼ، مع 
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األنشطة التركيحية الرياضية، كأثرىا عمى الصحة النفسية، مف خالؿ عقد ندكات، كلقاءات كتفعيؿ دكر 
 .اإلعالـ الرياضي الجزائرم

تكفير المراكز كالمناشط الرياضية، داخؿ كخارج المدرسة، لتسييؿ ممارسة جميع أنكاع األنشطة  -
   التركيحية الرياضية، لكال الجنسيف كلمختمؼ األعمار كالمراحؿ، كتكفير اإلمكانات المناسبة لمتالميذ 

مف مالعب رياضية قاعات مغمقة كتػكفير األدكات المناسبة لألنشطة التركيحية الرياضية كصيانتيا بصفة 
دكرية كمػستمرة بشكؿ سميـ يساعد التالميذ عمى اإلقباؿ لمممارسة األنشطة التركيحية الرياضػية بصفة 

 .دائمة
إعطاء أىمية كبيرة لفئة المراىقيف باعتبارىا تحتكم فئات ىائمة يستكجب استغالليا كاالستفادة منيا - 

كذلؾ بإنشاء النكادم الرياضية، ألف الطاقة الزائدة عند الفرد إف لـ يجد أيف يصرفيا قد تككف عامال مف 
العكامؿ الرئيسية في االنحراؼ، كتكطيد العالقة بيف المدرسة كأكلياء األمكر لتكعيتيـ باآلثار السمبية 

الناجمة عف الخالفات األسرية مػف أجؿ تحجيـ االنحرافات السمككية لدل التالميذ، كتػكفير العنايػة الالزمة 
لنمك المراىؽ كالمراىقة جسميان كعقميان كنفسيان كاجتماعيان، كتقديـ التربية التػي تسيـ  

. في تشكيؿ الشخصية المتكاممة كالمتكازنة، كالخالية مف المشاكؿ السمككية
 تفعيؿ عمؿ المستشاريف التربكييف كالمرشديف عمى مستكل جميع المدارس، كمتابعة التالميذ متابعة -

دكرية قصد البحث عف الحمكؿ لمشاكميـ، كاعتماد إستراتيجية تربكية كقائية ضمف المناىج التعميمية،كأداة 
تجييز خمية إصغاء عمى مستكل كؿ المؤسسات التربكية لرصد كفعالة لعالج العنؼ في الكسط التربكم، 

كؿ المظاىر ك السمككيات غير السكية التي تحدث عمى مستكل المؤسسات التربكية كالعمؿ عمى تقديـ 
الحمكؿ المناسبة، مع تجنب العقاب البدني كاإلىانة خاصة عند التالميذ المراىقيف نظران لخصكصية 

. المرحمة العمرية التي يمر بيا التمميذ المراىؽ
:  توصيات واقتراحات .2-10

 : كاالقتراحات التاليةنتائج يقدمػ التكصياتفي ضكء ما تكصؿ إليو الباحث مف 
 تشجيع كتدعيـ التالميذ عمى ممارسة األنشطة الرياضية خصكصا مف طرؼ الكالديف كالمسؤكليف كخمؽ -

 .الدافعية لدييـ منذ الصغر لتفادم ظيكر االنحراؼ
نشر الكعي الرياضي لدل التالميذ بأىمية ممارسة األنشطة التركيحية الرياضية، كأثرىا عمى الصحة - 

النفسية، عف طريؽ األسرة كالمدرسة، كمؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة، كمف خالؿ عقد ندكات 
 .كلقاءات، كتفعيؿ دكر اإلعالـ الرياضي الجزائرم

تكفير المراكز كالمناشط الرياضية، داخؿ كخارج المدرسة، لتسييؿ ممارسة جميع أنكاع األنشطة -  
 .التركيحية الرياضية، لكال الجنسيف كلمختمؼ األعمار كالمراحؿ
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 تكفير اإلمكانات المناسبة لمتالميذ مف مالعب رياضية قاعات مغمقة كتػكفير األدكات المناسبة لألنشطة -
التركيحية الرياضية كصيانتيا بصفة دكرية كمػستمرة بشكؿ سميـ يساعد التالميذ عمى اإلقباؿ لمممارسة 

. األنشطة التركيحية الرياضػية بصفة دائمة
 التنظيـ الجيد لجداكؿ التالميذ الدراسية خػالؿ الفػصؿ الدراسػي بحيث يراعى كجكد كقت خاص يستطيع -

التمميذ مف خاللو ممارسػة األنػشطة التركيحية الرياضية، كذلؾ لما ليا مف فكائد في زيادة التحصيؿ 
 .الدراسي كالقدرة عمى التركيز

 كجكد جمعية رياضية ثقافية في الثانكية لألنشطة التركيحية الرياضية تيػتـ بفعاليات األنشطة الرياضية -
 .بشكؿ عاـ، كاألنشطة التركيحية الرياضػية بػشكؿ خاص

 االىتماـ بالبرامج التركيحية الرياضية المقدمة مف حيث االستفادة مػف الخبػراء في مجاؿ التركيح -
الرياضي، كالبد مف مشاركة ىؤالء المتخصصيف في كضػع البرنامج التركيحي الرياضي، بمشاركة التالميذ 

 .كذلؾ بأخذ آرائيـ حكؿ البرنامج المقدـ
 إعطاء أىمية كبيرة لفئة المراىقيف باعتبارىا تحتكم فئات ىائمة يستكجب استغالليا كاالستفادة منيا -

   كذلؾ بإنشاء النكادم الرياضية، ألف الطاقة الزائدة عند الفرد إف لـ يجد أيف يصرفيا قد تككف عامال 
 .مف العكامؿ الرئيسية في االنحراؼ

      تكطيد العالقة بيف المدرسة كأكلياء األمكر لتكعيتيـ باآلثار السمبية الناجمة عف الخالفات األسرية -
 كتػكفير العنايػة الالزمة لنمك المراىؽ كالمراىقة جسميان  االنحرافات السمككية لدل التالميذ،تشخيصمػف أجؿ 

