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 :إهــــــــــــداء

لك أن تقبل أعالنا قبوال حسنا و أن جتعل احلمد و أسا اذلم إين أمحدك أطيب احلمد عندك ... و اقرب احلمد إىل رضاك و أزكى
 فيك رجاءنا و عليك معتمدا.

 اىدي مشاعري إىل من غمرتين باحلب و العطف والديت..

رقيقة ادلشاعر كادلالك رائعة الصورة كاحلوريات طيبة القلب أنت ال سواك سأعزف أغنية حبك و ال ينتهي عزفها حىت ادلمات 
 آمي العزيزة

رعاين طفال صغريا .. و شجعين راشدا و كبريا .. تعجز ذاكريت أن جتد لو إال اجلميل والدي الكرمي احلليم .. جزاه اهلل  إىل من
 على اخلري الوايف اجلزيل. أيب العزيز

 و رزقين اهلل برمها .. و صحبتهما .. و رد من مجيل عطائهما ..

 .جاهتم ،و إىل أخي  نصر الدين، و أخيت فطيمةو إىل كل إخويت: زلمد، يوسف، جباليل، عبد احلق و زو 

 و إىل أبناء إخويت: أنفال، كوثر، عالء الدين، ريان، مليكة، يسني، أيوب.

 ي زروقي، علي زواوي، محزة، سلتار.و إىل كل من مجعين هبم القدر فأصبحوا جزءا مين: أمني ، زلمد ، فتح

 . ل و أساتذة ثانوية حي االنتصاراألستاذ: أمني صافة و إىل مديرة و مجيع عما و إىل 

 و اىل مجيع طلبة معهد الًتبية البدنية و الرياضية.

 و مل تسعهم مذكريت.   كل من وسعتهم ذاكريتو اىل   

 

 

 

 

 

 

 بغانم عمر      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إهــــــــــــداء

 اىدي ىذا العمل:

يل درب حيايت، و كلما  أنارت، رحيانة حيايت، و هبجتها اليت غمرتين بعطفها و حناهنا، و أقدامهااليت جعل اهلل اجلنة حتت  إىل
 بكيت يف حضنها و كنت يل عونا، الصدر احلنون، و القلب العطوف. األيامجارت علي 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

احتمي بو من نائبات الزمان، و حتمل  أماندرع  ، و مشلين بالعطف و احلنان، و كان يلاألخالقالذي رباين على الفضيلة و  إىل
 باحلرمان. أحسعبء احلياة حىت ال 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .أخوايتو  إخويتالذين كانوا يل سندا  إىليل مشواري،  أضاءتالشموع اليت  إىل

 التعليمية األطواريف  األساتذةكل ادلعلمني و   إىل

 .أسامةغين، عالء الدين، بومترة حسني، عبد اجلليل، : شتوان عبد الاألحبابو  األصدقاءكل   إىل

 اىل كل الزمالء الذين ساعدوين يف ىذا العمل.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 إىل كل ىؤالء اىدي مثرة جهدي.

 

 

 

 

 

 

 شوط نور الدين  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شكر و تقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سبحانو و تعاىل: "و ان شكرمت الزيدنكم". صدق اهلل العظيمقال 

 و قال الرسول صلى اهلل عليو و سلم: " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل".

 هلل احلمد و الشكر و كل الفضل دلا وصلنا اليو من التوفيق يف الدراسة و احلياة

 و نرجو التوفيق لكل طالب علم رلتهد 

رفان لالستاذ "مناد فضيل" الذي مل يبخل علينا بادلشورة و التوجيو فقد كان خري قدوة و مثاال حسنا و نتوجو جبزيل الشكر و الع
 خري عون لنا يف كل مشوارنا اجلامعي و ليس فقط يف ىذه الرسالة.

 الرمحة الواسعة.ندعوا اهلل و لكل اسرتو الصحة و العافية و التفيق يف مشواره العلمي و االكادميي و ندعوا لوالده ادلرحوم ب

و ال ننسا كذلك ان نشكر كافة االساتذة احملًتمني الذين بدورىم سامهوا يف جناحنا و توجيهنا و كذلك مجيع ادلواطنني العاملني 
 مبعهد الًتبية البدنية و الرياضية.

 كما ال يفوتنا ان نتذكر الفقيدين الدكتورين " قصي و شعالل" رمحة اهلل عليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:إهــــــــــــداء

لك أن تقبل أعالنا قبوال حسنا و أن جتعل احلمد و أسا اذلم إين أمحدك أطيب احلمد عندك ... و اقرب احلمد إىل رضاك و أزكى
 فيك رجاءنا و عليك معتمدا.

 اىدي مشاعري إىل من غمرتين باحلب و العطف والديت..

كاحلوريات طيبة القلب أنت ال سواك سأعزف أغنية حبك و ال ينتهي عزفها حىت ادلمات رقيقة ادلشاعر كادلالك رائعة الصورة  
 آمي العزيزة

إىل من رعاين طفال صغريا .. و شجعين راشدا و كبريا .. تعجز ذاكريت أن جتد لو إال اجلميل والدي الكرمي احلليم .. جزاه اهلل 
 على اخلري الوايف اجلزيل. أيب العزيز

 برمها .. و صحبتهما .. و رد من مجيل عطائهما ..و رزقين اهلل 

 .مةاطاليل، عبد احلق و زوجاهتم ،و إىل أخي  نصر الدين، و أخيت فو إىل كل إخويت: زلمد، يوسف، جي

 سني، أيوب.او إىل أبناء إخويت: أنفال، كوثر، عالء الدين، ريان، مليكة، ي

 ي زروقي، علي زواوي، محزة، سلتار.ني ، زلمد ، فتحو إىل كل من مجعين هبم القدر فأصبحوا جزءا مين: أم

 . األستاذ: أمني صافة و إىل مديرة و مجيع عمال و أساتذة ثانوية حي االنتصار و إىل 

 و اىل مجيع طلبة معهد الًتبية البدنية و الرياضية.

 و مل تسعهم مذكريت.   كل من وسعتهم ذاكريتو اىل   

 

 

 

 

 

 

 بغانم عمر      
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:إهــــــــــــداء

 اىدي ىذا العمل:

يل درب حيايت، و كلما  أنارت، رحيانة حيايت، و هبجتها اليت غمرتين بعطفها و حناهنا، و أقدامهااليت جعل اهلل اجلنة حتت  إىل
 بكيت يف حضنها و كنت يل عونا، الصدر احلنون، و القلب العطوف. األيامجارت علي 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

احتمي بو من نائبات الزمان، و حتمل  أمان، و مشلين بالعطف و احلنان، و كان يل درع األخالقالذي رباين على الفضيلة و  إىل
 باحلرمان. أحسعبء احلياة حىت ال 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .ايتأخو و  إخويتالذين كانوا يل سندا  إىليل مشواري،  أضاءتالشموع اليت  إىل

 التعليمية األطواريف  األساتذةكل ادلعلمني و   إىل

 .أسامة: شتوان عبد الغين، عالء الدين، بومترة حسني، عبد اجلليل، األحبابو  األصدقاءكل   إىل

 اىل كل الزمالء الذين ساعدوين يف ىذا العمل.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 إىل كل ىؤالء اىدي مثرة جهدي.

 

 

 

 

 

 شوط نور الدين  
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:شكر و تقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قال سبحانو و تعاىل: "و ان شكرمت الزيدنكم". صدق اهلل العظيم

 و قال الرسول صلى اهلل عليو و سلم: " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل".

 اليو من التوفيق يف الدراسة و احلياةهلل احلمد و الشكر و كل الفضل دلا وصلنا 

 و نرجو التوفيق لكل طالب علم رلتهد 

نتوجو جبزيل الشكر و العرفان لالستاذ "مناد فضيل" الذي مل يبخل علينا بادلشورة و التوجيو فقد كان خري قدوة و مثاال حسنا و 
 خري عون لنا يف كل مشوارنا اجلامعي و ليس فقط يف ىذه الرسالة.

 هلل و لكل اسرتو الصحة و العافية و التفيق يف مشواره العلمي و االكادميي و ندعوا لوالده ادلرحوم بالرمحة الواسعة.ندعوا ا

و ال ننسا كذلك ان نشكر كافة االساتذة احملًتمني الذين بدورىم سامهوا يف جناحنا و توجيهنا و كذلك مجيع ادلواطنني العاملني 
 اضية.مبعهد الًتبية البدنية و الري

 كما ال يفوتنا ان نتذكر الفقيدين الدكتورين " قصي و شعالل" رمحة اهلل عليهما.
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 :األشكال البيانيةقائمة 

 الصفحة نالعناويـــــــــــــــــــــــــ التسلسل
ثانوي ذكور حنو و السنة الثالثة   تالميذ السنة الرابعة متوسط  أعمدة ادلتوسط احلسايب الجتاهات 1

 ممارية الرتبية البدنية و الرياضية
11 

و السنة الثالثة ثانوي اناث   تالميذ السنة الرابعة متوسطتالميذ  أعمدة ادلتوسط احلسايب الجتاهات 2
 حنو ممارية الرتبية البدنية و الرياضية

11 

 11 .و السنة الثالثة ثانوي  متوسط تالميذ السنة الرابعة تالميذ  أعمدة ادلتوسط احلسايب الجتاهات 3
 

 

 :الجداولقائمة 

 الصفحة العناويـــــــــــــــــــــــــن التسلسل
تالميذ السنة الرابعة متوسط و السنة الثالثة ثانوي  الداللة االحصائية لفروق االجتاهات النفسية بٌن 1

 ذكور حنو ممارية الرتبية البدنية و الرياضية
11 

تالميذ تالميذ السنة الرابعة متوسط  و السنة  االحصائية لفروق االجتاهات النفسية بٌنالداللة  2
 الثالثة ثانوي اناث حنو ممارية الرتبية البدنية و الرياضية

11 

تالميذ تالميذ السنة الرابعة متوسط  و السنة  الداللة االحصائية لفروق االجتاهات النفسية بٌن 3
 الثالثة ثانوي .

11 
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 :مشكلة -1

تعترب حصة الرتبية البدنية و الرياضية حصة ذات أمهية قصوى يف الربنامج الدراسي و يف سلتلف األطوار العمرية حيث 
تساىم حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف ترقية اجلانب ادلعريف االنفعايل لدى التالميذ كما تساىم يف حتسني اللياقة 

و        و كسب الثقة و التعاون و االندماج يف اجملتمع بطريقة سليمة البدنية و تساعدىم على االعتزاز بالنفس 
النهوض هبا و  صحيحة و ذلذه األسباب توجب علينا االىتمام هبا و تطويرىا و حتسني الظروف احمليطة هبا من اجل

و          يةيتأتى ذلك اال بإعطاء ىذه احلصة كامل االىتمام و االحرتام الالزم و ذلك عن طريق وضع أسس علم
منهجية و برامج بعيدة ادلدى من اجل النهوض باجلانب الرياضي داخل مؤسساتنا و رلتمعنا و ذلك المهية الرياضة يف 
اجملتمعات ادلتقدمة و مدى مسامهتها يف تكوين النشا و توجيهو توجيها سليما يتماشى و االىداف الرتبوية ادلدرجة 

ا مراعاة اجلانب النفسي للتالميذ و معرفة اجتاىاهتم حنو شلارسة الرياضة و تعترب ضمن الربنامج الدراسي كما وجب علين
االجتاىات من اجلوانب اذلامة يف حياة الفرد حيث عرفها الرتب روجر س" ان االجتاه حنو او ضد العوامل البيئية تصبح 

 .(44، صفحة 1794)عبد الرحمان عيسوي;، ( 1) ذلذه النزعة قيمة اجيابية او سلبية "

و تعد االجتاىات النفسية عامل مهم يساعد على حتديد الطريقة ادلثلى للتعامل مع التالميذ و تقومي اجتاىاهتم اذا 
 تطلب االمر ذلك عن طريق غرس الرتبية الرياضية يف نفس ادلتمدرس حيث تعد الرياضة.

الرتبية البدنية و الرياضية ىي اجلزء ادلتكامل من الرتبية العامة و ميدان جترييب كما عرفها تشارلز بيوت اشر " ان 
لتكوين ادلواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و ذلك عن طريق الوان النشاط البدين اختريت بغرض 

 .(22فيصل ياسين الشاطيء;، ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة )محمود عوض بسيوني; ( 2) حتقيق ادلهام"

و        و تساىم الرتبية الرياضية يف حتقيق التكامل اجلسمي و النفسي و ادلعريف لدى ادلتعلم يف سلتلف ادلراحل السنية
العمرية خاصة يف مرحلة ادلراىقة اليت تعترب مرحلة مهمة يف تكوين شخصية الفرد و قد تنازل العديد من العلماء و 
الباحثني فرتة ادلراىقة حيث عرفها رام زازو " ان ادلراىقة ىي ذلك اجملال الزمين الذي يؤدي باستعدادات نفسية 

 (shllamy: dictionnaire usuel de psychologieg;, 1980, p. 06) ( 3)  بيولوجية اىل النضج االجتماعي للقدرات"

و  و قد ختتلف وجهات النظر يف ىذه ادلرحلة يف التعاطي مع حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطورين االساسي
 الثانوي و ىذا ما دفعنا اىل طرح التساؤل التايل:

روق ذات داللة احصائية يف اجتاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي حنو شلارسة الرتبية البدنية ىل توجد ف
 و الرياضية ؟.
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 لالجابة على ىذا التساؤل ميكن صياغة التساؤالت التالية:

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجتاىات تالميذ سنة الرابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي حنو شلارسة الرتبية  -1
 البدنية و الرياضية ؟.

ذكور حنو  –ىل توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجتاىات تالميذ سنة الرابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي  -2
 ؟.شلارسة الرتبية البدنية و الرياضية 

اناث حنو  -ىل توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجتاىات تالميذ سنة الرابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي  -3
 شلارسة الرتبية البدنية و الرياضية ؟.

 اهداف البحث: -2
 دراسة طبيعة االجتاىات لدى الطورية االساسي و الثانوي حنو شلارسة النربية البدنية و الرياضية . -1
 بية البدنية و الرياضية.ابراز امهية الرت  -2
 ابراز امهية مرحلة ادلراىقة و التعرف على خصائص ىذه ادلرحلة و شليزاهتا. -3
 النعرف على اجتاىات التالميذ النفسية من خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية. -4
 الفرضيات: -3

 بناء على التساؤالت السابقة قمنا بصياغة ىذه الفرضيات:

 الفرضية العامة: -3-1

و     توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجتاىات تالميذ سنة الرابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي حنو شلارسة الرتبية البدنية
 الرياضية.

 الفرضيات الجزئية: -3-2

 :توجد ذات داللة احصائية يف اجتاىات تالميذ سنة الرابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي  الفرضية الجزئية االولى
 ذكور حنو شلارسة الرتبية البدنية و الرياضية. -
 :اناث حنو شلارسة  –احصائية يف اجتاىات تالميذ سنة الرابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي  الفرضية الجزئية الثانية

 الرتبية البدنية و الرياضية.
 : البحثاهمية  -4

تتجلى امهية الدراسة يف االبعاد الذي اختذىا ادلوضوع و يتضح ذلك يف الدراسات و االحباث اليت قام هبا العديد من 
العلماء و الباحثني حيث تعد دراسة االجتاىات من بني ادلواضيع ادلهمة اليت استحوذت على اىتمام الباحثني دلا ذلا 

اىاهتم النفسية حنو موضوع معني و قد طبقت ىذه الدراسة على اجلانب من امهية قصوى يف توجيو االفراد و معرفة اجت
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و زلاولة         الرياضى حيث وضعت العديد من ادلقاييس النفسية اليت صممت لدراسة االجتاىات و كيفية قياسها
امهيتها يف تعديلها يف بعض االحيان كما اىتمت دراسة االجتاىات بتحسني نظرة الرياضة لدى االفراد كما تتجلى 

التعرف على توجيهات و معرفة االستاذ بتحسني نظرة الرياضة لدى االفراد كما تتجلى امهيتها يف التعرف على 
توجيهات و معرفة االستاذ او الباحث الطريقة ادلثلى للتعامل مع ادلتمدرس و ذلك بناء على توجيهاتو النفسية اجتاه 

 شلارسة الرتبية البدنية و الرياضية.

 

 :لخات البحثمصط -5

 التربية البدنية و الرياضية: 5-1

ىي عبارة عن انشطة بدنية تربوية دتارس بشكل منتظم و مسطر عن طريق دترينات بدنية مرتبة و ىادفة، و ميارسها الفرد 
و          يف زليطو او يف ادلدرسة و مهمتها ىي تنمية الفرد او ادلواطن بدنيا و عقليا و تربية و تعلمو حسن التعامل 

 التصرف و احرتام االخرين و الروح الرياضية.

 المراهقة: -5-2

ىي ادلرحلة اليت مير هبا االنسان من مرحلة الطفولة اىل مرحلة النضج و تعرف ىذه الفرتة من العمر عدة تغريات على 
و           البوين و ادلثاليةادلستوى النفسي و اجلسمي و االجتماعي حيث يسعى فيها الفرد للبحث عن االستقاللية من ا

 التفكري.

 االتجاهات:  -5-3

ىو االستعداد النفسي الذي يتكون لدى الفرد اجتاه موضوع او عدة مواضيع اجتماعية و اقتصادية او سياسية مع ابداء 
 الراي فيها بادلوافقة او الرفض او احملايدة.

 الدراسات السابقة: -6

باحثنب من قبل و ىذا ما جعلهم يتطرقون اليو و زلاولني حتقيق اىداف معينة، و ان موضوع االجتاىات جلب اىتمام 
 قد اجريت مبعاىد الرتبية البدنية و الرياضية دراسات عدة عن االجتاه النفسي نذكر منها دراستني:

 الدراسةاألولى:
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( حتت عنوان 2011-2010غالل نور الدين ( يف السنة اجلامعية ) –و قد قام هبا الطالبني )كبوش خلضر حكيم 
"االجتاىات النفسية حنو مفهوم الرتبية البدنية و الرياضية لدى تالميذ مرحلة ادلتوسط" و قد وضع الطالبني اىداف من 

 ىذه الدراسة و ىي:

 .التعرف على طبيعة االجتاىات النفسية لدى تالميذ مرحلة التعليم ادلتوسط حنو مفهوم ت ب ر 
 .التعرف على الفروق بني ادلمارسني و الغري شلارسني لــ: ت ب ر من حيث مفهوم ت ب ر 
 .التعرف على الفروق بني ذ و ا حنو مفهوم ت ب ر 

 فرضيات البحث:

 ختتلف طبيعة االجتاىات النفسية لدى التالميذ ادلمارسني و الغري شلارسني للرتبية البدنية و الرياضية.

حصائية يف االجتاىات النفسية للممارسني و الغري شلارسني للرتبية البدنية و الرياضية من الذكور و ىناك فروق ذات داللة ا
 االناث.

 ادلنهج ادلسحي. منهج البحث:

 تلميذ يف اكمالية عني الذىب. 150 عينة البحث:

 مقياس كينيون لالجتاىات و ادلعرب زلمد حسن عالوي. أدوات البحث:

 ىناك فروق جوىرية بني الذكور و االناث ادلمارسني للرتبية البدنية و الرياضية لصاحل الذكور. اهمية النتيجة:

 الدراسة الثانية:
عبد  –( من طرف الطالبني )قدور بن شريف الشارف 2013-2012اجريت ىذه الدراسة يف السنة الدراسية )

 االجتاىات النفسية لطلبة التكوين ادلهين حنو شلارسة النشاط الرياضي" . اهلل بن شريف سفيان( و عنواهنا "

 اهداف البحث:

 . حتديد طبيعة اجتاىات طلبة التكوين ادلهين حنو شلارسة نشاط رياضي 
 .ادلقارنة بني اجتاىات الذكور و اإلناث حنو شلارسة النشاط الرياضي يف مراكز التكوين ادلهين 

 فرضيات البحث:

 طلبة مراكز التكوين ادلهين حنو شلارسة نشاط رياضي اجيابية.اجتاىات  -
 توجد فروق بني الذكور و اإلناث حنو شلارسة الرتبية البدنية و الرياضية. -
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 طالب( مراكز تكوين مستغاًل. 140وصفي مسحي العينة ) منهج البحث:

 مقياس كينون لالجتاىات.أدوات البحث: 

 ين ادلهين حنو شلارسة النشاط الرياضي اجيابية يف كل األبعاد.اجتاىات طلبة التكو  أهمية النتيجة:

 

 

 

 التعليق على الدراسات السابقة: -7
من خالل التطرق اىل الدراسات السابقة اليت دتثلت يف " االجتاىات النفسية حنو مفهوم الرتبية البدنية و الرياضية 

فيها بادلقارنة بني  افقد تطرق الباحثان اىل فئة معينة من الطور الدراسي حيث قام لدى تالميذ مرحلة ادلتوسط"
اجتاىات الذكور و االناث ادلمارسني و الغري شلارسني للرتبية البدنية و الرياضية و معرفية مدى الفروق اجلوىرية 

كوين ادلهين حنو شلارسة النشاط " االجتاىات النفسية لطلبة التادلوجودة بينهما، يف حني ان الدراسة الثانية 
حيث قام الباحثان اليت دتثلت يف االجتاىات النفسية لطلبة التكوين ادلهين حنو شلارسة النشاط الرياضي الرياضي" 

ادلقارنة بني اجتاىات الذكور و اإلناث و ن ادلهين حنو شلارسة نشاط رياضي تحديد طبيعة اجتاىات طلبة التكويب
 لرياضي يف مراكز التكوين ادلهين.حنو شلارسة النشاط ا

 نقد الدراسات السابقة: -8
لقد تناولت الدراسات السابقة فئة عمرية واحدة حيث دتثلت الدراسة االوىل يف تالميذ مرحلة ادلتوسط و 
الدراسة الثانية مشلت طلبة التكوين ادلهين حيث ان الدراسة مل تكن شاملة لكل االطوار يف حني ان النتائج 

تتغري من طور آلخر أي ان النتائج ادلقدمة من الدراسات السابقة ميكن ذلا ان تتغري اذا قمنا  الدراسية
اناث(، و ىذا ما  –بتجسيدىا على اطوار دراسية أخرى و فئات عمرية اخرى من كلى اجلنسني )ذكور 

 ثانوي( لكلى اجلنسني. –جعلنا نبين حبثنا على دراسة اجتاىات طورين سلتلفني )متوسط 
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 :قدمةم

 أوقاتالرياضة منذ القدم حيث استعملها يف مجيع اجملاالت و ادليادين، و اعتمد عليها يف الكثري من  اإلنسانلقد عرف 

عرفت تطورا يف العصر  أهنا إالحياتو، و قد استعملها يف احلرب و السلم و االنتقال و التواصل و غريىا من اجملاالت اذلامة، 

علما  أصبحت أهنا أيعلمية و منهجية دقيقة،  أسستبىن على  أصبحتاحلديث فقد عرفت نوعا من التقنني و التطوير و 

مستوى كما اعتمدت على وسائل جد  أعلىو مؤطرين يف  أساتذة إشرافلعادلية حتت اجلامعات ا ارقيقائما بذاتو يدرس يف 

 حديثة و متطورة.

الرياضة يف رلتمعنا و حصة الرتبية البدنية و الرياضية خاصة مل ترقى ذلذا ادلستوى العايل بل ظلت ىذه احلصة حبيسة  أن إال

طة ليس ذلا ان تنهض بعامل الرياضة يف رلتمعنا و مؤسساتنا بسي أسسالقدمية و الرثة، و اعتمدت على مناىج و  األفكار

عبئ النهوض بالرياضة و حتمل ادلسؤولية اجتاه ىذا اجلانب ادلهم الذي يعد من  األخريةالرياضية، اال انو يلقى على كاىل ىاتو 

تمع و رياضي ادلستقبل و ال يايت كل ادلواد اليت من شاهنا تكوين شخصية التلميذ و اعطائو االمهية القصوى باعتبارىا نواة اجمل

ىذا اال عن طريق االىتمام بالكوادر ادلسرية و ادلاطرة للعملية الرتبوية و يعد استاذ الرتبية البدنية و الرياضية حجر االساس يف 

 ىذه العملية.

ى امهية  حصة الرتبية البدنية كما يعد التلميذ النواة االساسية يف جناح او عدم جناح ىذه العملية، و ذلك من خالل معرفة مد

و الرياضية و قياس اجتاىها حنوىا، فتعد اجتتهات التالميذ و رغبتهم من بني اجلوانب اليت نالت قسطا كبريا من الدراسات و 

فة البحوث العلمية و النفسية دلا ذلا من امهية قد تساعد على النهوض بعامل الرياضة داخل اجملتمع و ادلؤسسة الرتبوية و معر 

االسباب لوجود فروق بني اجتاىات التالميذ و اال ماذا تعزى ىذه العوامل الداعمة ذلذه الفروق سواء كانت نفسية او 

 عامل الصحيح معا.و على االقل فهمها من اجل التاجتماعية او تربوية و زلاولة معاجلتها ا

اقتصرت على معرفة و زلاولة االطالع على الفروق بني اجتاىات بني تالميذ سنة رابعة متوسط و ثالثة  و قد قامت دراستنا او

ثانوي زلو ممارسة الرتبية البذنية و الرياضية. و قد ضمت دراستنا اليت استخدمنا يف ادلنهج الوصفي ادلقارن باعتباره ادلنهج 

 سة كما يلي:االنسب لوصف و تقرير احلقائق و جاءت عناصر الدرا
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الفصل االول و الذي جاء بعنوان طرح اشكالية الدراسة و قد قمنا يف ىذا الفصل بتحديد اشكالية مت صياغة الفرضيات ذلا، 

ف يمت تطرقنا الىداف و امهية الدراسة اضافة لالسباب اليت دفعتنا اىل اختيار ادلوضوع، كما قمنا بوضع حدود الدراسة و التعار 

اشرة او غري ة او مطابقة و اليت ذلا عالقة مببعض الدراسات السابقة سواء كانت مشاهب كرات البحث مع ذ االجرائية دلتغري 

 مباشرة مبوضوع دراستنا.

 و قد قسمت الدراسة اىل قسمني نظري و تطبيقي حيث ورد يف اجلانب النظري ثالث فصول حبثية كونت ىذا اجلانب.

لبدنية و الرياضية، و قد جاء فيو مفهوم الرتبية عامة مت قمنا بتقدمي امهية الرتبية بعدىا الفصل الثاين و جاء حتت عنوان الرتبية ا

انتقلنا لتعريف الرتبية البدنية و الرياضية، كما تطرقنا اىل اىداف الرتبية البدنية و الرياضية عامة مت فصلنا اىدافها بني الطورين 

ية يف اجلزائر، و عموما جاء ىذا الفصل من اجل التعريف بالرتبية البدتية و ادلتوسط و الثانوي، كما قمنا بالتعرف على الرتب

 الرياضية و عالقتها بالعلوم االخرى كالرياضيات و الفيزياء و غريىا.

الفصل الثالث فجاء بعنوان ادلراىقة و قد تطرقنا اىل تعريفات ادلراىقة و ادلفاىيم من االطالع على عدد اكرب من وجهات  أما

، مث انتقلنا اىل عنصر البلوغ و ادلراىقة دلا ذلا من امهية و لتوضيح الفرق ادلوجود بني ىاذين ادلصطلحني و مت التطرق اىل النظر

خصائص مرحلة ادلراىقة مث امهية مرحلة ادلراىقة و جاء فيها شرح مفصل حول التغريات اليت حتدث للمراىق و عالقتها مبرحلة 

 انتقلنا اىل ادلالمح االساسية لظاىرة النمو يف مرحلة ادلراىقة بشرح انواع مراحل النمو اجلسمي و البلوغ و الظروف اخلارجية، مت

الفيسيولوجي و العقلي و غريىا من مظاىر النمو، كما قدمنا رلموعة من النظريات اليت تناولت من عدة وجهات نظر و من 

ا لوصف احلاالت االنفعالية للمراىقني و مشكالت فرتة ادلراىقة، مث العلماء كستانلي، ىول، و ارلوند جيزل و غريىم، مث انتقلن

حاولنا معرفة مصادر اضطرابات ادلراىق و قد متثلت يف مكونات ادلراىق و حاجاتو البيولوجية و حاجات ادلراىق االجتماعية و 

راىق حيث اشار سانرتوك اىل العديد من غريىا من ادلصادر االخرى، مث انتقلنا اىل االجتاىات ادلفسرة لتطور ادلشاكل لدى ادل

 العوامل الكامنة خلف مشاكل ادلراىقني كالعوامل البيولوجية و السيكولوجية و االجتماعية.