    كعقميان كنفسيان كاجتماعيان، كتقديـ التربية التػي تسيـ في تشكيؿ الشخصية المتكاممة كالمتكازنة، كالخالية 
. مف المشاكؿ السمككية

 .السمككيات السمبية كتعديميا العمؿ عمى استثمار السمككيات االيجابية لدل التالميذ كتعزيزىا كحصر- 
      تفعيؿ عمؿ المستشاريف التربكييف كالمرشديف إدراج أخصائييف نفسانييف في جميع الثانكيات مع  -

عمى مستكل جميع المدارس كمتابعة التالميذ متابعة دكرية قصد البحث عف الحمكؿ لمشاكميـ، كاعتماد 
إستراتيجية تربكية كقائية ضمف المناىج التعميمية،كأداة فعالة لعالج العنؼ في الكسط التربكم 

 تجييز خمية إصغاء عمى مستكل كؿ المؤسسات التربكية لرصد كؿ المظاىر كالسمككيات غير السكية -
 التي تحدث عمى مستكل المؤسسات التربكية كالعمؿ عمى تقديـ الحمكؿ المناسبة، مع تجنب العقاب البدني 

. كاإلىانة خاصة عند التالميذ المراىقيف نظران لخصكصية المرحمة العمرية التي يمر بيا التمميذ المراىؽ
 إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث الميدانية حكؿ األنشطة التركيحية الرياضية كلجميع المراحؿ العمرية -

 .كبمختمؼ مناطؽ البالد مف أجؿ تعميـ النتائج
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 استبيان الدراسة االستطالعية األولى                                    (.01): الملحق رقم
 .موجهة إلى مستشاري التوجيه واالرشاد العاملين بالمرحلة الثانوية

 :تحية طيبة وبعد              
اختيار اإلجابة يكون حسب ىذه األسئلة وأيها السادة أتوجو إليكم باستبانة ونطلب من حضرتكم اإلجابة على 

.  ىذه اإلجابات اليت تقدموهنا ال تستعمل إالّ لغرض البحث العلمي احلاالت اليت توجد يف ثانويتكم وأن

 .وشكراً لتعاونكم                                                                                                   
 :اجلنس-                                     :عدد سنوات العمل- 

 :ثانوية

                         ال نعم؟    "  مجعية الثقافة الرياضية"ىل يوجد بثانويتكم  -
ىل يهتم أعضاء الثانوية بربرلة األنشطة الرتوحيية الرياضية خارج أوقات اجلدول الدراسي ؟  -

  نعم                                         أحيانا                                     ال        ال
. ؟ " جلنة االسغاء واالستماع دلشاكل التبلميذ"ىل توجد بثانويتكم  -

 نعم                                               ال    

 ؟ الثانوى عندكم التعليم مرحلة يف ادلنتشرة االضلرافية السلوكيات ومظاىر أشكال ىي ما 
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

 ............................................................................

            

.بن مسيشة العيد: الباحث         

 



  استبيان الدراسة االستطالعية األولى               (.              02): الملحق رقم
 .موجهة إلى التالميذ بالمرحلة الثانوية  

 :تحية طيبة وبعد
اختيار اإلجابة يكون حسب ىذه األسئلة والتبلميذ أتوجو إليكم باستبانة ونطلب من حضرتكم اإلجابة على أعزائي 

.  ىذه اإلجابات اليت تقدموهنا ال تستعمل إالّ لغرض البحث العلمي احلاالت اليت توجد يف ثانويتكم وأن

                                                                                                        وشكراً لتعاونكم              
: : اجلنس:                                                  - السن- 

  :القسم

   ىل سبارس األنشطة الرياضية  يف وقت فراغك ؟

                                   أحيانا                                  ال نعم

    ىل يهتم أعضاء ثانويتكم بربرلة األنشطة الرتوحيية الرياضية؟

نعم                                   أحيانا                                ال 

                                ىل لك الرغبة يف شلارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية ؟    نعم                               ال
 ؟ العوامل اليت تدفعك دلمارسة الرياضة أوقات فراغك ىي ما 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................              

 

 

 بن سميشت العيد: الباحث

 



 القائمة االسمية لمستشاري التوجيه و اإلرشاد ببعض ثانويات والية تيارت (03): لملحق رقما -

 

 القائمة االسمية لمستشاري التوجيه و اإلرشاد ببعض ثانويات والية تيارت
سنوات 
 الخبرة

 الرقم اللقب واالسم التخصص المؤسسة التابعة لها

 01 بوزينة خدجية علم النفس تيارتثانوية أفلح عبد الوىاب   20
 02 بوعزة عائشة علم النفس  تيارتثانوية حريش زلمد  17
 03 نويسي ختومة علم االجتماع تيارتثاوية الرائد سي الزوبري  14
 04 شعييب نفيسة علم النفس تيارتثانوية مدغري أمحد  22
 05 عمار مليكة علم االجتماع تيارتثانوية بلهواري زلمد  20
 06 حساين احلاح علم النفس تيارتثانوية زلمد ديب  21
 07 معمري خدجية علم النفس تيارتثانوية عفان الطاىر  12
 08 حري ىجرية علم النفس فرندةثانوية الشاديل قادة   13
 09 بلعريب خرية علم النفس فرندةثانوية طارق بن زياد  09
 10 دغميش بن يعقوب علم االجتماع السوقرثانوية بوشارب الناصر  19
 11 سليماين خرية علم النفس  السوقرثانوية ز رلدوب زكرياء 17
 12 بلقيصارية حكيمة علم النفس السوقرثانوية خبالد خالد  15
 ثانوية الشيخ بوعمامة  08

     عين الذهب
 13 معراجي فاطمة علم النفس

 ثانوية بن محزة سليمان 11
 عين الذهب

 14 علي زلمد علم االجتماع

 15 سلتاري فاطمة علم النفس الدحمونيثانوية قاسم مولود  13
 ثانوية األمري عبد القادر  16

      الدحموني
 16 تازي فضيلة علم االجتماع

 

 



 . نتائج الدراسة االستطالعية األولى                                   (.04): الملحق رقم -
 

الئحة االنحرافات السلوكية التي رصدها مستشاري التوجيه 
التربويين خالل الدراسة االستطالعية األولى 

 

الئحة أهم العوامل التي تدفعهم لممارسة األنشطة 
الرياضية والتي رصدها تالميذ المرحلة الثانوية خالل 

 الدراسة االستطالعية األولى
.      ذباىل القوانني ادلدرسية- 
 .عدم تقدي اإلدارة والتعامل معها بأسلوب الئق- 
 التأخر وعدم االنضباط يف موعد الدخول الصباحي وادلسائي- 
. ربميل اآلخرين أخطاءه.  - الغش يف االمتحانات- 
 .االعتداء على ادلمتلكات ادلدرسية- 
 .  عدم االىتمام بنظافة احمليط- 
.    اإلقبلل من أمهية النجاح يف ادلدرسة- 
 .   الكتابة على الطاوالت واجلدران- 
 إمهال الواجبات ادلنزلية.    - ادلشاجرات بصورة عامة- 
 .    االنفعال والغضب ألتفو األسباب- 
 .التعمد بعدم إحضار الكتب ادلدرسية- 
 .    ربريض التبلميذ دلقاطعة األستاذ أثناء الشرح- 
 .العبث بأجهزة اذلاتف أثناء احلصص- 
 .  السخرية من الزمبلء واألستاذ- 
 .           شلارسة التدخني.   - الشجار مع األساتذة- 
 .االعتداء بالضرب على الزمبلء- 
 .   ادلشاحنات اللفظية بني الزمبلء- 
 .  سرقة ادلمتلكات اخلاصة بالزمبلء- 
 .                                      قلة التحكم يف نفسو انفعاليا.   - اذلروب من ادلدرسة- 
 .شتم الزميل عند ادلضايقة أو سلاالفة الرأي- 
 .  ضعف الدافعية ضلو احلياة. - عدم التقيد بالزي ادلدرسي- 
 .    إدخال ادلأكوالت وادلشروبات إىل القسم- 
. تعمد إتبلف أو زبريب أجهزة ادلدرسة- 
 .  التحريض على سلالفة التعليمات ادلدرسية- 

. استخدام ألفاظ غري الئقة مع اآلخرين - 
 .  تدين اعتبار الذات.  - مصاحبة رفقاء السوء- 

. توفر القاعات والساحات الرياضية -
 .توفر األدوات واألجهزة الرياضية -
 .         توفر ادلسيريين الرياضيني -
 .دعم أفراد األسرة للمشاركة الرياضية -
 .   وجود أصدقاء يشاركون يف شلارسة النشاط -
تدعيم األصدقاء لبعضهم البعض دلمارسة  -

 .األنشطة الرياضية
األنشطة ادلمارسة تضفي ادلرح والسرور  -

 .    واالستمتاع
األنشطة الرياضية تبعد عن ادللل والضجر  -

 .والقلق
ادلمارسة تكسبنا روح اجلماعة وتبادل  -

 .      األفكار
 . احملافظة على اجلانب الصحي و ادلهاري -
تشجيع األساتذة وربفيزىم دلمارسة األنشطة  -

 .   الرياضية
 .شلارسة الرياضة من أجل الرشاقة ووزن معتدل -
 .ربقيق النجاح والفوز أثناء ادلنافسة -
 .ادلمارسة الرياضية تشعرين بالراحة النفسية -
 .قرب أماكن ادلمارسة من ادلنزل -
 .االطلراط يف األندية الرياضية -
 .بررلة األنشطة الرياضية احملببة إليهم -
 .بررلة منافسات بني الفرق ادلشاركة -
شلارسة األنشطة الرياضية تكون خارج اجلدول  -

 . ادلدرسي
 

 



  األسماء والدراجات العلمية والجامعة التابعين لها األساتذة      يبين (:05)الملحق رقم - 
 ".واالنحراف السلوكيمحددات الترويح الرياضي "  المحكمين لعبارات االستبيانين

 
 الجامعة التابع لها الدرجة العلمية التخصص االسم و اللقب الرقم
 جامعة مستغاًل أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية بن قبلوز توايت سيد أمحد 01

 جامعة مستغاًل أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية حرشاوي يوسف 02

 جامعة مستغاًل أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية بلكبيش عبد القادر 03

 جامعة مستغاًل أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية مسجد عبد القادر بو 04

 جامعة مستغاًل أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية صبان زلمد 05

 جامعة مستغاًل أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية بن قناب احلاج 06

 جامعة ادلنيا مصر أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية رمضان زلمود عبد العال 07

 األردنجامعة  أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية صادق خالد احلايك 08

 جامعة اذلرم مصر أستاذ تعليم عايل الرتبية البدنية و الرياضية زلمود سيد ىاشم 09

 البويرةجامعة   زلاضر أدكتور الرتبية البدنية و الرياضية رامي عز الدين 10
 ادلركز اجلامعي تسمسيلت  زلاضر أدكتور الرتبية البدنية و الرياضية سعايدية اذلواري 11
 البيضادلركز اجلامعي   زلاضر أدكتور الرتبية البدنية و الرياضية خويلدي اذلواري 12
 جامعة تيارت  زلاضر أدكتور علم االجتماع شريط ياسني 13
 جامعة تيارت  زلاضر أدكتور علم االجتماع سعادة ياسني 14
 جامعة تيارت  زلاضر أدكتور علم النفس قريصات زلمد 15

  
 
 
 
 
 

 

 :مالحظة

( 13 إىل 1من ) أستاذا 13" ويح الرياضيترزلددات ال"عدد األساتذة احملكمني الستبيان -
 (15 إىل 1من ) أستاذا 15"واالضلراف السلوكي"عدد األساتذة احملكمني الستبيان -

 



 . في صورته النهائيةاالنحراف السلوكياستبيان             (.06): الممحق رقم -
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

– مستغاًل– جامعة عبد احلميد بن باديس 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

:  وبعدتحية طيبة (ة)عزيزي التلميذ

:  يف إطار حبث علمي يندرج ضمن متطلبات احلصول على شهادة دكتوراه يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ربت عنوان