و الفصل الثالث جاء بعنوان االجتاىات النفسية، و فيو تطرقنا بدورنا اىل اعطاء تعريفات و مفاىيم خاصة باالجتاىات 

 العوامل اليت تساىم يف تكوين االجتاه النفسي لدى الفرد مث اىل ادلراحل اليت متر عربىا عملية النفسية، مث انتقلنا اىل تقدمي

تكوين االجتاىات، مث قمنا بشرح مكونات االجتاه النفسي من مكون ادراكي و معريف و انفعايل، مث قدمنا انواع االجتاىات و 
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تنظيمية دفاعية  –ىذا اجلانب حيث استعرضنا ىذه الوظائف  خصائصها كما تطرقنا اىل وظائف االجتاىات و قد فصلنا يف

و غريىا من الوظائف، مث قمنا بتقدمي نظريات االجتاه و قد قسمنا ىذا العنصر اىل قسمني نظريات تكوين االجتاىات  –ذاتية 

ا من امهية قصوى يف و نظريات وضعن يف االساس اىل االجتاىات و قمنا ايضا بالبحث على اساليب تغري االجتاىات دلا ذل

مساعدة االساتذة او الباحث للتعرف على طرق تغري االجتاىات و اساليبها لننهي يف االخري الفصل الثالث و منو اجلانب 

النظري بدراسة و عرض طرق قياس االجتاىات، و قد تناول ىذا ادلوضوع العديد من العلماء و من بينهم تشارلز اندجنجتون 

 العلماء و الباحثني.و كنيون و غريىم من 

نتائج الدراسة، و قد فيو فصل اخلامس بعنوان عرض و مناقشة  ءكما تضمنت دراستنا جانب ثاين و ىو اجلانب التطبيقي جا

ئني و ذلك حسب ما تقتضيو الدراسة و مناىج البحث، اجلزء االول خاص باجراءات الدراسة و تناولنا فيو احتوى على جز 

يت تضم التعريف بادلنهج ادلستخدم و حدود الدراسة و الشروط العلمية لالدات، و تطرقنا جملتمع االجراءات الالزمة و ال

البحث و عينة البحث و كيفية اختيارىا كما تعرفنا على ادوات الدراسة ادلساعدة دلنهجنا ىذا و التطرق لالساليب االحصائية 

و تفريغها اما اجلزء التاين من اجلانب التطبيقي فيتعلق مبناقشة نتائج  اليت عاجلنا هبا فرضيات الدراسة، كما قمنا جبمع البيانات

ل النظرية السابقة . و يف وصل اليها بالتفصيل على ضوء الفصو الدراسة من خالل مناقشة نتائج الفرضيات ادلطروحة و الت

فصل ىي مبثابة حوصلة دلا مت تقدميو االخري قمنا بارفاقها بتوصيات و اقرتاحات ارتاينا طرحها اضافة خلالصة عامة ذلذا ال

 خالل ىذا الفصل.
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 تمهيــــــــــــــد: 

  أمهيةذا  أصبحتو قواعدىا السليمة  أسسهاان النشاط البدين و احلركات الرياضية يف صورهتا الًتبوية و بنظمها و 
 ادلواطن. إعدادكربى و قيمة فعالة يف النظام الًتبوي، و عنصرين ىامُت يف 

و الرياضية و ضرورهتا  م الصحيح و معٌت الًتبية البدنيةيف رلتمعنا خيطيء يف الفه األفرادو مع ىذا مازال الكثَت من 
يف اجملتمع احلضاري، فهناك البعض يضنون اهنا جري فقط و كرة قدم او مضيعة وقت يف حق ادلواطن، و ىناك البعض 

 او فًتة راحة بُت الدروس او يروىا مادة متعبة للتالميذ.يؤذلا تكملة للربنامج الدراسي 

و   و من خالل ىذا الفصل سنحاول توضيح ادلعٌت احلقيقي و الرؤية الواضحة و اعطاء الفهم الصحيح للًتبية البدنية
ظرة عليها يف العادل الرياضية و ضرورهتا و امهيتها يف اجملتمع و ادلنظومة الًتبوية، و االغراض اليت ترمي اليها مع اعطاء ن

 و يف اجلزائر.
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 مفهوم التربية: -1

ان كلمة الًتبية من الكلمات ادلتداولة بُت الناس و كثَتة االستعمال، لكن يبقى مدلوذلا متجها يف اجتاه واحد مرتبطا 
ما تستعمل يف االمور بثقافة و غاية اجملتمع و طموحاتو، و استعماذلا يسَت وفق ثقافة الرفد و توجهو، فهي عادة 

و العقائدي للشخص، فهي كلمة    الًتبوية ادلرتبطة بسلوك االشخاص، و ىذا االستعمال منحصر يف التشبع الديٍت
تستعمل للداللة على السلوك الذي يقوم بو الفرد، و لكن احلكم الذي يستعملو االشخاص ىو مرتبط بادلعيار الديٍت 

ائع لكلمة الًتبية و ادلرتبط جبانب واحد ال يعٍت انو االستعمال الصحيح ذلا، الن  العقائدي. لكن ىذا االستعمال الش
كلمة الًتبية جيب ان ترتبط بالشخص ككيان متكامل يعيش يف رلتمع لو نظامو و قيمو و قواعد تسَت تصرفات 

ٌت الًتبية فهما سطحيا افراده، فليس كل من يستعمل كلمة الًتبية يدرك مدلوذلا ادراكا جيدا، فقد يكون فهمهم دلع
يقتصر غالبا على اجلانب االخالقي فقط. لكن الًتبية مبدلوذلا العلمي اوسع و امشل مما يستعملو االفراد يف حياهتم، 
فهي تعٍت بالشخص ككل من رتيع النواحي و ترقى بو اذل اعلى درحات الكمال فهي تعترب اساس اصالح البشرية مبا 

فهي غالبا ما تعٍت تبليغ الشيء اذل كمالو، او ىي كما يقال تنمية الوظائف النفسية  ينسجم و تطلعات اجملتمعات،
 حىت تبلغ كماذلا شيئا فشيئا.

 ملكتو، و منيت قدراتو، و ىذبت سلوكو حىت يصبح صاحلا للحياة يف البيئة اليت يعيش فيها. أينقول ربيت الولد 

و                       ن رتيع اجلوانب الروحية و العقلية و اجلسدبة فالًتبية تعٍت تنمية الفرد تنمية شاملة متكاملة م
 االجتماعية ........... اخل، بشكل متوازن و شامل هبدف اعداده ليكون نافع لنسو و رلتمعو.

و      يعرف احد الًتبويُت الًتبية قائال: " الًتبية يف مدلوذلا احلريف االصيل استخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة
تنميتو خلقيا و عقليا حىت يصبح حساسا النسبة لالختيارات الفردية و االجتماعية، قادرا على العمل و النشاط 

و    احلقيقي مبقتضى ما خيتاره منها" ، كما تعٍت دتكن الفرد من االستجابة لدوره االجتماعي عن طريق التعليم ادلنظم
)عطاء اهلل  (1) الرتقاء بو و ىذه الغايات ىي اول ما حتاول الًتبية حتقيقو.التدريب و تشكيل قدراتو و تنمية ذوقو و ا

 ( 14-13، الصفحات 2009احمد و آخرون;، 

 معنى التربية في اللغة: -1-1

زاد  أيغذى الولد و جعلو ينمو، و رىب الولد ىذبو، فاصلها رمبا يربو  أيكلمة الًتبية يف اللغة ماخوذة من فعل رىب، 
( و 93و منا، فهي تعٍت الزيادة و النمو قال تعاذل: "و ما اتيتم من ربا لَتبوا يف اموال الناس فال يربو عند اهلل" )الروم

، مبعٌت ساسهم، و رب النعمة من جعل اصل )رب( فال بد ان جيعل ادلصدر ترتيبا ال تربية، يقال رب القوم يربيهم
 زادىا، و رب الولد رباه كرب و ادرك.
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و عند العرب  الًتبية تفيد السياسة، و القيادة و التنمية، و كان فالسفة العرب يسمون ىذا الفن )السياسة( كما تعٍت  
 اصطالحا تورل االمر، فيقال )رب البيت( ادلصطلح و ادلتورل تصريف اموره.

 اصطالحا:معنى التربية  -1-2

اما الًتبية اصطالحا فاهنا تفيد التنمية، و ىي مرتبطة بكل كائن حىت حىت كان سواء حيوان او نبات او انسان، فلكل 
 منها طرائق خاصة لًتبيتو فهي تعٍت اصطالحا التنمية و التنشئة.

و دوافعو  و ميولو و  فًتبية االنسان تستدعي معرفة حقيقة معمقة بكل ما يتعلق جبوانب شخصيتو و فهم حلاجاتو
 (1)ابعاده النفسية و االجتماعية، كما تقتضي منا ادراكا واعيا لظروف بيئتو و العوامل اليت تؤثر يف تنميتو و تنشئتو.

 (15-14، الصفحات 2009)عطاء اهلل احمد و آخرون;، 

 بعض تعاريف العلماء للتربية: 

  أفالطونعند: 

و امنا غاية بالنسبة  الًتبية عنده ىي ان يصبح الفرد عضوا صاحلا يف اجملتمع الذي ينتمي اليو، فًتبية ادلرء ليست غاية لذاهتا
للغاية الكربى و ىذه االخَتة و ىي جناح اجملتمع لذلك فهو يقول: " ان الًتبية ىي اعطاء اجلسم و الروح كل ما ديكن من 

 ي يكون االنسان عنصرا فعاال و بناءا يف رلتمعو".اجلمال و الكمال ك

  أرسطوعند: 

 ان الغرض من الًتبية يف نظره يتلخص يف امرين اثنُت و مها:

 ان يقدر الفرد على عمل كل ما ىو مفيد و ضروري يف احلرب و السلم. :األول األمر 

 يصل اذل السعادة.ان يقوم الفرد بكل ما ىو نبيل و خَت من االعمال و بذلك  الثاني: األمر 

 أهمية التربية:  -2

الًتبية عملية حيتاج اليها الفرد و اجملتمع، الهنا اساس البناء و التكوين اخللقي الذي ىو اساس تكوين اجملتمعات و بناءىا 
على اسس سليمة، بل كانت الًتبية سببا رئيسا يف تنمية الشعوب اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا و عسكريا، 

 االسالم على سبيل ادلثال دل ينشر بقوة السيف، و امنا بقوة سالح الفضيلة و االخالق، و يف ىذا ادلعٌت يقول الفيلسوفف

الفرنسي فولتَت يف كتابو )االخالق(: " و ليس بصحيح ما يدعى من ان االسالم استوذل قهرا بالسيف على اكثر من  
الناس فيو، بعد ان اقنع عقولو، و اكرب سالح استعملو ادلسلمون لبث نصف الكرة االرضية، بل كان سبب انتشاره رغبة 

 الدعوة، ىو اتصافهم بالقيم العالية ال خيفى ولوع ادلغلوب بتقليد الغالب".



 البدنية و الرياضية.:                                                                       التربية االولالفصل 
 

16 
 

و بذلك تربز امهية الًتبية يف زيادة قدرة الشعوب على مواجهة التحديات العصرية و احلضارية، و يف جوانب اخرى كثَتة 
 منها ما يلي:

 .اهنا عامل ىام يف التنمية االقتصادية 

 .اهنا عامل ىام يف التنمية االجتماعية 

 .اهنا عامل ىام يف ارسال الدديقراطية الصحيحة 

 .اهنا اساس التماسك االجتماعي 

 .اهنا عامل ىام يف احداث التغيَت االجتماعي 

 .اهنا اصبحت اسًتاتيجية قومية كربى الشعوب العادل 

  (19، صفحة 1999)احمد محمد طيب;، ( 1) الدول العصرية.اهنا ضرورة لبناء 

 بعض القواعد الهامة في التربية: -3

  يتعلم الطفل عن طريق النشاط النابع من قوى ادليول الغريزي فعلى ادلدرسُت ان يفسحوا لالطفال رلاال يتفق مع
 ادليول.

  ادلعقدة الغامضة اجلذابة للقيام حبلها، و حتليلها و ىذا يوجب على ادلدرسُت ان يعملوا مواجهة االطفال بادلشاكل
ايقاظ ثٍت العناصر و ادلواىب الكامنة يف االطفال، كما يوجب عليهم ان يعملوا على مساعدهتم الكتشاف العناصر 

 بانفسهم.

  الصفات ختتلف قلة و كثرة بُت االفراد كما اعتماد طرق الًتبية و التعليم على الصفات العقلية لكل فرد، و ىذه
تتفاوت بُت كل فرد و اخر، و ىذا ما ديلي علينا تقسيم الفصل الواحد اذل وحدات متجانسة من حيث طبيعة 

 اجسامهم و حظهم يف الذكاء و ميوذلم و امزجتهم حبيث ديكن تزويد كل فرد مبا يالئمو.

ظل جو اجتماعي تساير فيو طرق التدريس ىذه الصفة  العمل على تنمية قوى االطفال اذل اقصى حد يف
 (19، صفحة 1993)صالح عبد العزيز;، ( 2)االجتماعية. 

 الركائز التي تقوم عليها التربية: -4

فمن الواضح ان الًتبية تتعلقبالفرد االنسان و ال تتعلق باحليوان او النبات او  التربية انها عامل انساني: -4-1
االشياء الغَت احلسية. فنحن نستطيع ان ندرب احليوان و لكننا ال نربيو نظرا الن االنسان لو طبيعة خاصة 

ننا ننكر انواع معينة يتميز هبا عن رتيع الكائنات و التميز بُت الفرد االنسان و بُت الكائنات االخرى يعٍت ا
 من العالقة و االستمرار الن التميز الذي نعنيو يتضمن اختالفات حقيقية معينة يف النوع.

 

او  –مثل ادلال  األشياءاذ الًتبية ليست شيئا ديتلك بنفس الطريقة اليت دتتلك هبا  التربية هي عملية نشاط: -4-2
 ليست يف ذاهتا تربية لكنها دليل على ان الفرد قد ترىب. احلسنة األخالقلون الشعر، حىت ادلعرفة و ادلهارة، و 
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فالًتبية ليست شيئا ديكن ان نلمسو و لكنها نوع من عملية النشاط ادلتعلق باالفراد، فان تريب يعٍت ان 
( 1)تشتغل بعملية نشاط، و معٌت ان يكون الفرد قد ترىب، ان يكون قد مر بعملية نشاط او عملية تعلم.

(WWW.MOUDIR.COM/VB/SHOWTHREAD.PHPT;, 18/01/2015)
 

 نحو تعريف للتربية الرياضية و البدنية: -5

الًتبية البدنية باهنا: " ىي العملية الًتبوية اليت هتدف اذل حتسُت  BUCHER – WUEST 0331تعرف ويست، بوشر 
 ادلختارة لتحقيق ذلك".االداء االنساين من خالل وسيط ىو االنشطة البدنية 

و قد تناول كل من ويست، بوشر ىذا التعريف بالتحليلل مكشَتا اذل ان الًتبية البدنية و الرياضية تشتمل على اكتساب و 
صقل ادلهارات احلركية و تنمية اللياقة البدنية و احملافظة عليها من اجل افضل مستوى صحي، و من خالل حياة طيبة و 

 تنمية االجتاىات االجيابية حنو النشاط البدين.اكتساب ادلعارف و 

ان البعض يرى ان الًتبية البدنية و الرياضية، امنا ىي مرادف للتغَتات مثل التمرينات،  LUMPKINو ذكرت لومبكُت 
ة االلعاب ادلسابقات الرياضية، و بعد تعريفها لكل من ىذه التغَتات، اوضحت ان تضمُت ىذه ادلكونات يف برامج الًتبي

البدنية يعتمد على كون ىذا الربنامج منظمة او عفوية، تنافسية او غَت تنافسية، اجبارية او اختيارية، داخل نطاق اجملال 
الوظيفي او خارجو، و غَت ذلك من ادلتغَتات، و لذلك فهي تفسر صعوبة وضع تعريف مائع جامع للًتبية البدنية و 

 ا يف صياغة تعريف على النحو التارل:الرياضية، و لكنها ابت اال ان تدرل برايه

و اللياقة البدنية من  البدنية و العقلية و االجتماعية،" الًتبية البدنية ىي العملية اليت يكتسب الفرد خالذلا افضل ادلهارات 
 خالل النشاط البدين".

 ان: KOZLIK – KOPESKYو من تشيكوزلوفاكيا )السابقة( يربز كوبسكي، كوزليك 

البدنية جزء من الًتبية العامة، ىدفها تكوين ادلواطن بدنيا و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا بوساطة عدة الوان من " الًتبية 
 النشاط البدين ادلختار لتحقيق اذلدف".

 تعريفا للًتبية البدنية: ROBERET BOBINو من فرنسا وضع روبرت بوبان 

د من اجلوانب البدنية و العقلية و النفسية و احلركية هبدف حتقيق النمو "تلك االنشطة البدنية ادلختارة لتحقيق حاجات الفر 
 ادلتكامل للفرد".

 تعريفا للًتبية البدنية: PETER ARNOLDو من بريطانيا ذكر ارنولد 

صية الفرد "ذلك اجلزء ادلتكامل من العملية الًتبوية اليت تثري و توافق اجلوانب البدنية، العقلية، االجتماعية، الوجدانية لشخ
 (36-35، الصفحات 2001)امين انور الخولي;، ( 1) بشكل رئيسي عرب النشاط البدين ادلباشؤ".
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 بعض تعاريف العلماء للتربية البدنية و الرياضية: -6

 :الًتبية البدنية ىي جزء من الًتبية العامة تشغل دواع النشاط ادلوجودة يف التنمية من الناحية  تعريف ناش
العضوية، التوافقية، العقلية و االنفعالية ىذه االغراض تتحقق حينما دتارس لوجو الًتبية البدنية سواء كان ذلك يف 

 ادللعب او يف زتام السباحة او يف قاعة التدريب.

 :الًتبية البدنية ىي ذلك اجلزء من الًتبية العامة لذي خيص باالنشطة القوية و اليت تتضمن عمل  تعريف نيكس
 اجلهاز العضلي و ما ينتج من اشًتاك ىذه االوجو من النشاط مع تعلم كل االوجو.

 :ركي اهنا ذلك اجلزء البسيط من الًتبية الذي يتم عن طريق النشاط الذي يعتمد على اجلهاز احل تعريف شارمن
 جلسم االنسان و الذي يكسبو بعض الصفات السيكولوجية اخلاصة بو.

 اهمية التربية البدنية و الرياضية: -7

و        اىتم االنسان من قدمي االزل جبسمو و صحتو و لياقتو و شكلو، كما تعرف عرب تقافاتو ادلختلفة على الفوائد 
و        البدنية و اليت اختذت اشكاال اجتماعية كاللعب، و االلعابادلنافع اليت تعود عليو من جراء ممارسة االنشطة 

ادلنافع الناجتة عن ممارسة ىذه االشكال من  ادر كانالتمرينات البدنية، و الرقص، و التدريب البدين، و الرياضة، كما 
االنشطة دل تتوقف على اجلانب البدين/ الصحي و حسب، و امنا تعرف على االثار االجيابية النافعة ذلا على اجلوانب 

، و ىي النفسية/ االجتماعية، و اجلوانب العقلية/ ادلعرفية،  و اجلوانب احلركية / ادلهارية، و اجلوانب اجلمالية / الفنية
جوانب من رلملها تشكل شخصية الفرد تشكيال شامال منسقا و متكامال، و دتثل الوعي بامهية ىذه االمنشطة يف 

و الرياضية ىي      تنظيمها يف اطر ثقافية و تربوية، عربت عن اىتمام االنسان و تقديره، و كانت الًتبية البدنية
ليت اختذت اشكاال و اجتاىات تارخيية و ثقافية خمتلفة يف اطرىا و التتويج ادلعاصر جلهود تنظيم ىذه االنشطة، و ا

 مقاصدىا لكنها اتفقت على ان جتعل من سعادة االنسان ىدفا غائيا و تارخييا.

و     و لعل اقدم النصوص اليت اشارت اذل امهية النشاط البدين على ادلستوى القومي ما ذكره سقراط مفكر االغريق 
 كتب: ابو الفلسفة عندما  

" على ادلواطن ان ديارس التمرينات البدنية للمحافظة على لياقنو البدنية كمواطن صاحل خيدم شعبو و يستجيب لنداء 
 الوطن اذا دعى الداعي".

 

كما ذكر ادلؤلف شيللر يف رسالتو )رتاليات الًتبية(، ان االنسان يكون انسانا فقط عندما يلعب، كما يعتقد ادلفكر 
البدنية دتدنا بتهديب لالرادة، و قول: " انو ال ياسف على الوقت الذي خيصص لاللعاب يف مدرستنا،  الًتبية ري دان

 بل على النقيض، فانو ىو تاوقت الوحيد الذي ديضي على خَت وجو".
 الناس تلعب من اجل ان يتعافوا و ينشوا انفسهم. موت سانو يذكر ادلريب االدلاين جوتس 
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ن ان الًتبية البدنية قد امهلت كلية، و لذلك فهو دل يؤكد ان الًتبية احد ادلكونات االساسية و قد راى بيَت دي كوبرتا
للتعليم الشامل فحسب، و امنا ايضا اكد ضرورة اعطاء ادلنافسات الرياضية وضعا خاصا يف احلياة ادلدرسية، الن 

 (42-41، الصفحات 2001)امين انور الخولي;،  (1) اة.عقيدة دي كوبرتان ان الًتبية البدنية تعد الفرد و شخصيتو دلعارك احلي
 التربية البدنية و الرياضية: أهداف -8

  اختيار يوجهو يف احلياة، و ادليادرة يف اخذ القرارات وسط اجلماعة. أيتساعد التلميذ على تبٍت 

 كالبيولوجيا، علم النفس، الطب الرياضي، الفيسيولوجيا و غَتىا من   تساىم يف ادراك ادلهن اليت ذلا عالقة بالرياضة
 االختصاصات.

 .تبجل تنمية القدرات العضوية و احلركية 

 {حتضَت التلميذ و توجيهو حنو النجاح}

 يت تنمي فكرة النجاح و التوصل بفضل بيداغوجية تدفع بالتلميذ اذل التعلم و التقييم الذايت كما توعييو بامكانياتو ال
 يستخدمها للتطور و التنمية.

  ختلق ظروف مالئمة للحفاظ على الصحة بتبجيل اللياقة البدنية من خالل اجلهد و العمل ادلتواصل شعورا بفائدة
 الوقاية و االمن الغذائي و الصحي.

 {مواجهة االخفاق و التصدي لو بفضل ادلثابرة و العمل و النجاح}

  تنظيم العمل الذي يفيده يف تنظيم و تسيَت حياتو الطبيعية.تدعم ادلعارف الضرورية لتسيَت و 

 .تعلم كيفية التحكم يف االنفعاالت و ادلغامرة و التصدي للمخاطر 

 .تطور العالقات االجتماعية و تبٍت ادلسؤوليات 

 {األدوارتنمية روح ادلسؤولية و لعب }

 

 

 

  للنشاطات البدنية و الرياضية.دتكن من االندماج يف اجملال الثقايف الذي يشكل دعامة 

  تفضل روح التعاون و التآزر و التضامن بفضل نشاطات اجتماعية بداخل و خارج احليز ادلدرسي و تقبل الفوارق
 الكامنة عند افراد اجلماعة.

    (98، صفحة 2005الوطنية للمناهج;، )مدير التعليم االساسي; اللجنة ( 1) .{تفتح احسن للفكر و معرفة احمليط}



 البدنية و الرياضية.:                                                                       التربية االولالفصل 
 

20 
 

 اهداف التربية البدنية و الرياضية: -9

و  تسعى الًتبية البدنية و الرياضية كمادة تعليمية يف ادلرحلة الثانوية اذل تاكيد ادلكتسبات احلركية و السلوكية و النفسية 
ادلتوسط، و ىذا من خالل االنشطة بدنية و رياضية متنوعة و االجتماعية ادلتناولة يف التعليم القاعدي بشقيو االبتدائي و 
 ثرية و ترمي اذل بلورة شخصية التلميذ و صقلها من حيث:

 الناحية البدنية: -9-1

 )تطوير و حتسُت الصفات البدنية )عوامل التنفيذ 

 .حتسُت ادلردود الفيسيولوجي 

 .التحكم يف تسيَت اجملهود و توزيعو 

 ة.تقدير و ضبط جيد حلقل الرؤي 

 .التحكم يف جتنيد منابع الطاقة 

 .قدرة التكيف مع حاالت و الوضعيات الصعبة 

 .تنسيق جيد للحركات والعمليات 

 .احملافظة على التوازن خالل التنفيذ 

 .الرفع من ادلردود البدين و حتسُت النتائج الرياضية 

 الناحية المعرفية: -9-2

 .معرفة تركيبة جسم االنسان و مدى تاثَت اجلهد عليو 

 رفة بعض القوانُت ادلؤثرة على جسم االنسان.مع 

 .معرفة قواعد االسعافات االولية اثناء احلوادث ادليدانية 

 .قدرة االتصال و التواصل الشفوي و احلركي 

 .معرفة قوانُت و تاريخ االلعاب الرياضية وطنيا و دوليا 

 الناحية االجتماعية: -9-3

  ادلدرسة.التحكم االخر و التعامل معو يف حدود قانون 

 

 .التمتع بالروح الرياضية و تقبل اذلزدية و الفوز 

 .روح ادلسؤولية و ادلبادرة البناءة 

 اهداف التربية البدنية: -10

 اهداف التربية البدنية و الرياضية في مرحلة التعليم المتوسط: -10-1
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ترمي اذل حتصيل القيمة ادلعنوية ان االىداف ادلرسومة للًتبية البدنية و الرياضية يف ىذه ادلرحلة من التعليم االجباري، 
و اعطائو الفرصة للتعبَت عن         للجسم. و مسايرة احلركية القائمة بُت التلميذ و بُت احمليط الفيزيائي و البشري، 

 ة.ذاتو و امكانياتو حسب ما تقتضيو الوضعية و احلالة، باختيار احللول ادلناسبة ذلا ادلتماشية مع قدراتو العقلية و البدني

 و ديكن حصرىا يف ما يلي:

 .تسهيل النمو احلركي ادلتزايد وز التحكم يف اجلسم و االطراف و مدى تكاملها 

 .ادراك قيمة اجملهود و مدى تاثَته على االجهزة احليوية 

 و         تنمية و تطوير التوازن و االدراك و االداء للحركات االساسية للتبلور فيما بعد اذل حركات مركبة
 معقدة نسبيا.

 .امهية العمل اجلماعي و مدى ادلسامهة يف حتقيق اذلدف بفضل ادلساىل الفردية 

 .قيمة التسيَت و التنظيم ووضع االسًتاتيجيات العلمية اليت حتقق ادلبتغى 

 .بناء اخلطط الفردية و اجلماعية و البحث عن احللول الرامية حلل ادلشاكل ادلواجهة يف ادليدان 

 اسب للموافق و الوضعيات دلواجهتها.الفهم ادلن 

 .اخذ الطريق حنو التفتح على عادل ادلعرفة و انتقام ما يالئم لبناء ادلعارف 

 .مدير ( 1) السيطرة على النزوات العدوانية و التحكم يف االنفعاالت امتثال للقواعد و القوانُت االجتماعية(
 (66، صفحة 2005اللجنة الوطنية للمناهج;، التعليم االساسي; 

 اهداف التربية البدنية و الرياضية في مرحلة التعليم الثانوي: -10-2

و        الًتبية البدنية و الرياضية عبارة عن عملية واسعة الشمول، متعددة اجلوانب الهنا تشمل حياة االنسان ادلادية
ادلعنوية فهي مقسمة اذل ثالث اقسام: تربية بدنية، تربية خلقية، و تربية فكرية، و فصل احداىن عن االخرى خطا 

و الرياضية كمادة دراسية ليست شيئا         الن كل قسم مكمل لالخر و بذلك نستطيع القول ان الًتبية البدنية
ث توجو التلميذ توجيها صحيحا يكتسب من خاللو ادلهارات مضافا اذل الربنامج ادلدرسي بل تعترب ىامة جدا حبي

الالزمة و يشارك يف النشاطات اليت تفيده صحيا و بدنيا و عقليا، فمن الناحية الصحية فهي تساىم يف التكوين 
 الصحيح و السليم دلختلف وظائف اجلسم و ادلتمثلة يف سالمة اجلهاز الدوري و التنفسي و العصيب

و      و سالمة العضام ايضا، اما من ناحية التطور احلركي فهي تساعد ادلراىق على الشعور جبسنو ،و العضلي       
حتسُت قدراتو السيكولوجية، اما من الناحية االجتماعية فالًتبية البدنية تسعى اذل تنمية الروح االجتماعية للتلميذ و 

و  و تقبل القوانُت واجبات اليت يلتزم هبا الفرد ازاء رلتمعوادلتمثلة يف حسن التعامل مع االخرين و معرفة احلقوق و ال
 ىي: أساسيةعلى ثالث رلاالت  األىدافاالحساس بادلسؤولية، و نستطيع صياغة ىذه 

 :اهداف المجال الحسي الحركي 
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الثانوي و جيب يف ىذا اجملال هتدف الًتبية البدنية و الرياضية اذل تطوير ادلهارات و القدرات البدنية يف التعليم 
 مساعدة التلميذ على اكتساب و حتسُت القدرات التالية:

 .ادراك التلميذ جلسمو جيدا و تعلمو تدرجييا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات الوثب العارل مثال 

  يكتسب سلوكيات حركية منسقة و مالئمة مع احمليط يف كل من الوضعيات الطبيعية كادلشي، اجلري و
 ات االكثر تعقيدا كاجتياز احلواجز و مالمسة االجهزة الًتبوية.من خالل الوضعي

 .التحكم يف الفنيات احلركية القاعدية و الوضعيات التكتيكية البسيطة ادلربرلة يف ادلؤسسة 

 .اكتساب القدرات البدنية كالسرعة، القوة، ادلداومة، ادلرونة، ادلقاومة ...........اخل 

  تناوب فًتات الراحة و العمل.تعليمو كيفية توزيع جهده و 

 .مديرية التربية و التعليم; مناهج التربية البدنية و الرياضية للتعليم ( 1)تعليمو كيفية االسًتجاع و الراحة بطرق سليمة(
 (07، صفحة 1977الثانوي;، 

 المجال االجتماعي و العاطفي: أهداف 

          البدنية و الرياضية عن باقي ادلواد االخرى بالعالقات الديناميكية ادلبنية على ادلساعدة تتميز مادة الًتبية
 و التعاون و ادلنافسة و ذلذا االساس جيب اعطاء التلميذ الفرصة الختاذ ادلواقف و التحكم يف القدرات التالية:

 اجلهد قد تعوده على التدرب  حب النشاط البذين و الرياضي و امتالك الرغبة و القدرة يف بذل
 باستمرار.

 .)تنظيم طريقة عيشو)نظام اجلسم، اداب االكل، احًتام اوقات العمل و الراحة 

 .درلو يف فوج عن طريق مشاركتو يف النشاط البدين و التقمص التدرجيي دلختلف االدوار 

 جتاه الزميل )التحلي بالروح  هتذيبو خلقيا بتقبل القوانُت و احًتامها و تطبيقو للقوانُت داخل الفوج و
 الرياضية(.

 .تعبَته عن انفعاالتو بطريقة اجيابية بالفرح و االرتياح اثناء ممارستو النشاط و تقبلو اذلزدية 

 

 :اهداف المجال المعرفي 

و  االنشطة البدنية تساعد التلميذ على حتسُت قدراتو االدراكية و التفكَت التكتيكي خاصة اثناء االلعاب اجلماعبة
ادلسائل اليت تطرحها من تركيز و يقظة و سرعة االستجابة و التصور الذىٍت دلواقف الالعب كما ديكن للمراىق ان 

 يكتسب ادلعارف التالية:

 .كيفية ممارسة و تطبيق قوانُت االلعاب 
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 .التعرف على تاريخ االنشطة الرياضية و البدنية 

  مديرية التربية و التعليم; ( 1) من الناحية التشرحيية و الفسيولوجية.فهم معٌت الًتبية البدنية و تاثَتىا على اجلسم(
 (66، صفحة 1977مناهج التربية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي;، 

 خاصية التربية البدنية و الرياضية: -11

 تتميز الًتبية البدنية بــ:

  ،و        تعتمد على احلركات الديناميكية كشكل من اشكال التواصل الدائم و ادلتجدد بُت االفراد اثناء ادلمارسة
 كوسيلة تعبَت داخل تنظيم رتاعي ىلدف.