.  لدى المراهقاالنحراف السلوكي على سهامحددات الترويح الرياضي وانعكا

. ببعض ثانويات والية تيارت (سنة18-15)دراسة مسحية على تبلميذ 

نتقدم إليكم هبذه االستمارة االستبيانية راجني منكم مؤلىا بصدق وموضوعية خدمة البحث العلمي لكي نتمكن من اإلحاطة دبشكلة 
. البحث على النحو السليم

: مالحظات هامة

. ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بل كلها صحيحة -
 .عربوا من خبلل اإلجابة على العبارات على ما تعتقدونو وتبلحظونو فعبل -
 .ال ترتكوا أي عبارة بدون إجابة -

 .                       نشكركم على تفهمكم ومشاركتكم يف ىذا البحث العلمي خدمة للرياضة يف اجلزائر
. بن مسيشة العيد: الباحث

 
 

: معلومات شخصية -
:.................................................................................................. ثانوية -
:............................................ المستوى:.....................- الجنس:............- السن -
:.................... ال– :........                         نعم:   -  ؟هل تمارس األنشطة الترويحية الرياضية -
 :...........................جيد:..........- متوسط:..........- ضعيف:  - المستوى االقتصادي لألسرة -
 :...............جامعي:.....- ثانوي:......- متوسط:.....- ابتدائي:....- أمي: - المستوى التعليمي لألب -
 :...............جامعي:.....- ثانوي:......- متوسط:.....- ابتدائي:....- أمية: - المستوى التعليمي لألم -

 



 . في صورته النهائيةاالنحراف السلوكياستبيان 
  البعد االجتماعي

 تنطبق العبارات الرقم
 دائما

تنطبق  تنطبق 
 أحيانا

ال 
تنطبق  
 

ال تنطبق 
 إطالقا

      ينتابين شعور بالغربة و عدم  االرتياح وسط أىلي و أصدقائي 01

      سبتلكين رغبة قوية يف رفض قيم و مبادئ ىذا اجملتمع 02

      أعيش يف وسط اجتماعي يكثر فيو الكثري من الشجار و العنف 03

      ليس لدي أي طموح يف ىذه احلياة أسعى إىل ربقيقو 04

      ال أستجيب لآلخرين رغبة يف تأكيد ذايت وشخصييت 05

      أجد صعوبة يف تبادل احلديث مع اآلخرين 06

      عدم االستقرار األسري يدفعين للقيام بسلوكات غري مرغوب فيها 07

       نادرا ما ألتقي مع األصدقاء يف ادلدرسة 08

      أفضل العيش يف انعزالية وانطواء عن اآلخرين 09

      ال أحب ادلشاركة يف األنشطة ادلدرسية ألهنا مضيعة للوقت 10

  البعد النفسي
 تنطبق العبارات الرقم

 دائما
تنطبق  تنطبق 

 أحيانا
ال 

تنطبق  
 

ال تنطبق 
 إطالقا

      أغضب و أثور بسرعة ألتفو األسباب 01
      أشعر بالظلم لعدم العدل يف التعامل بيين وبني زمبلئي يف ادلدرسة 02

      .يغلب علي الشعور بأنين أقل من اآلخرين 03

      أشعر بالبعد عن الدين و أن عبلقيت باهلل مضطربة 04

      أتعاطى حبوبا مهدئة دون وصفة طبية 05

      ليس لدي رغبة يف التحصيل الدراسي و متابعة واجبايت 06

      .لست واثقا من نفسي 07

      أشعر باحلرج عند اختبلف رأيي مع اآلخرين 08

      ال أستطيع التحكم يف انفعااليت ضلو زمبلئي عندما أغضب 09

      أرى أن التمرد و العصيان مسة بارزة يف ىذا العصر 10

      .أعتقد أن مظهري وشكلي غري الئق 11

      .كثريا ما أمحل اآلخرين أخطائي 12



 البعد السلوكي
 تنطبق العبارات الرقم

 دائما
تنطبق  تنطبق 

 أحيانا
ال 

تنطبق  
 

ال تنطبق 
 إطالقا

.أميل إىل إمهال الواجبات ادلنزلية واألعمال ادلوكلة يل 01       

      ال أتردد يف االعتداء على أي شخص ميس كراميت 02
      .أمارس عادة التدخني 03

      أجد متعة يف مضايقة ومعاكسة اآلخرين 04
      .أقوم بالغش يف الواجبات و االمتحانات إن سنحت يل الفرصة 05

      أميل إىل إتبلف و زبريب ذبهيزات ادلدرسة و مبانيها 06
      أحب إثارة الفوضى والكبلم داخل قاعة الدراسة 07
      أقوم دبضايقة و معاكسة اجلنس اآلخر 08
      أقوم دبضايقة األساتذة داخل ادلدرسة و خارجها 09
      .لست ملتزما بالزي ادلدرسي وقواعد النظافة 10
      أنشغل باذلاتف النقال و أنواع األجهزة االلكرتونية أثناء الدراسية 11
      .  أقوم بتحريض اآلخرين على سلالفة التعليمات ادلدرسية 12

      أميل إىل كثرة الغيابات والتأخر ادلدرسي 13

      أغيظ زمبلئي باإلشارات واحلركات القبيحة 14

أحب العبث دبمتلكات ادلدرسة و الكتابة على اجلدران وطاوالت  15
 الدراسة

     

 

 

 

 

 

 



 .استبيان محددات الترويح الرياضي في صورته النهائية        (.07): الممحق رقم -
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

– مستغاًل– جامعة عبد احلميد بن باديس 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

:  وبعدتحية طيبة (ة)عزيزي التلميذ 

:  يف إطار حبث علمي يندرج ضمن متطلبات احلصول على شهادة دكتوراه يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ربت عنوان