 .اكتساب القيم و اخلصال احلميدة زيادة على ادلهارات و القدرات البدنية 

 اجهزتو احليوية من القيام بدورىا. الوعي باجلسم كراس مال جيب احملافظة عليو، لتمكُت 

 .اللجنة الوطنية للمناهج; مديرية التربية و ( 2) دتكُت التعود على فهم ادلواقف و اختيار احللول الناجحة يف الوقت ادلناسب(
 (66، صفحة 2006التعليم;، 

 التربية البدنية و الرياضية في العالم: -12

و ال حيتاج ىذا  اللعب و الرياضة قد اديا على مر العصور التارخيية ادوار و وظائف اجتماعية، ثقافية و تربوية مهمة،ان 
القول اذل االشارة لوجود ادلؤسسات و االجنازات اليت ابدعها االنسان مثل: االلعاب االودلبية اليت نظمت يف اليونان القددية 

 باثينا. 0937قرن و ىذا عام  01ذل الظهور بعدما انقطعت دلدة ( و عادت ا993-777قرن ) 00دلدة 

فالًتبية البدنية احلديثة عنصر من عناصر الثقافة ادلعاصرة تطور االىتمام هبا يف اطار النتائج اليت توصبت اليها العلوم احليوية 
 فشيئا يف اجملتمع عموما. و االنسان، و بفعل تطور احلاجة اذل النشاط الًتبوي البدين ياخذ امهية كربى شيئا

و بالنسبة لالشخاص خصوصا، وجدت الًتبية البدنية اىتماما منظمة اليونسكو حيث يؤكد ادليثاق الدورل للًتبية البدنية و 
 الرياضية على:

 :ممارسة الًتبية البدنية حق للجميع. المادة االولى 

 :للًتبية و الثقافة.الًتبية البدنية و الرياضية يعدان رئيسيان  المادة الثانية 

 :برامج الًتبية البدنية و الرياضية جيب ان تستجيب حلاجات االفراد. المادة الثالثة 

و ىكذا اخذت الًتبية البدنية و الرياضية امتدادا كظاىرة القرن العشرين مرتبطة مبيادين اخرى كالثقافية، االقتصادية، 
و الرياضية مادة اجبارية يف    السياسية، و ذلذا ادركت الدول ادلتقدمة ىذا االىتمام بشكل واضح فاصبحت الًتبية البدنية 

نسان، و هبذا يتحصل اجملتمع على افراد ذوي مهارات فكرية و ابداعية متطورة و رفيعة ادلدارس من اجل تنمية و تطوير اال
 (87-86، الصفحات 1987)فيصل ياسين الشاطيء;، ( 1) ادلستوى.
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 مهام التربية البدنية و الرياضية في الجزائر: -13

اساس اهنا نظام نظري تربوي عميق االندماج بالنظام الًتبوي الشامل، و خيضع لنفس تعرف الًتبية البدنية و الرياضية على 
الغايات اليت تسعى الًتبية اذل بلوغها و الرامية اذل الرفع من شان تكوين االنسان و ادلواطن، و العامل االشًتاكي دلا لديها 

 ان تؤدي ثالث مهام.من مزايا، و ينتظر من الًتبية البدنية و الرياضية يف ىذا االطار 

 :من الناحية البدنية 

حتسُت قدرات الفرد الفسيولوجية و النفسية احملركة لتسيَتىا من خالل حتكم اكرب يف البدن و تكييف السَتة مع البيئة، 
 و ذلك بتسهيل حتويلها بواسطة تدخل ناجح و منظم تنظيم عقالين.

 :من الناحية االقتصادية 

 يكتسبو من الناحية النفسية يزيد من قدراتو على مقاومة التعب ديكنو منان حتسُت صحة الفرد و ما 

استعمال القوة ادلستعملة يف العمل، فاهنيؤدي اذل زيادة ادلردودية الفردية و اجلماعية يف عادل الشغل الفكري و  
 اليدوي.

 :من الناحية االجتماعية و الثقافية 

قافية و اخللقية اليت تواجو اعمال كل مواطن و تساىم يف تعزيز الوئام الوطٍت الًتبية البدنية و الرياضية جتعل القيم الث
مدخرة الظروف ادلالئمة للفرد كي يتعد ذاتو يف العمل، و تنمية روح االنضباط و التعاون و ادلسؤولية، و الشعور 

ر خالفات بُت االفراد و بُت بالواجبات ادلدنية، كما ان الًتبية البدنية ترمي اذل ختفيف التوترات اليت تشكل مصد
 اجملموعات اليت تنتمي اذل ىيئة اجتماعية واحدة مسية بذلك اقرار عالقات انسانية اكثر انفراجا.

و كذلك اذل حترير ادلرأة، ان دديقراطية الًتبية البدنية و الرياضية تطرح ىذه االخَتة كوسيلة من الوسائل اليت ان تساىم 
 .يف ترقية ادلرأة و حتريرىا

ان الرياضة يف وطننا دل تات ذتارىا الن اذلدف الذي خطط ذلا غَت كايف للخروج برياضة ناجحة و ادلسموحة 
للممارسة من طرف كل شرائح اجملتمع، و لكن اقتصرت اال على العواصم و ادلدن الكربى و حرمت منها القرى و 

 (07، صفحة 1976الرياضة; قرار رسمي;،  )وزارة الشباب و( 0) ادلداشر.

 العلمية للتربية البدنية و الرياضية: األسس -14

و       الكثَت من الطلبة يتساؤلون حول االمهية و القيمة االكادديية  ذلذا الكم اذلائل من ادلعلومات يف علوم الًتبية البدنية 
 يكون.الرياضية ىؤالء قد يكون لديهم لعذر يف ذلك و قد ال 
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ىذه التساؤالت ال تعكس لديهم عدم الفهم الدقيق و الواضح دلفهوم و اىداف الًتبية البدنية و الرياضية فحسب بل  
كذلك اجلهل باسسها العلمية، و من ىذا ادلنطق حناول ان جنيب على ىذه التساؤالت و حندد ادلنطلقات العلمية دلهنة 

الرياضي عندما يقوم باداء حركة ما او مهارة يف رياضة ما فانو يقوم هبذا العمل كوحدة ال الًتبية البدنية و الرياضية فالفرد 
تتجزا، فالعضالت و االعصاب و اجلهاز التنفسي و الدورة الدموية و اخلاليا تشًتك يف ىذا االداء، و من ىنا فان كل 

دلستندة الة قواعد علمية ثابتة )بيولوجيا، نفسيا، حركة و نشاط ال بد و ان جيد تفسَتا لو يف ضوء ادلعلومات ادلنسقة و ا
حركيا و اجتماعيا( و سوف نتناول ىذه االسس مستعينُت يف ذلك باخلطوط العريضة اليت وصفها تشارلز بيوتشر يف مؤلفو 

 القيم للًتبية البدنية.

 البيوبوجية: األسس -14-1

البدنية جسم االنسان بالتفاصيل خالل فًتة  جسم االنسان ذو ميكانيكية معقدة جدا، و ذلذا يدرس طالب الًتبية
االعداد ليكون قادرا على اعطاء تفسَت لطبيعة عمل العضالت خالل فًتة التمرين و كذا ما يتصل هبا من اجهزة 

 دتدىا بالوقود كاجلهاز الدوري التنفسي و اجلهاز العظمي الذي تعمل اجزاؤه كدوافع لعمل 

ن قادرا ليس فقط على شرح ىدف و تركيب دترين، و لكنو قادر ايضا على اعطاء العضلة، و بالتارل فان الطالب يكو 
 تفسَت دلاذا اديت احلركة يف ىذا االجتاه، و دلاذا ىذا العدد من التكرارات.

و لذلك فان منهج الًتبية البدنية و الرياضية باحتوائو على ادلواد البيولوجية )علم التشريح، علم وظائف االعضاء، علم 
يو كيمياء....( اضافة اذل مواد اخرى كعلم الطب الرياضي، ىذا الكم اذلائل من العلوم البيولوجية يعطي الطالب الب

 (30)تشارلز بيوكر;، بدون سنة ، صفحة ( 2) الشخص الرياضي. أو اإلنسانخلفية علمية قوية للتعامل مع 

 

 

 

 االسس السيكولوجية: -14-2

نظرا للمنزلة الكبَتة اليت حتتلها الًتبية البدنية و الرياضية يف اجملتمعات احلديثة، ادى ىذا التاثَت اذل النمو و االعداد 
البدين، و لكن ذلك ديتد ليشمل الصفات اخللقية و الرياضية اليت تتطلب االشًتاك يف ادلباريات، و كدا االنتظام يف 

ارس، و اعداد طرق التدريب ذلذه االنشطة ذات الفعالية العالية ال يتحقق بدون عمليات التدريب لنوع النشاط ادلم
و دراسة خصائص الشخصية الرياضية كموضوع ذلذا النشاط  طبيعة النشاط الرياضي من ناحية، دراسة خصائص و

ي، و على من ناحية اخرى، و جبانب ذلك فان االسس النفسية ديكن ان تعطي حتليال الىم نواحي النشاط احلرك
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و الرياضية ان يقوم بتعليم اوجو و ادلام ادلتعلم الحسن طرق تعليم ادلهارات يف رلال الًتبية       مدرس الًتبية البدنية 
 البدنية يقتصد ىذا االخَت اجلهد و حيقق نتائج احسن.

 االسس االجتماعية: -14-3

و ذلك الهنا تتخلل احلياة اليومية، و ىي مادة تستطيع الًتبية البدنية ان تلعب دورا ىاما يف حتسُت اسلوب احلياة، 
علمية وظيفية تساعد الفرد على التكيف مع اجلماعة فما اللعب اال احد ادلظاىر للتالف االجتماعي، و عن طريق 

و    ديكن ان تزداد االخوة و الصداقة، فقد دتيز االنسان البدائي مبيلو للعنف و الضرب و حاالت االستفزاز و االثارة،
ليوم جند الًتبية البدنية تعلم العالقات االنسانية السليمة ادلتفقة مع نسق ادلوضوع، فالالعب يبذل قصار جهده ذلزدية ا

 منافسو و لكن بطريقة مقبولة.

و من مث تنمى ادلصاحل االجتماعية على ادلصاحل الشخصية و يف نفس الوقت تؤكد اخلصائص الضرورية للحياة 
و اليت تشمل التعاون و  البدنية قادرة من خالل انشطتها ان تقدم الكثَت لتغطية احتياجات الفرد االجتماعية، و الًتبية

و شعور االنسان بالطمانينة داخل اطار  اقسام احلب و االلفة و االىتمام باراء االخرين و الرغبة يف التاثَت يف الغَت،
 (31)تشارلز بيوكر;، بدون سنة ، صفحة ( 1) اجملتمع الذي يعيش فيو.

 تكاملية التربية البدنية و الرياضية مع بعض المواد: -15

 للًتبية البدنية و الرياضية دور قيادي فيما يعرف بتكاملية ادلواد التعليمية، و ىذا من خالل ما تسمح بو

للتعلم من تعلم و تقييم و بناء للذات و اجملهودات ادلبذولة اثناء ادلمارسة، كما اهنا تعمل على ترسيخ كثَت من ادلعارف  
 ادلتناولة يف ادلواد التعليمية االخرى يف اطار ممارسة مدلوذلا ميدانيا.

 

 

 

 التربية البدنية و الرياضية و اللغات: -15-1

  و        و الزمالء اثناء ادلمارسة يدفع بادلتعلم بالوقوف على مدلول ادلفاىيم احلوار احلركي و الشفوي مع ادلعلم
 معانيها و ما يتصل هبا.

 .التعبَت احلركي يولد القدرة على التعبَت الشفوي و منو الكتايب 

  مغزاىا.الًتكيز على ادلوقف و البحث على حلول صائبة لو يولد القدرة على الوقوف عند الفكرة و حتليلها و ابراز 

 التربية البدنية و الرياضية و علوم الطبيعة و الحياة: -15-2
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 .اظهار العالقة بُت معرفة اجلسام من حيث االجهزة احليوية و مدى تاثَت اجملهود البدين عليها 

 .معرفة االعاقات البدنية و االسعافات االولية عند احلادث 

 .النظافة كعامل من عوامل الصحة و الوقاية من االمراض 

 التربية البدنية و الرياضية و الرياضيات: -15-3

 .ممارسة مدلول ادلفاىيم الرياضية كحساب الوقت، ادلسافات و السرعات و عالقتها مع ادلوارد الذاتية 

 .ادلساحات و االحجام و مدى امهيتها يف احلياة اليومية 

 .ادلسارات و االجتاىات 

 .منطق التوقع و االحتماالت 

 .االحصاء 

 (08، صفحة 2005)وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم الثانوي;، مارس ( 1) .مفهوم االنتماء 

 التربية البدنية و الرياضية و الفيزياء: -15-4

 ).... ممارسة مدلول القوانُت الفيزيائية )كقوانُت الدفع و القوة و االثقال و اجلاذبية 

  اجلاذبية و االحتكاك.عالقة احلركة بالطاقة و 

 الًتبية البدنية و الرياضية و الًتبية اخللقية: -15-5

 .مفهوم التعاون و التآزر 

 .مفهوم ادلسؤولية و حتملها 

 .مفهوم التسيَت و التنظيم 

 .(08، صفحة 2005مارس )وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم الثانوي;، ( 2) مفهوم االستقاللية و ادلواطنة 

 

 

 

 :خالصة الفصل

 و ما سبق يتضح ان ىناك عالقة و صلة واضحة بُت الًتبية و الًتبية البدنية و ديكن توضيحها فيما يلي:

درس تعلمو االنسان يف حياتو، كان ىي ىيئة  ا ناولان سجل "تاريخ الًتبية" يطوي بُت صفحاتو حقيقة مؤكدة مفادىا 
نشاط بدين فعندما واجو االنسان البدائي القدمي خماطر الطبيعة و الوحوش دل جيد امامو غَت احلركة تنقذه فمارس الصيد و 

 التسلق، السباحة، اجلري، ادلشي، كما علمها البناءه الصغار.
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ي الًتبية الرياضية و ىذا يؤكد العالقة القوية بينهم فهي عالقة ازلية قددية و من ىنا جاء القول بان اصل التعليم و الًتبية ى
قدم التاريخ اختذت اشكال خمتلفة عرب االزمنة و اصبحت يف العصر احلاضر اكثر وضوحا نتيجة تطور نظريات الًتبية و 

 تغيَت قيمتها و حتديث اساليبها.

 لًتبية و الًتبية البدنية و ديكن ايضاحها فيما يلي:و مما سبق يتضح ان ىناك عالقة و صلة واضحة بُت ا

  درس تعلمو االنسان يف احلياة كان على  ا ناولان سجل تاريخ الًتبية البدنية يطوي بُت صفحاتو حقيقة و ىي
 شكل نشاط بدين فمارس الصيد و التسلق و اجلري و ادلشي النقاضو من الفناء.

 الفرد من الناحية العقلية، البدنية، االجتماعية و اديانا بان الفرد وحدة  اتفق العلماء على ان الًتبية هتتم بنمو
متكاملة كل ما يؤثر يف نفسو بالتارل على بدنو و عقلو  و ىذا االمر بالنسبة للًتبية البدنية اليت ارتقت فلسفتها 

الفراد من رتيع اجلوانب العقلية، من رلرد وسيلة للًتقية و اكتساب القوة البدنية اذل رسالة متكاملة تسهم يف تربية ا
 البدنية، االجتماعية، االنفعالية.

  و          عمل او منهج ال بد ان ينبع من ذاتية االفراد ادلراد تربيتهم أيارتع علماء الًتبية و علم النفس على ان
و استغلتها يف تربية          يتحدد وفقا دليوذلم و حاجاهتم، و لذلك اجتهت الًتبية احلديثة اذل ىذه النظرية.

االفراد، و يؤكد ىذا ادليل اذل النشاط البدين، و اللعب يف مقدمة ادليول اليت يولد الفرد مردودىا و هبذا يتضح 
 مدى ارتباط الًتبية البدنية بالعملية الًتبوية.