.  لدى المراهقاالنحراف السلوكي على سهامحددات الترويح الرياضي وانعكا

. ببعض ثانويات والية تيارت (سنة18-15)دراسة مسحية على تبلميذ 

نتقدم إليكم هبذه االستمارة االستبيانية راجني منكم مؤلىا بصدق وموضوعية خدمة البحث العلمي لكي نتمكن من اإلحاطة دبشكلة 
. البحث على النحو السليم

: مالحظات هامة

. ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بل كلها صحيحة -
 .عربوا من خبلل اإلجابة على العبارات على ما تعتقدونو وتبلحظونو فعبل -
 .ال ترتكوا أي عبارة بدون إجابة -

 .                       نشكركم على تفهمكم ومشاركتكم يف ىذا البحث العلمي خدمة للرياضة يف اجلزائر
.  بن مسيشة العيد:الباحث

: معلومات شخصية -
:.................................................................................................... ثانوية -
:............................................  المستوى:.....................-الجنس:............- السن -
:................... ال– :........ ..                        نعم:   -  ؟هل تمارس األنشطة الترويحية الرياضية -
 :...........................جيد:..........- متوسط:..........- ضعيف:  - المستوى االقتصادي لألسرة -
 :.............جامعي:.....- ثانوي:......- متوسط:.....- ابتدائي:....- أمي: - المستوى التعليمي لألب -
 :...............جامعي:.....- ثانوي:......- متوسط:.....- ابتدائي:....- أمية: - المستوى التعليمي لألم -

 

 



 .استبيان محددات الترويح الرياضي في صورته النهائية
 محور المحددات االجتماعية

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

أوافق  أوافق
 أحيانا

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

      االذباىات االجيابية ألسريت ضلو شلارسة الرتويح الرياضي ذبعلين أمارسو  01

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالثانوية على شلارسة الرتويح الرياضي  02
 يدفعين للمشاركة

     

      شلارسيت الرتويح الرياضي سبكنين من التوجو ضلو اجلماعة واالرتياح ذلا 03

      مشاركيت يف أنشطة الرتويح الرياضي تشعرين حبرييت مع أصدقائي 04
شلارسيت الرتويح الرياضي ذبعلين أىتم باآلخرين واألخذ بالقيم االجتماعية  05

 ادلقبولة
     

عادات اجملتمع وتقاليده الذي أعيش فيو ميكنين من شلارسة الرتويح  06
 الرياضي

     

      استقراري األسري ميكنين من شلارسة الرتويح الرياضي 07
      أصدقائي مجيعهم من ادلمارسني ألنشطة الرتويح الرياضي 08
دعم أفراد أسريت يل دلمارسة الرتويح الرياضي يشعرين أنين شخص جدير  09

 هبم
     

      أحظى بدعم وتشجيع أصدقائي دلمارسيت أنشطة الرتويح الرياضي 10
وجود الوعي الرياضي الكايف ضلو أمهية شلارسة أنشطة الرتويح الرياضي  11

 جيعلين أمارسها
     

شلارسيت أنشطة الرتويح الرياضي ذبعل أصدقائي يشاركونين اىتمامايت  12
 وأفكاري

     

 محور المحددات النفسية
أوافق  العبارات الرقم

 بشدة
أوافق  أوافق

 أحيانا
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

      شلارسيت الرتويح الرياضي سبكنين من احملافظة على كفاءيت البدنية 01
      أشعر بأنين من بني ادلميزين عندما أمارس الرتويح الرياضي 02
      شلارسيت الرتويح الرياضي تكسبين الثقة بالنفس والشعور بالنجاح 03

      أمارس الرتويح الرياضي للتخلص من الفائض من الطاقة 04
      شلارسيت الرتويح الرياضي ذبنبين الفراغ وادللل 05

     شلارسيت الرتويح الرياضي ربقق يل صلاحات شخصية على ادلستوى  06



 الصحي واحلركي
ثقيت بنفسي عالية فيما يتعلق بقدريت على مواجهة معوقات شلارسة  07

 الرتويح الرياضي
     

      شلارسيت الرتويح الرياضي ربقق يل االسرتخاء وزبلصين من التوتر 08
      اقتناعي بفوائد الرتويح الرياضي يدفعين دلمارستو  09
      أشعر باالستمتاع واالرتياح بعد شلارسيت الرتويح الرياضي 10
      معرفيت طريقة األداء ادلهاري ألنشطة الرتويح الرياضي ذبعلين أمارسها 11
ثقيت يف امتبلك القدرات ادلطلوبة دلمارسيت الرتويح الرياضي تدفعين  12

 للممارسة
     

 المحددات البيئية محور
أوافق  العبارات الرقم

 بشدة
أوافق  أوافق

 أحيانا
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

توفر أماكن االستحمام بعد شلارسة أنشطة الرتويح الرياضي ذبعلين  01
 أمارسها

     

مشاركيت يف عملية التخطيط والتنفيذ للربامج الرتوحيية الرياضية ذبعلين  02
 أمارسها

     

وجود مواعيد زلددة دلمارسة الرتويح الرياضي تراعي اجلدول ادلدرسي  03
 ذبعلين أمارس أنشطتو

     

وجود سلتص مؤىل علميا لئلشراف على األنشطة الرتوحيية الرياضية   04
 يشجعين على ادلشاركة

     

      وجود برامج ألنشطة الرتويح الرياضي تثري رغبيت يف ادلشاركة 05

      مراعاة الربامج الرتوحيية الرياضية للفروقات الفردية سبكنين من ادلمارسة 06
      سبيز الربامج الرتوحيية الرياضية بالتشويق وادلرح تدفعين للمشاركة 07
توفر عوامل األمان والسبلمة داخل ادلبلعب والقاعات الرياضية تدفعين  08

 للمشاركة فيها
     

سهولة احلصول على األجهزة واألدوات الرياضية تدفعين دلمارسة الرتويح  09
 الرياضي

     

        توفر أندية  ألنشطة الرتويح الرياضي بادلؤسسة ترغب يل ادلمارسة 10
      توفر الشروط الصحية للمنشآت الرياضية تثري رغبيت يف ادلمارسة 11
      قدريت على شراء ادلستلزمات الرياضية ذبعلين أمارس الرتويح الرياضي 12
توفر اإلسعافات األولية البلزمة دلمارسة الرتويح الرياضي ذبعلين أشارك  13