 فع االنسانية، فاحلركة و اللعب تعد الًتبية البدنية جزء مكمل للًتبية احلديثة اليت تراعي ادليول و احلاجات و الدوا
و       من اقوى االنشطة الذاتية و اىم ادليول الفطرية فكل فرد من حقو ان ديارس االنشطة حسب امكانياتو 

ميولو و قدراتو و ليس الحد فضل على احد سوى ما يبذلو الفرد من جهد مما يؤكد القيم اخللقية للًتبية البدنية  
 اليت تسعى الًتبية لتحقيقها. األىدافحتقيق  كوسيلة ناجحة تسهم يف
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 :تمهيد

الرشد و تتصف بدايتها بالعديد من اخلصائص اذلامة اليت سبيزىا عن سنوات  إىلان ادلراىقة مرحلة انتقالية من الطفولة 
احلافلة بالتغَتات  اجلسمية  اإلنسانالطفولة و عن ادلراحل اليت تليها، ىذه بذلك مرحلة فريدة من مراحل العمر 

لتحديدات غَت ىذه ا 12-21سنة و تنتهي عند سن  21-21االنفعالية و االجتماعية تبدا ادلراىقة يف حوايل 
و االجتماعية و     دقيقة الن ظهور ادلراىقة و مدهتا خيتلفان حسب اجلنس، الظروف اجلغرافية، العوامل االقتصادية

منها يقول دديون ريقي: "مهما يكون السياق االجتماعي الثقايف، فادلراىقة ىي مرحلة ازمة و عدم التوازن، لكن الفرق 
و من ثقافة الخرى ىو شدة وحدة االزمة، و كذلك يف االشكال اليت تتخذىا و  الكائن من مراىق اىل مراىق آخر

 احللول اليت تعطى ذلا".
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 تعريف المراهقة: -1

 التعريف البيولوجي للمراهقة: -1-1

و     يتضمن ىذا التعريف النظريات البيولوجية و اجلسدية اليت ربول االطفال اىل راشدين ناضجُت جسديا و جنسيا،
ىذه التغَتات ربدث لدى كافة ادلراىقُت بغض النظر عن الثقافة اليت ينتمون اليها، و يف الواقع فهي التغَتات الوحيدة 
اليت تعترب عامة يف مرحلة ادلراىقة و ربدث ىذه التغَتات نتيجة الفرازات رلموعة متنوعة من اذلرمةنات القوية و اليت 

ي اىل احداث الفروق اجلسدية من الذكور و االناث يف الطول و الوزن و نسب ربدث وفقا لسرعات زمنية سلتلفة تؤد
 اجلسد و كذلك الفروق يف جهازي االصلاب لدى اجلنسُت.

 التعريف السيكولوجي للمراهقة: -1-2

يركز ىذا التعريف على امهية تشكيل ىوية مستقرة لدى ادلراىقُت لتحقيق االحساس بالذات على ضلو يفوق حدود 
العديدة يف اخلربات و االدوار شلا ديكن للمراىقُت من ذبسيد الطفولة اليت سيغادروهنا بالرشد الذي عليهم النظريات 

الدخول فيو، و يظهر التوتر على ضلو طبيعي بسبب الضغوط اليت توجد يف ادلراىقة ادلبكرة، و يعترب البلوغ اول ىذه 
الواضحة يف الوزن و الطول و تغَت نسب اجلسد و يصاحب ىذه الضغوط اليت يشعر هبا ادلراىق باالضافة اىل التغَتات 

 التغَتات اجلسدية لدى ادلراىقُت وعي جديد باجسادىم و ردود فعل االخرين ضلوىم.

و يستدعي البلوغ عادلا داخليا من االستشارات اجلنسية كما تتسم ادلرحلة بتغَتات معرفية سريعة كذلك تتغَت التوقعات 
اضحا حيث يتوقع الوالدان و االخرين نضجا اكثر من ادلراىقُت، و يتوقعون منهم البدء بالتخطيط االجتماعية تغَتا و 

 حلياهتم و التفكَت النفسهم باختصار يتوقعون منهم مزيدا من االحساس بادلسؤولية.

 التعريف االجتماعي للمراهقة: -1-3

يعرف علماء االجتماع االفراد دبصطلحات تتضمن مواقعهم يف اجملتمع دبا يعكس اىل حد بعيد مدى فاعليتهم الذاتية 
و غَت     فمن وجهة نظر االجتماعية يظهر ادلراىقون كافراد ال يتمتعون باكتفاء ذايت و بالتايل فهم غَت راشدين، 

اىل فًتة ادلراىقة على اهنا فًتة انتقالية ربدد هنايتها بتشريعات تضع اعتماديُت سباما ذلذا فهم لليسوا باطفال و ينظر 
 (24-23، الصفحات 2009)رغدة شريم;، ( 2) احلدود العمرية ادلتعلقة باحلماية الشرعية الولئك الذين مل يصبحوا بعد راشدين.

االطفال بُت سن السادسة و الثامنة عشر و ىذه القوانُت تتضمن لالطفال  فقوانُت التعليم االلزامي شرعت من اجل
 تعلم ادلهارات االساسية و الضرورية للعمل ادلستقبلي كما توجد ىناك قوانُت  عمل ربدد العمر االدىن
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ق نظام يقتضي لالنواع ادلختلفة من االعمال، و ىناك قوانُت ذبيز ازباذ اجراءات اجرائية قانونية بشان االحداث وف 
 (24، صفحة 2009)رغدة شريم;، ( 1) توافر قاضي االحداث.

 المراهقة حسب دوبس DEBESSE يرى دوبس ان ادلراىقة تعترب عادة رلموعة من التحوالت اجلسمية و :
 النفسية اليت ربدث بُت الطفولة و سن الرشد.

  :ادلراىقة مرحلة اعادة التنظيم النفسي مهدهتا اجلنسية الطفلية على ادلدى المراهقة حسب كوستمبرغ
 الطويل و سلتلف االشارات النعقدة اليت حدثت يف الطفولة و كذلك يف مرحلة الكمون.

 كما عرفها باهنا فًتة منو يكون فيها حبوزة الطفل عضوية راشد، و ال يعرف جيدا ما يفعل هبا.
 :ادلراىقة ىي البحث عن االستقاللية االقتصادية و االندماج باجملتمع الذي ال  المراهقة حسب لوهال

تتوسط العائلة، هبذا تظهر ادلراىقة كمرحلة انتقالية حامسة اىل ربقيق النفسية و التحرر من التبعية الطفلية 
 االمر الذي يؤدي اىل تغَتات على مستوى الشخصي يف عالقتو اجلدية بُت االنا و االخرين.

بالنسبة للوىال ادلراىقة ىي مرحلة جديدة لعملية التحرر الذايت من سلتلف اشكال التبعية، اذ اهنا تتضمن 
  البحث عن االستقالل الوجداين و االجتماعي و االقتصادي.

 ،يعتقد كولربج ان امتالك ادلراىق لقدرات معرفية عالية تسمح لو ان يتصرف وفقا  المراهقة كما يراها كولبرج
دلستويات عالية عن التطور احلكم االخالقي لديو، مرحلة االلتزام بالقانون و بالرغم من الكثَت من ادلراىقُت 

( 2)االجتماعي. ال يصلون اىل ىذه ادلرحلة، ىناك عالقة اجيابية بُت ادلستوى احلكم االخالقي و السلوك
 (33، صفحة 2003)محمود عودة الرحماوي;، 

 يعترب اريكسون ان تكوين اذلوية الشخصية ىو الناتج االجيايب دلرحلة ادلراىقة المراهقة كما يراها اريكسون :
على اسئلة اساسية تتصل باذلوية ىو و بادلثل فان اضطرابات الدور او انفالش اذلوية، او الفشل يف االجابة 

 الناتج السليب ذلذه ادلرحلة.

حالة تعلن ان الفرد مل يبدا اية التزامات، و اخلطورة يف اجتياز مرحلة ادلراىقة دومنا ربديد واضح  انفالش الهوية:
 للهوية.

 و ىناك ثالث اصناف للمراىقة تبعا دلوقفو من اذلوية:

 :و قبل االوان.من يطور التزامات الصنف االول 

 :من ال يطور اية التزامات و لكنو يستكشف امكانيات ذاتو. الصنف الثاني 

 

 :من يتجاوز ازمات النمو و يطور االلتزامات ادلطلوب منو و االخذ بتكوين صداقات  الصنف الثالث
 محيمة.
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ستوى ذكاء متوسط و تفيد نتائج بعض الدراسات ان تالميذ ادلرحلة الثانوية ادلفصولُت من ادلدرسة لديهم م
يفتقرون اىل ادلهارات االكادديية، و اىتماماهتم بادلدرسة زلدودة، كما ان لديهم تاريخ مدرسي حافل 

 بادلشكالت، و يف االغلب ياتون من اسر فقَتة كثَتة العدد او مفككة.

 ظاىرة عادلية، من العوامل ادلسؤولة عن العنف: العنف في هذه المرحلة:

مثل ضعف لقدرة على الدفاعات االنفعالية، و السلوكات الولدانية من مثل رفض خصائص الشخصية  .2
 االبناء و تشجيع الرفاق، و مناذج العنف.

االطفال ادلرفوضُت من والديهم او اللذين ينتمون اىل اوساط يسودىا الصراخ، و ال رقيب عليهم مهيؤون  .1
 (34، صفحة 2003)محمود عودة الرحماوي;، ( 1)اىل االضلراف.

 البلوغ و المراهقة: -2

عادة ما حيدث بُت موضوع ادلراىقة و البلوغ من حيث استعمال ادلصطلحات و يكون ذلك باستعمال احدمها زلل االخر 
سواء كان ذكر او انثى فقد اصبح ناضجا جنسيا  –البلوغ  –يف اللفظ و ادلعٌت فقد يعتقد البعض ان الفرد مىت بلغ احللم 

و احلقيقة ان البلوغ و النضج شيئان سلتلفان لفظا و معٌت و يشَت البلوغ اىل شعر على اجلسم و فوق العانة و ىو دليل 
ها لبلوغ على بداية النضج اجلنسي، اما ادلراىقة فهي الفئة اليت سبتد ما بُت البلوغ و الرشد و ىي اقرب لرشد ادلراىق من

الصيب كما يعترب البلوغ جزءا من ادلراىقة و ليس مرادفا ذلا و ىو بذلك يشكل اخلطوة االوىل من مجلة مراحل النضج 
اجلنسي و لكن فًتة ادلراىقة ال ديكن ان تكتمل حىت تكون قد انتضمت سلتلف الًتاكيب الالزمة لعمليات االخصاب و 

و يستغرق فًتة ال تقل عن عشرة سنوات، فقد تظهر اعراض البلوغ عن الذكور احلمل و الوضع و االرضاع و ىذا ما جيعل
قبل ان ربتوي اخلصيتان على من اجل االخصاب و قد يقع احليض عن البنات قبل ان يصبح ادلبيضان قادرين على انتاج 

ي طوال سنتُت االولتُت البويضات للقاح كما ان البلوغ قد حيدث قبل نضوج الرحم و قد ال يستقر انتظام احليض الشهر 
  منذ ظهوره و عادة ما يكون متقطعا و لعدة اشهر.

فالبلوغ عبارة عن عملية تشَت اىل مظهر منائي واحد يتناول اجلانب النسي بينما ادلراىقة تشَت اىل اصطالح وصفي 
ة و االجتماعية و اجلنسية يف يستخدم للداللة على مجيع النظاىر النمائية اجلجسمية و الفيسيولوجية و العقلية االنفعالي

تطور و ربول ىذه ادلظاىر من مستوى نضج الطفل اىل مستوى نضج الراشدكما يشَت البلوغ اىل فًتة زمنية قصَتة بينما 
تعد فًتة ادلراىقة فًتة طويلة قد سبتد من فًتة البلوغ اىل سن الرشد و قد تصل ىذه ادلدة اىل عشر سنوات و ايضا فان 

امر يصعب االختالف حولو بينما يعنرب مفهوم ادلراىقة نسيب و ذلك ما يصعب ربديد هناية ىذه الفًتة اذ ان مرحلة البلوغ 
اغلب ادلراىقُت فيما لو سالتهم و عم يف هناية مراىقتهم ىل انت مراىق ام ال فعادة ال جييبون ال اعرف النٍت اشعر احيانا 

 اخرى خبالف ىذا الشعور.دبا ينتاب ادلراىقُت من شعور كما اشعر احيانا 
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و تعد ىذه االختالفات من االمور اليت صلعلنا نفرق بُت موضوع ادلراىقة اليت تعد فًتة شاملة غَت زلددة ربديد دقيق عكس 
ظاىرة البلوغ اليت تعترب فًتة زلددة ذلا شليزات خاصة ذبعلها زبتلف عن ادلراىقة اال اهنما يشًتكان يف العديد من ادلظاىر 

 (285، صفحة 2002)د.علي فاتح الهنداوي;، ( 1) ية و اجلسمية.النمائ

 خصائص و مراحل المراهقة: -3

 تعد مرحلة ادلراىقة مرحلة مهمة يف حياة الشخص و سنذكر اىم اخلصائص ادلتعلقة هبذه الفًتة مع ذكر اىم ادلراحل:

 خصائص المراهقة: -3-1

 مرحلة ادلراىقة يف النقاط التالية:ديكن تلخيص خصائص 

 .فًتة تغَتات شاملة و سريعة يف نواحي النفس و اجلسد و العقل 

 .فًتة انتقال من الطفولة اىل الرشد، و ىو ما يعٍت ان القلق و االضطراب ليس حتميُت 

  ادللقاة على تعتمد على اجملتمع فهي قد تطول او تقصر، و ذلك حسب حضارة اجملتمع و طبيعة االدوار
عاتق الفردد، فادلراىق ابن بيئة و على سبيل ادلثال فان ادلراىق يف االسالم ربول اىل طاقة بناءة بسبب الًتبية، 

 العقيدة و السلوكات السليمة.

  النمو اجلسمي عند ادلراىق ال يؤدي بالضرورة اىل ازمات و ان حدثت بعض االزمات فادلطلوب من عالجها
و          عي كمظهر من مظاىر عجزه عن التكيف، االمر الذي ينتج عنو توتر و التعامل معها بو 

اضطرابات يف السلوك نتيجة لعوامل احباطية فقد يتعرض ذلا يف االسرة او ادلدرسة او اجملتمع و ىذه العوائق 
اللجوء اىل  و عوامل الكبت و االحباط اليت تدعو ادلراىق اىل العناد و السلبية و عدم االستقرار و من مث

 صفات اخرى.

 تعد ىذه خلصائص من اىم ادلظاىر اليت تتلخص فيها فًتة ادلراىقة.