 فيها
     

      توفر ادلبلعب والقاعات اخلارجية سبكنين من شلارسة الرتويح الرياضي 14



 
 النتائج الخام الستبيان محددات الترويح الرياضي           (.  08): الممحق رقم

 استبيان محددات الترويح الرياضي
 محور المحددات البيئية

أوافق  العببرات الرقم

بدرجت 

 كبيرة

أوافق  أوافق

بدرجت 

 متوسطت

ال 

 أوافق

ال أوافق 

بدرجت 

 كبيرة

توفر أماكن االستحمام بعد شلارسة أنشطة الرتويح الرياضي ذبعلين  1
 أمارسها

93 123 489 453 342 

مشاركيت يف عملية التخطيط والتنفيذ للربامج الرتوحيية الرياضية ذبعلين  2
 أمارسها

120 172 279 361 568 

وجود مواعيد زلددة دلمارسة الرتويح الرياضي تراعي اجلدول ادلدرسي  3
 ذبعلين أمارس أنشطتو

228 279 456 288 249 

وجود سلتص مؤىل علميا لئلشراف على األنشطة الرتوحيية الرياضية   4
 يشجعين على ادلشاركة

102 154 286 285 673 

 126 213 309 315 537 وجود برامج ألنشطة الرتويح الرياضي تثري رغبيت يف ادلشاركة 5

 235 373 326 296 270 مراعاة الربامج الرتوحيية الرياضية للفروقات الفردية سبكنين من ادلمارسة 6

 136 168 299 363 534 سبيز الربامج الرتوحيية الرياضية بالتشويق وادلرح تدفعين للمشاركة 7

توفر عوامل األمان والسبلمة داخل ادلبلعب والقاعات الرياضية تدفعين  8
 للمشاركة فيها

192 207 300 453 348 

سهولة احلصول على األجهزة واألدوات الرياضية تدفعين دلمارسة الرتويح  9
 الرياضي

76 538 167 400 319 

 364 311 327 342 156   توفر أندية  ألنشطة الرتويح الرياضي بادلؤسسة ترغب يل ادلمارسة 10

 802 332 159 117 90 توفر الشروط الصحية للمنشآت الرياضية تثري رغبيت يف ادلمارسة 11

 146 252 354 408 340 قدريت على شراء ادلستلزمات الرياضية ذبعلين أمارس الرتويح الرياضي 12

توفر اإلسعافات األولية البلزمة دلمارسة الرتويح الرياضي ذبعلين أشارك  13
 فيها

154 126 302 234 684 

 261 291 420 228 300 توفر ادلبلعب والقاعات اخلارجية سبكنين من شلارسة الرتويح الرياضي 14

 محور المحددات االجتمبعية

أوافق  العبـبرات الرقم

بدرجت 

 كبيرة

أوافق  أوافق

بدرجت 

 متوسطت

ال 

 أوافق

ال أوافق 

بدرجت 

 كبيرة

 30 115 195 447 713 االذباىات االجيابية ألسريت ضلو شلارسة الرتويح الرياضي ذبعلين أمارسو  1

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالثانوية على شلارسة الرتويح الرياضي  2
 يدفعين للمشاركة

37 165 471 268 559 



 192 435 339 342 192 شلارسيت الرتويح الرياضي سبكنين من التوجو ضلو اجلماعة واالرتياح ذلا 3

 15 12 123 363 987 مشاركيت يف أنشطة الرتويح الرياضي تشعرين حبرييت مع أصدقائي 4

شلارسيت الرتويح الرياضي ذبعلين أىتم باآلخرين واألخذ بالقيم  5
 االجتماعية ادلقبولة

330 285 432 366 87 

عادات اجملتمع وتقاليده الذي أعيش فيو ميكنين من شلارسة الرتويح  6
 الرياضي

498 495 318 135 54 

 872 264 152 123 89 استقراري األسري ميكنين من شلارسة الرتويح الرياضي 7

 49 90 244 381 736 أصدقائي مجيعهم من ادلمارسني ألنشطة الرتويح الرياضي 8

دعم أفراد أسريت يل دلمارسة الرتويح الرياضي يشعرين أنين شخص جدير  9
 هبم

357 272 450 203 218 

 101 98 208 315 778 أحظى بدعم وتشجيع أصدقائي دلمارسيت أنشطة الرتويح الرياضي 10

وجود الوعي الرياضي الكايف ضلو أمهية شلارسة أنشطة الرتويح الرياضي  11
 جيعلين أمارسها

582 555 270 60 33 

شلارسيت أنشطة الرتويح الرياضي ذبعل أصدقائي يشاركونين اىتمامايت  12
 وأفكاري

69 349 518 379 185 

 محور المحددات النفسية

أوافق  العببرات الرقم

 بدرجت 

 كبيرة

أوافق  أوافق

بدرجت 

 متوسطت

ال 

 أوافق

ال أوافق 

بدرجت 

 كبيرة

 181 270 349 281 419 شلارسيت الرتويح الرياضي سبكنين من احملافظة على كفاءيت البدنية 1

 684 234 302 126 154 أشعر بأنين من بني ادلميزين عندما أمارس الرتويح الرياضي 2

 174 168 354 378 426 شلارسيت الرتويح الرياضي تكسبين الثقة بالنفس والشعور بالنجاح 3

 642 378 300 108 72 أمارس الرتويح الرياضي للتخلص من الفائض من الطاقة 4

 364 311 327 342 156 شلارسيت الرتويح الرياضي ذبنبين الفراغ وادللل 5

شلارسيت الرتويح الرياضي ربقق يل صلاحات شخصية على ادلستوى  6
 الصحي واحلركي

289 649 141 337 84 

ثقيت بنفسي عالية فيما يتعلق بقدريت على مواجهة معوقات شلارسة  7
 الرتويح الرياضي

242 230 99 280 649 

 249 253 284 182 532 شلارسيت الرتويح الرياضي ربقق يل االسرتخاء وزبلصين من التوتر 8

 159 243 444 321 333 اقتناعي بفوائد الرتويح الرياضي يدفعين دلمارستو  9

 10 17 143 359 971 أشعر باالستمتاع واالرتياح بعد شلارسيت الرتويح الرياضي 10

 477 363 363 162 135 معرفيت طريقة األداء ادلهاري ألنشطة الرتويح الرياضي ذبعلين أمارسها 11

ثقيت يف امتبلك القدرات ادلطلوبة دلمارسيت الرتويح الرياضي تدفعين  12
 للممارسة

438 288 294 261 219 

 



  االنحراف السموكيالنتائج الخام الستبيان                        (.   09): الممحق رقم-   
 االنحراف السموكياستبيان 

 البعد السلوكي

تنطبق  العببرات الرقم

 دائما

تنطبق  تنطبق

 أحيانا

ال 

 تنطبق

ال 

تنطبق 

 إطالقا

.أميل إىل إمهال الواجبات ادلنزلية واألعمال ادلوكلة يل 1  371 236 173 214 506 

 545 334 219 262 110 ال أتردد يف االعتداء على أي شخص ميس كراميت 2

 610 221 127 195 247 .أمارس عادة التدخني 3

 45 155 626 242 432 أجد متعة يف مضايقة ومعاكسة اآلخرين 4

 334 293 451 186 236 .أقوم بالغش يف الواجبات و االمتحانات إن سنحت يل الفرصة 5

 58 173 271 536 462 أميل إىل إتبلف و زبريب ذبهيزات ادلدرسة و مبانيها 6

 522 312 356 206 104 أحب إثارة الفوضى والكبلم داخل قاعة الدراسة 7

 112 139 240 616 353 أقوم دبضايقة و معاكسة اجلنس اآلخر 8

 124 353 111 272 640 أقوم دبضايقة األساتذة داخل ادلدرسة و خارجها 9

 778 315 208 98 101 .لست ملتزما بالزي ادلدرسي وقواعد النظافة 10

 81 105 243 426 646 أنشغل باذلاتف النقال و أنواع األجهزة االلكرتونية أثناء الدراسية 11

 67 207 320 413 493 .  أقوم بتحريض اآلخرين على سلالفة التعليمات ادلدرسية 12

 441 233 182 431 213 أميل إىل كثرة الغيابات والتأخر ادلدرسي 13

 903 126 263 159 49 أغيظ زمبلئي باإلشارات واحلركات القبيحة 14

أحب العبث دبمتلكات ادلدرسة و الكتابة على اجلدران وطاوالت  15
 الدراسة

193 203 512 316 276 

 البعد النفسي

تنطبق  العبـبرات الرقم

 دائما

تنطبق  تنطبق

 أحيانا

ال 

 تنطبق

ال 

تنطبق 

 إطالقا

 319 351 228 383 219 أغضب و أثور بسرعة ألتفو األسباب 1

.يف ادلدرسة.أشعر بالظلم لعدم العدل يف التعامل بيين وبني زمبلئي 2  47 161 204 329 759 

 53 128 284 754 281 .يغلب علي الشعور بأنين أقل من اآلخرين 3

 49 103 124 383 841 أشعر بالبعد عن الدين و أن عبلقيت باهلل مضطربة 4

 113 316 248 524 299 أتعاطى حبوبا مهدئة دون وصفة طبية 5

 186 257 423 409 225 ليس لدي رغبة يف التحصيل الدراسي و متابعة واجبايت 6

 83 117 310 398 592 .لست واثقا من نفسي 7

 306 377 131 275 461 أشعر باحلرج عند اختبلف رأيي مع اآلخرين 8



 831 297 187 147 38 ال أستطيع التحكم يف انفعااليت ضلو زمبلئي عندما أغضب 9

 45 155 626 242 432 أرى أن التمرد و العصيان مسة بارزة يف ىذا العصر 10

 69 97 340 618 376 .أعتقد أن مظهري وشكلي غري الئق 11

 230 415 214 250 391 .كثريا ما أمحل اآلخرين أخطائي 12

 البعد االجتمبعي

تنطبق  العببرات الرقم

 دائما

تنطبق  تنطبق

 أحيانا

ال 

 تنطبق

ال 

تنطبق 

 إطالقا

 72 98 235 438 657 ينتابين شعور بالغربة و عدم  االرتياح وسط أىلي و أصدقائي 1

 198 404 380 135 383 سبتلكين رغبة قوية يف رفض قيم و مبادئ ىذا اجملتمع 2

 702 212 231 205 150 أعيش يف وسط اجتماعي يكثر فيو الكثري من الشجار و العنف 3

 108 82 193 506 611 ليس لدي أي طموح يف ىذه احلياة أسعى إىل ربقيقو 4

 145 576 255 404 120 ال أستجيب لآلخرين رغبة يف تأكيد ذايت وشخصييت 5

 96 67 230 429 678 أجد صعوبة يف تبادل احلديث مع اآلخرين 6

 287 315 363 272 263 عدم االستقرار األسري يدفعين للقيام بسلوكات غري مرغوب فيها 7

 140 118 263 422 557  نادرا ما ألتقي مع األصدقاء يف ادلدرسة 8

 122 391 418 309 210 أفضل العيش يف انعزالية وانطواء عن اآلخرين 9

 107 132 271 513 477 ال أحب ادلشاركة يف األنشطة ادلدرسية ألهنا مضيعة للوقت 10

 

 

 

 

 

 

 



. ملخصات البحث                       (: 12)الملحق رقم 
 

 :الممخص بالمغة العربية- 1

.  لدى المراهقاالنحراف السموكيمحددات الترويح الرياضي وانعكاسها عمى 
 .ببعض ثانويات والية تيارت( سنة18-15) دراسة مسحية أجريت عمى التالميذ

: ممخص البحث
 (االجتماعية،النفسية، البيئية)ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة محددات الترويح الرياضي 

الجنس، المستوى االقتصادي لألسرة )إضافة إلى تحديد الفروق في ىذه المحددات تبعا لمتغيرات 
كما ىدفت إلى التعرف عمى االنحرافات السموكية الموجودة لدى  (المستوى التعميمي لموالدين