 

 

 

 

 مراحل المراهقة: -3-2

 يرى العلماء ان ادلراىقة مرحلة طويلة جدا و قد جرت العادة عند العلماء اىل تقسيمها اىل ثالثة مراحل فرعية:
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 ضلو البلوغ.( سنة و ىي فًتة تغَتات سريعة 21-22مرحلة مبكرة ) (2

 ( سنة حيث تكون التغَتات ذات عالقة بالبلوغ قد اكتملت تقريبا.21-21مراىقة متوسطة ) (1

 (95، صفحة 2007)سعيد رشيد االعضمي;، ( 1) ( سنة ىي مرحلة الشباب.12-21مراىقة متاخرة ) (1

 ادلفصل: و فيما يلي سنتناول مجيع مراحل ادلراىقة بالشرح

 :المراهقة المبكرة 

و          تتميز الفًتة االوىل بتارع النمو عند الطفل، و دبختلف ابعاده و مظاىره، اجلسمي و العاطفي و ادلعريف
الروحي، و الصفة ادلطلوبة و الغالبة يف ىذه ادلرحلة ىي التكيف مع ىذه ادلتغَتات، و يف ىذه ادلرحلة يستمر 
االباء يف اعداد االبناء و بناء ما عندىم من طاقات و قدرات من خالل شلارسة االنشطة، و قد يستجيب 

تبار ذلك ما خيدم مصلحتهم و اىدافهم، و يف ادلراىقون يف جباية ىذه ادلرحلة اىل ما يفرضو عليهم ابائهم باع
ىذه ادلرحلة مل تتعزز لديهم الثقة هبم لدرجة ربملها على ان مننحهم ادلزيد من احلرية يف التصرف و السلوك، 
حسب اذ صلعل ذلم اخلَت يف التصرف و السلوك حسب ادلباديء اليت يؤمنون هبا يف فًتة الحقة، ناخذ يف توسيع 

او من   ن احلرية و ما نفوضو ذلم من صالحيات ليتصرفوا باستقاللية و ذاتية و دون تدخلمنا رلال ما مننحو م
غَتنا، و ذلك يف حقول و ميادين معينة من شاهنا ان تنمية قدراهتم و طاقتهم تبعا لقدرهتم على ازباذ القرار لنبٍت 

 اهتم.عندىم الثقة بانفسهم و االعتماد عليها يف تصرفاهتم و يف ازباذ قرار 

 :المرحلة المتوسطة 

دييل معظم االباء اىل تقدير جهود االبناء اىل حد كبَت، و خباصة اذا ما احسنوا التصرفو قاموا بالواجبات ادلنوطة 
هبم، كالقيام بالواجبات ادلدرسية، و مراعات القانون و النظام يف تصرفاهتم و يف تعامالهتم مع االخرين و الندم و 

و متطلباهتم     ع منهم من اخطاء و من سوء التصرف، كما حياولون التوقيف بُت احتياجاهتماالعتذار على ما يق
و بُت احتياجات غَتىم و متطلباهتم، و ىم يف ىذه ادلرحلة يعانون من االنانية و من حاجاهتم لالستقاللية و 

صة من والديهم كما ان طلبة االعتماد على النفس بشكل اكرب و اوسع و حرية اكثر شلا كانوا يف السابق و خبا
ادلرحلة التعليمية ادلتوسطة يعانون الكثَت احيانا من اجل ان يكتسبوا رضا والديهم او معلميهم او حىت يكونون 
مقبولُت و اندادىم و لذلك ىم يعملون جبد و نشاط بدافع االثارة، كما كما يقومون باعمال ال يفكرون القيام 

و الغلظة يف التعامل مع الغَت او         ساءة للغَت و خرق النظام و القانون، هبا على مسؤوليتهم اخلاصة كا
الوقاحة يف تصرفاهتم معهم و قدد يرتكبون اخلطا و يسيؤون التصرف عن عمد بالرغم من اهنم يغرفون الصواب و 

 (59-58، الصفحات 2000س;، )محمود عبد الرحيم عد( 1)قادرون على التصرف احلسن.
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اما ادلرحلة الثالثة من ادلراىقة: فتبدا يف السنوات االخَتة دلرحلة التعليم العليا و سبتد من فًتة العشرينيات من العمر، 
و فيها يتكون لدى ادلراىق االحساس الوايف باذلوية الشخصية و االرتباط بنظام قيمي معُت، السَت ضلو ربقيق 

 (229، صفحة 2002)ثائر احمد غباري; خالد ابو شعيرة;، ( 2) حياتو.اىداف 

 اهمية فترة المراهقة: -4

ىذه ادلرحلة مرحلة انتقال خطَتة و صعبة يف عمر االنسان ففي   -الطفولة -تعد مرحلة ادلراىقة بادلقارنة بالفًتة السابقة
ادلتاخرة الحظنا ان حياة الطفل تتسم بنوع من اذلدوء و االتزان يف عالقاتو االجتماعية اليت تسَت مرحلة الطفولة لوسطى و 

يف يسر و سهولة فيالحظ ان الطفل يندمج مع اصدقائو و يشارك معهم لعبهم و ذلوىم و تسليتهم و اوقات فراغهم و 
و بذاتو و ببداية مرحلة البلوغ اليت تعترب مرحلة الربط شغال\يكون الطفل منشغال بالعامل اخلارجي الذي حييط بو اكثر من ان

او ادلمر الذي يصل مرحلة الطفولة ادلتاخرة بفًتة ادلراىقة حيث ربدث عدة تغَتات يف حياة الطفل تشمل كيانو اجلسمي و 
تلفة و متضاربة فهو العقلي و االنفعايل و االجتماعي فتتحول اذباىات الطفل و ميولو و افكاره و معتقداتو اىل اذباىات سل

ينتقل يف ىذه الفًتة من اشياء ملموسة اىل اشياء معنوية و فكرية حيث ينتقل من مرحلة يكون فيها معتمدا على الغَت اىل 
 مرحلة جيب عليو االعتماد على نفسو.

قاء و الوالء ذلم  كما يكون لدى الطفل ميل اىل التحرر من سلطة االبوين و اخلروج عليها و التوجو ضلو الشلة و االصد
 كما يقوم بتكوين عالقات عاطفية معهم.

كما يقوم الطفل بالبحث على ادلثل العليا و عربة الطفل و االكتفاء الذايت و ايقاض الدوافع اجلنسية و اتساع العالقات 
هم االمور و القيم اليت االجتماعية و يتزايد االىتمام باالخرين و يظهر لدى الفرد القدرة على نقل االشياء و ربليلها و تف

قد ال تتوافق مع منوه ادلفاجيء و خرباتو احملدودة الفجة فادلراىق بعد ان يشعر بانو فرد يف رلتمع لو نشاطو قد تزداد 
 حساسيتو عما كانت لديو سابقا و تظر ميولو متجها ضلو التوافق مع اجلماعة على شكل مشاركة توافق و مجاعة.

و       ىق و تنشاتو تنشاة طيبة و ثاحلة مهمة شاقة على االباء و ادلربُت الذين يقومون بغرس ادلثل تعد مسؤولية تربية ادلرا
ادلباديء القودية يف نفوس الشباب اما اذا اخطا االباء يف الًتبية فقد يعطينا ىذا افرادا تتصف حياهتم بالعدوان و التقلب يف 

ى رلتمعهم جاضلُت يف سلوكهم و اذباىاهتم، و الشباب ادلنحرف بعدوانو دركات االخطاء و االمث ثائرين على انفسهم و عل
و اخطائو يشقى نفسو و يشقي اجملتمع الذي يعيش فيو كما انو قد يساىم يف اسعاد نفسو و اسعاد اجملتمع من حولو اذا 

 سلك ىذا ادلراىق االذباه السوي و يعرض "جارسون" يف كتابو سيكولوجية ادلراىق ما ذكره

"رسو" عن الشباب فيقول انو ديكن اصالح الرجال و الشعوب يف عهد الشباب و لكنهم يصبحون غَت قابلُت لالصالح  
 يف الكبَت.
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و المهية مرحلة ادلراىقة اىتم هبذه ادلرحلة العديد من العلماء و الباحثُت و على راسهم ارنولد جازل و معاونوه و قد اىتم 
مولد جديد  –بَت يف علم النفس العامل ستانلي ىول حيث نظر ستانلي للمراىقة على اهنا ايضا هبذه ادلرحلة العامل الك

او االزمة فهي تتضمن يف نظره  –بالعاصفة  -و ىي فًتة عواطف توتر و شدة و ذلذا فقد مسيت نظرية ىول –للفرد 
ن ذبنبها و ظروف اجتماعية و تغَتات ضخمة يف احلياة فهي نوع جديد من ادليالد مصحوب بتوترات و مشكالت ال ديك

 نفسية ربيط هبا.

اال انو نتيجة الحباث االنًتبولوجيا يف اجملتمعات البدائية اليت اثبتت ان االنتقال من الطفولة اىل ادلراىقة سهلة و قليلة 
و بسبب عدم  ادلشكالت الن الكثَت من ادلشكالت تنتج بسبب تعقد احلياة و التغَتات احلضارية يف اجملتمعات ادلتقدمة 

كفاية االدلة اليت تدعم نظرية ادليالد اجلديد فقد اذبو العلماء اىل القول بان مشكالت النراىقة و ازماهتا ليست امرا ال 
حيفزوا  يقلل واورجال الًتبية و غَتىم من العاملُت يف حقول الشباب ديكنهم ان  ب ىانديكن ذبنبو و اصبح من ادلعًتف 

 (228-227، الصفحات 1994)د. نبيل ميخائيل معوض;، ( 1) الشباب يف ىذه ادلرحلة.من ادلصاعب اليت تقابل 

 المالمح االساسية لمراحل النمو في مرحلة المراهقة: -5

 النمو الجسمي: -5-1

و         يقصد بو النمو يف االبعاد اخلارجية لالنسان كالطول و الوزن و العرض و احلجم و تغَتات الوجو 
 االستدارات اخلارجية ادلختلفة و بالتايل فالنمو ىو كل شيء ديكن قياسو بطريقة مباشرة يف جسم االنسان.

فادلرحلة االوىل للنمو اجلسمي تكون يف  و لدا تعترب مرحلة ادلراىقة احدى ادلرحلتُت للنمو اجلسمي السريع
الشهور التسعة االوىل و يستمر النمو سريع احلضانة مث ياخذ يف التباطؤ النسيب يف مرحلة الطفولة مث يسرع 
النمو فيما بُت عشرة و احدى عشر عاما و يستمر سريعا لفًتة تستمر عامُت معٌت ذلك ان النمو اجلسمي 

ثة و تبدا مرحلة النمو السريع الثابثة عادة قبل دور البلوغ اجلنسي بعام و تستمر ياخذ يف التباطؤ يف مرة ثاب
على ىذا النمو فًتة تصل اىل عامُت او اكثر مع مالحظة االختالف بُت الفىت و الفتات بعبارة اخرى ان فًتة 

( 21-21من )( لدى البنات 21-22النمو السريع يف مرحلة ادلراىقة تستمر عامُت او ثالثة اعوام من )
 (20، صفحة 2006)عصام نور;، ( 2) لدى الذكور. 12للبنات و  21لدى الذكور على ان يستمر النمو اىل سن 

 كما ان النمو اجلسمي دير دبظهرين أساسيُت مها:
 
 :النمو باالجهزة الداخلية غَت الظاىرة اليت يعًتض ذلا ادلراىق يف البلوغ، و ما بعده و  النمو الفيسيولوجي

 يشمل بدرجة خاصة الغدد اجلنسية.

 :و العرض( مرحلة ادلراىقة منو  –الوزن  –يشمل منو االبعاد اخلارجية للمراىق )الطول  النمو العضوي
و        جسمي و الفًتة ادلهمة يف النمو اىل ما قبل الوالدة و يتميز النمو اجلسمي بعدم االنتظام يزداد الطول

يتسع ادلنكبُت و طول اجلذع، الذراعُت، و يتاخر منو االطراف السفلية عن العلوية و يزداد الوزن تبعا لزيادة 
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و زيادة الشهم عند البنات بتغَت شكل الوجو يف كل جزء )داخلي،خارجي( فيبدو منو العضالت و العظام 
)ثائر احمد غباري; ( 1) غَت متناسق يف ادلراىقة ادلبكرة و الوسطى و ينمو الشعر يف اجزاء زلددة بصورة واضحة.

مذىول بالتغَتات و يطلب شكال يتوافق و فكرتو السابق و يعترب فادلراىق  (233، صفحة 2002خالد ابو شعيرة;، 
النمو اجلسماين عند اقرانو من ادلراىقُت، فالشذوذ يف النمو اجلسمي عند ادلراىق طظهور حب الشباب 

 بصورة سيئة يسبب ازمة تكيف خصوصا اذا صوحبت بالصخرية.

 النمو الحركي: -5-2

ادلراىقة حيث ترى منو سريع يتبعو عدم التوازن احلركي شلا جيعل ىو منو تابع للجانب اجلسمي يف بداية فًتة 
ادلراىق كسوال و ساكنا، و يبدي عدم توافق باحلركات قتسقط من يده االشياء و يرتطم دبا يواجهو من اثاث 
بعد ربملو للمسؤوليات يظهر التوافق احلركي و مع استمرار النضج يبحث يف ادلراىقة ادلتاخرة عن احلركة 

 آزرة كالعزف و ادلوسيقى.ادل
 مظاهر النمو العقلي في المراهقة: -5-3

تصبح القدرات العقلية اكثر تعبَت و دقة من ذي قبل و تبدا قدرات ادلراىق بالتمايز حيث تزداد القدرة على 
ربصيل ة اكتساب ادلهارات و ادلعلومات، و ما دييز التعليم يف ىذه الفًتة بانو على اساس منطقي على 

و      ضج قدرة ادلراىق على ما يقرا عكس ادلرحلة السابقة اليت كان التعليم هبا يتم بشكل آيل، و كذلك تن
تزداد قدرة انتباىو لفًتات اطول شلا كان و ىذا ديكنو من استيعاب مشكالت كبَتة و ىو كذلك يصبح قادرا 

و تظهر ما    على التعامل مع مفاىيم اجتماعية مثل اخلَت، الفضيلة، العدالة، الدديقراطية و احلرية ....اخل،
و كذلك        يصل ذكاء ادلراىق يف هناية ىذه الفًتة اىل اعلى قمم النضج، يسمى بالقدرات اخلاصة، و

يستطيع ادلراىق ان يطور مفاىيم ادلواطنة و اجملتمع، و ادلفاىيم االخالقية ادلختلفة، و يكون قد بدا بوضع 
 تصور على مهنة ادلستقبل

فية الفكرية و االدبية، و ديتلك ادلراىق القدرة و تربز اىتمامات ادلراىقة يف هناية ىذه ادلرحلة بالقراءات الفلس 
، صفحة 2002)ثائر احمد غباري; خالد ابو شعيرة;، ( 2)على ادلناقشة ادلنطقية و تقبل اراء االخرين و زلاولة اقناعهم.

238) 
 
 

 النمو االجتماعي في مرحلة المراهقة: -5-4

السنوات االوىل من ادلراىقة اىل مسايرة اجلماعة اليت ينتمي اليها فيحاول جاىدا الظهور دييل ادلراىق يف 
دبظهرىم و التصرف دبثل تصرفهم، و تتميز ىذه ادلسايرة بالصراحة التامة و االخالص حيل زلل ىذا االذباه 

مجاعة، و يرجع ىذا  اذباه آخر يقوم على اساس من تاكيد الذات و الرغبة يف االعًتاف بو كفرد يعمل وسط
 اىل وعيو االجتماعيو نضجو العقلي و ما يصاحب ذلك من زيادة يف خرباتو.
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و يف منتصف ادلراىقة يسعى ادلراىق الن يكون لو مركز بُت اجلماعة فيميل دائما اىل القيام باعمال تلفت 
طراز او اقحام نفسو يف  النظر اليو بوسائل متعددة مثل ارتداء مالبس زاىية االلوان و مصنوعة على احدث

ادلناقشات فوق مستواه او اطالة اجلدول يف موضوعات بعيدة كل البعد عن خرباتو و ىو ال يفعل ذلك عن 
 عقيدة بل حبا يف اجملادلة و التشدق بااللفاظ الرنانة.

اليت ينتمي و يف السنوات االخَتة من ادلراىقة يشعر ادلراىق بان عليو مسؤوليات ضلو اجلماعة او اجلماعات 
 اليها، و لذلك حياول جاىدا ان يقوم ببعض اخلدمات االصالحية بغية النهوض بافراد تلك اجلماعة.