لى التعرف عمى تأثير ممارسة الترويح الرياضي عمى أبعاد  تالميذ المرحمة الثانوية بوالية تيارت وا 
. لدى تالميذ المرحمة الثانوية لوالية تيارت (النفسية، السموكية، االجتماعية)االنحرافات السموكية 

واستخدم الباحث المنيج الوصفي بدراسة مسحية تحميمية لمالءمتو ألىداف الدراسة واختار عينة 
، تم اختيارىا بالطريقـة المقصودة والتي (سنة18-15) المرحمة الثانويةتالميذ ( 1500)قواميا 

محددات "من مجتمع الدراسة األصمي وقام الباحث بتطبيق استبيان  (%11,26)بمغـت نسبتـيا 
أن طبيعة محددات الترويح  ىاأظيرت نتائجو ".االنحرافات السموكية"واستبيان  "الترويح الرياضي

الرياضي لدى المراىقين بالمرحمة الثانوية في والية تيارت كانت متوسطة حيث وصمت النسبة 
توصمت إلى وجود تباين في االنحرافات  كما، (%61,58)المئوية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

السموكية لدى المراىقين بالمرحمة الثانوية في والية تيارت كانت متوسطة حيث وصمت النسبة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية من ، وأنو (%54,17)المئوية لالستجابة عمى الدرجة الكمية 

حيث تأثير ممارسة النشاط الترويحي الرياضي عمى االنحرافات السموكية لدى تالميذ المرحمة 
  .الثانوية لوالية تيارت

:  وعميو يوصي الباحث ب
 تشجيع وتدعيم التالميذ عمى ممارسة األنشطة الرياضية خصوصا من طرف الوالدين -

نشر الوعي الرياضي والمسؤولين وخمق الدافعية لدييم منذ الصغر لتفادي ظيور االنحراف، مع 
تفعيل عمل ولدييم بأىمية ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية، وأثرىا عمى الصحة النفسية، 

المستشارين التربويين والمرشدين عمى مستوى جميع المدارس، مع تجنب العقاب البدني واإلىانة 
 .خاصة عند التالميذ المراىقين نظرًا لخصوصية المرحمة العمرية التي يمر بيا التمميذ المراىق

".الترويح الرياضي، االنحرافات السموكية، المراىقة" :   الكممات المفتاحية -  

 



 :الملخص باللغة الفرنسية- 2
Determinants et impact du loisir sportif sur la déviation 

comportementale de l'adolescent 

 

Une enquête auprès des étudiants (15-18 ans) dans certaines écoles 

secondaires de Tiaret 

 

Résumé de la recherche: 

Le but de l'étude était d'identifier la nature des déterminants des loisirs 

sportifs (sociaux, psychologiques, environnementaux) et d'identifier les 

différences de ces déterminants en fonction des variables (sexe, niveau 

économique de la famille, niveau d'éducation des parents). Identifier 

l'effet de l'exercice récréatif sur les dimensions des déviations 

comportementales (psychologiques, comportementales, sociales) chez les 

élèves du secondaire à Tiaret.  

Le chercheur a utilisé l'approche descriptive d'une enquête de la 

pertinence analytique aux objectifs de l'étude et a choisi un échantillon de 

1500 élèves du secondaire (15-18ans),choisi de façon voulu 

(11,26%) de la population . 

Le chercheur a utilisé le questionnaire «Détermination du Sports et 

Loisirs» et le questionnaire « déviations comportementales». Les résultats 

ont montré que la nature des déterminants de sports de loisirs de l'école 

secondaire de l'adolescent dans l'état de Tiaret a été modérée, atteignant 

le pourcentage de réponse au score total (61,58%), l'ont également 

constaté une différence dans les écarts de comportement chez les 

adolescents secondaires dans l'état de Tiaret était un moyen où je suis 

arrivé (54,17%), et qu'il existe des différences statistiquement 

significatives dans l'effet de l'activité récréative sportive sur les écarts de 

comportement chez les élèves du secondaire à Tiaret 

Par conséquent, le chercheur recommande: 

Encourager et soutenir les élèves à pratiquer des activités sportives, 

notamment par les parents et les officiels, et susciter la motivation dès 

l'enfance pour éviter l'émergence de déviations tout en sensibilisant les 

sportifs à l'importance des activités récréatives sportives, à leur impact 

sur la santé mentale et au travail des conseillers pédagogiques. Les 

châtiments corporels et l'humiliation en particulier pour les adolescents 

en raison de l'âge particulier de l'adolescent. 

 

- Mots-clés: "loisirs sportifs, déviations comportementales, adolescence. 
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The determinants of recreational recreation and its reflection 

 on the behavioral deviation of the adolescent 
A survey of students (15-18 years) in some high schools of Tiaret 

 

 

Study Summary 

This study aimed to identify the nature of the determinants of recreational 

sports (social, psychological and environmental), identify the behavioral 

deviations of secondary students in Tiaret, and determine the effect of the 

exercise on the dimensions of behavioral behavior (psychological, 

behavioral and social) deviations among high school students in Tiaret. . 

The descriptive approach was used by researchers. The sample was 

chosen in the intended manner and was 11.26% of the secondary school 

population  

Students (15-18 years). The results of the study showed that the nature of 

determinants of sports recreation among adolescents in secondary 

schools in Tiaret was moderate, and that there were behavioral 

deviations among adolescents in secondary schools in the state of Tiaret  

were moderate, and that there were statistically significant differences in 

the effect of exercise on behavioral deviations attributed to students 

Secondary school in the state of Tiaret to the variable practice is due to 

the benefit of students who do not engage in recreational sports activity at 

the level of students who exercise recreational activity. 
Therefore, the researcher recommends encouraging and supporting 

students to practice sports activities, especially by parents and officials, 

and to create their motives from childhood to avoid the emergence of 

deviation and to activate the work of educational counselors and mentors 

at the level of all schools. 

 

- Keywords: "sports recreation, behavior aldeviations, adolescence". 
 

 

 

 