كذلك يتميز سلوك ادلراىق بالرغبة يف مقاومة السلطة و ادلتمثلة يف الوالدين، و ادلدرسة او اجملتمع العام 
ديثة شلثلة يف احلرية و االستقالل و التحرر من للخروج اىل عامل االصدقاء و الزمالء، عامل مليء باذباىات ح

 التبعية الطفولية.
 نظريات في المراهقة: -6

 ىناك العديد من النظريات اليت تناولت ادلراىقة بشكل كبَت و نذكر منها:
 نظرية السعادة: )ستانلي هول(. -6-1

البشري و مراحل تطوره و منوه ترى ىذه النظرية ان الفرد يعيد اثناء منوه الشخصي و تطوره، اختبارات اجلنس 
بشكل ملخص مثال ذلك تعد ادلراىقة مرحلة انتقالية حادة و عنيفة سبثل مرحلة حياة االنسان التارخيية يف 

 احلروب لالنتقال للحضارة.
 نظرية النضوج: )ارنولد جيزل(. -6-2

ثية نظرا للمراىقة من النضج عملية فطرية شاملة لنمو الفرد و تكوينو تتعدد و تتكيف عن طريق العدة الورا
جانب التذبذبات السنوية بُت الصفات االجيابية و السلبية، و حيدد ادلراىق اوال بادلفهوم اجلنسي مث العمليات 

 الفطرية اليت تسبب النمو و التطور )و قد تاثر بالسلوك العام للبحث عند ستانلي ىول(.
 
 
 
 
 

 نظرية سيغموند فرويد: -6-3

 اراء فرويد للمراهقة:
 س و الغريزة تظهر يف فًتة مبكرة قبل النضوج.اجلن 

 .للطفل نشوة تايت منو من اخلارج 
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  الغريزة اجلنسية ضبطها و حصرىا واجب على اعطاء تنفيس اجلنسي لكي ينمو الفرد بعيدا عن
 العقد.

  تسعى احلضارة و التقدم اىل اعطاء الدافع اجلنسي حقو لدى ادلراىق حبيث يفسح اجملال للجوانب
 من النمو بالتطور. االخرى

  يصبح الفرد عضوا مقبوال يف اجملتمع عدى ان يتحرر لنفسو من سلطة الوالدين ليتوقف سلوكو
 الصبياين.

 نظرية تاثيرات االنتروبولوجيا )مايو نيسكي بنديكث(: -6-4

 :لقد جعلوا ادلراىة ازمة و اكدو على امهية العامل الثقايف يف تقوًن شخصية ادلراىق،  النظرة قديما
فسلوك الكبار يعطي للصغار يف بداية سن البلوغ ليطبقو، فيصبح منطا سلوكيا لديهم، لذلك انكرو 

 الفطرة و ادلرحلية يف حياة ادلراىق.

 :طفاء يف دعم ادلرحلية حلياة االنسان ظهر راي حديث دعم عملية االنقاء و االص النظرة الحديثة
 مع ابقاءه على اثر اجملتمع، و رلموعة الرفاق و العادات و التقاليد على النمو و التكوين.

 نظرية التعمم )هلنك روث(: -6-5

وفق ىذه النظرية يف وجو النظريات البيولوجية، و مل هتتم بالتميز بُت ادلراحل و ذلا عدة اوجو يف الدراسات و 
فتها للبيوجيا اال اهنا تعرف ادلراىقة بيولوجيا مستعينة بالعمر، ترتكز اراء ىذه النظرية على ان ادلراىق رغم سلال

ال جيد ما جيب ان تعلمو و اسلوب تعلمو يقوم على الثواب و العقاب من الوالدين كذلك اىتمو بتطوير 
 بفخر باالنتساب اليها(. دمج الذات بفاة من الناس أيالذات و ربقيق الشخصية و ابراز اذلوية )

 نظرية المجال )لفين(: -6-6

 ترة هذه النظرية ما يلي:
  ان سلوك الفرد يعتمد على طول اجملال حلياة ذلك الفرد على ىذه االرض و كلما توفر لو اجملال كان

 سلوكو احسن و ىناك العديد من اجملاالت اليت تتحكم يف سلوك الفرد نذكر منها:

 حمليطة بو، احلاجات، ادلعرفة، )فهناك معطيات و مدلوالت لعملية النمو العام مقدرة االنسان، البيئة ا
 (230، صفحة 2002)ثائر احمد غباري; خالد ابو شعيرة;، ( 1) و امنو ادلراىق خاصة(.

 

 الحاالت االنفعالية عند المراهقين: -7

ادلكثفة تتميز عموما بعدم االستقرار و نتيجة لعدم الثقة و ادلعرفة الكافية من قبل  تعد ادلراىقة فًتة تسودىا االنفعاالت
االباء و ادلربُت فان ادلراىقُت حيضرون بدرجة اقل من الدفء و القبول يف عالقاهتم معهم و قد اثبتت الدراسات االثر 

تمتعون بصفاتاضافية ذبعلهم اكثر العكسي لذلك حيث ان ادلراىقُت الذين يشعرون بالدفء و الود و التعاطف ي
 (71-72، الصفحات 1222)سعيد رشيد االعضمي;،  سعادة و قبوال من انفسهم و االخرين.
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 مشكالت المراهقة: -8

و      اذلموم،ال شك ان مشكلة ادلراىقة ظاىرة طبيعية و  اساسها يف حياة الفرد و الشباب و ىي فًتة ادلشكالت و 
ادلراىق حيتاج اىل الكثَت من ادلساعدات حىت يصبح راشدا متوافقا يف حياتو، الن ادلراىقة حالة نفسية و جسدية كامنة 
تدفع االنسان اىل التصرف اخلاطيء و ربتاج اىل رقابة مستمرة من االىل تدعو اىل اتباع االوامر االذلية اليت تنص على 

و الرؤية و من     ق ايضا حيتاج اىل قيم دينية بفًتض ان تزود االنسان هبا ليتحصن من الزلل عدم االختالط ، و ادلراى
 اىم ادلشكالت ىي:

 .)النضج ادلبكر او ادلتاخر )البلوغ 

 .الكفاية االجتماعية 

 .(133، صفحة 2006)عصام نور;، ( 2) مشكلة القلق الفراغ و احلَتة 

 كما قام الكثَت من الباحثُت بدراسة ىذه الظاىرة يف رلتمعات متعددة و من بُت ىؤالء الباحثُت:

 بحث بسمونز: -8-1

طالبا و طالبة بادلدارس الثانوية يف مرحلة ادلراىقة يف امريكا و طلب  2712اجرى بسمونز استفتاء على 
ه ادلشكالت اىل مخسة عشر نوعا من منهم ان يرتبو ادلشكالت اليت تقابلهم حسب امهيتها، و قد قسم ىذ

 (444-443، الصفحات 1994)د. نبيل ميخائيل معوض;، ( 3) ادلشكالت حددىا كااليت:
 .ادلشكالت الصحية 

 .التكيف اجلنسي مشكالت االمن 

 .ادلشكالت ادلالية 

 .مشكالت الصحة النفسية 

 .عادات ادلذاكرة 

 الفراغ. قضاء وقت 

 .الصفات الشخصية و االخالقية 

 

 .العالقات االسرية 

 .اساليب السلوك و ادلعاملة 

 .اجلاذبية الشخصية 

 .االعمال اليومية 

 .االىتمام بادلسائل االجتماعية 
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 .التكيف مع االخرين 

 .فلسفة احلياة 

 ىي:و قد وجد بسبمونز يف حبثو ان ادلشكالت اليت ربتل ادلكانة االوىل عند ادلراىقُت 

 .ادلشكالت ادلالية 

 .ادلشكالت الصحية 

 .اجلاذبية الشخصية 

 .عادات ادلذاكرة 

 .(446-445، الصفحات 1994)د. نبيل ميخائيل معوض;، ( 1) الصفات الشخصية و االخالقية 

 بحث فيلدر: -8-2

الثانوية العليا يف سانت بريا بكاليفورنيا الذين تًتاوح و قد قام فيلدر بدراسة مشكالت الطالب يف ادلدارس 
 سنة توجد ان اكثر ادلشكالت شيوعا ادلشكالت التالية: 21-21اعمارىم بُت 

 .مشكالت العمل 

 .مشكالت ادلذاكرة 

 .مشكالت الشخصية 

  

 اما اقل ادلشكالت شيوعا يف حبث فيلدر فهي:

  عائلة.ادلشكالت اليت تتعلق باالعداد للزواج لتكوين 

 .مشكالت العالقات الشخصية و االجتماعية 

 .احلياة االسرية 

 .ادلشكالت اجلنسية 

 

 

 بحث داي هونش: -8-3

قام الباحث يف الفيليبُت ببحث ادلشكالت الشخصية يف ادلدارس الثانوية مع عمل تطبيقات الصالح ادلناىج 
 الدراسية فاجرى البحث يف ماك كنلي.

 و من نتائج حبثو:
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  االعمال و ادلدرسُت.التكيف مع 

 .العالقات الشخصية و االجتماعية 

 .مشكالت الصحة و النمو الفسيولوجي 

 .مشكالت العمل و التعلم 

 .قضاء اوقات الفراغ 

 بحث زكية دوجات في اندونيسيا: -8-4

طالبة و قد مت اختيار العينة على  111طالبا و  121مراىقُت منهم  716اجرت ىذا البحث على عدد 
ادلدارس مدينتُت يف اندونيسيا ىي جاكرتا و جاكا جاكرتا و فيما يلي ترتب ادلشكالت نرتيبا  طلبة و طالبات

 تنازليا حسب امهيتها و شيوعها كما جاءت يف نتائج البحث:
 .مشكالت اختبار العمل و فرص التعلم 

 .ادلشكالت ادلدرسية 

 .ادلشكالت لصحية 

 .ادلشكالت ادلالية 

 .ادلشكالت اجلنسية 

 د الزواج و تكوين االسرة.مشكالت اعدا 

 .ادلشكالت االسرية 

 .ادلشكالت االنفعالية 

 .مشكالت النمو الشخصي و االجتماعي 

 .مشكالت قضاء اوقات الفراغ 

 .مشكالت الدين و االخالق 

 .(446، صفحة 1994)د. نبيل ميخائيل معوض;، ( 1) مشكالت احلياة احلديثة 

و قد لوحظ من نتائج البحث ان بعض ادلشكالت تزداد بالتقدم يف السن و البعض االخر يقل، كما كان واضحا ان 
 بعضها ثابت او مستمر يف نفس ادلستوى يف االعمار ادلختلفة، كما ان ادلشكالت السائدة )اكثر تكرارا( يف بدء مرحلة 

و    ية نظرتو لنفسو و اىتمامو دبركزه يف االسرة و عالقتو بزمالئو ادلراىقة ىي ادلشكالت اليت تدور حول ادلراىق من ناح
اقرانو، و االىتمام دبستقبلو، و ذلك يبدو واضحا يف االعتناء بالنفس و الصحة و احلياة ادلنزلية مع الوالدين و االخوة، و 

 (206، صفحة 2009)ستيفن هارد;، ( 1)العمل يف ادلنزل و ادلذاكرة و االمتحان و ادلستقبل الدراسي و العمل.

 مصادر اضطرابات المراهقين: -9
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يعاين ادلراىق من مشاكل داخلية ذبعلو ال يعرف بالتاكيد عما كان باستطاعتو ربمل مسؤوليتو كرجل او امراة، اما اذا  
على دوافعو ادلتاججة، و ما اذا كان يعرف نفسو كان شكلو جذابا دبا فيو الكفاية، و ما اذا كان بامكانو السيطرة 

جيدا ام ىناك جوانب غامضة عليو، و ما اذا كان يعرف ما يريد بالتحديد، و ما ىي الصور اليت سيواجو هبا الناس ما 
اذا كان باستطاعنو ازباذ القرار ادلناسب دون التعرض الرتكاب اخطاء يف عملية اختيار الصديق ادلناسب، و ديكن 

 يد اىم مصادر تلك االضطرابات فيما يلي:ربد
  مكونات ادلراىق و حاجتو السيكولوجية، حيث يواجو ضغوط الدوافع اجلنسية عليو و الصراع معها لكبح

 مجاحها و السيطرة عليها.

  حاجات ادلراىق النفسية اليت تتمثل يف زلاولة ربقيق مركز اجتماعي و الرغبة يف الشعور باالستقالل مع
 دائم ضلو ربقيق ىوية واضحة مستقرة ادلعامل.السعي ال

  حاجات ادلراىق االجتماعية اليت يف زلاولة التاثَت على االخرين عن طريق االىتمام بادلظهر، مع التانق يف
ادللبس و التزيُت لدى البنات، و االنضمام اىل رلموعات االقران مع اخلضوع دلعايَت اجلماعة و االنقياد ذلا مع 

 ن مظاىر سلبية تتعارض مع طول اخلط مع الرغبة يف االستقالل.ما يف ذلك م

  حَتة ادلراىق بسبب عدم وضوح اذلوية شلا يعيقو عن االىتداء اىل طريق التعرف السليمة، فهل يعترب نفسو
 طفال و يتصرف كاالطفال، ام ناضجا و يتصرف كرجل بالغ.

  رلهولة قد تعرض امل ادلراىق و شعوره باالستقرار اخلوف من الفشل و ما ينطوي عليو ادلستقبل من امور
 للخطر.

  الصراع مع االباء بسبب سوء الفهم من قبل الطرفُت فعادة ما خيرب االباء ادلراىقُت بعدم الرضى عن سلوكو
الطفويل بسبب رغبتهم الالشعورية يف ان يكرب ابنهم او ابنتهم بينما يفضل البقاء كطفل من اجل بقاء 

، صفحة 2000)د.رمضان محمد القذافي;، ( 2) هروب من ادلسؤولية ادللقاة عليو و ذبنب مواجهة الفشل.احلماية و لل

373). 

 

 

 

 نظرة علم النفس قديما و حديثا للمراهقة:

مرحلة ثورة و سبرد تتميز كان علم النفس القدًن ينظر اىل ادلراىقة نظرة استسالم و تشاؤم و ينظر ذلا على اهنا 
بالعواطف اذلوجاء اليت ال ديكن ذبنبها اال باقامة احلواجز ادلضادة و كان يعتربىا ايضا مرحلة مستقلة و منفصلة 

 سباما عن ادلراحل السابقة و الالحقة.
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متصلة بادلراحل اما علم النفس احلديث فيتجو اىل اعتبار فًتة ادلراىقة غَت مستقلة و ينظر اليها على اهنا مرحلة 
السابقة و الالحقة و ينظر على اهنا تدرج يف النمو البدين و اجلنسي و العقلي و ىي امتداد للمراحل السابقة ذلا 
فاجلانب االول للنمو يبدا يف الطفولة و يتدرج ضلو النضج يف فًتة ادلراىقة من مث ال ديكن وضع خط فاصل بُت 

)د.رمضان محمد القذافي;، ( 1) ها فهي مرحلة ذات خصائص شليزة وواضحة.مراحل العمر ادلختلفة مع اغفال مالزل
 (228-227، الصفحات 2000

 االتجاهات المفسرة لتطور المشاكل لدى المراهقين: -10

عدد من االذباىات اليت و قد تناول العديد من العلماء ىذا ادلوضوع و من بينهم العامل سانًتوك حيث يشَت اىل 
 تعمل على تفسَت االسباب الكامنة خلف مشاكل ادلراىقُت و تصف خصائصها:

 
 العوامل البيولوجية: -10-1

يعتقد انصار ىذا االذباه ان ادلشاكل لدى ادلراىقُت ربدث السباب تغزي خللل وظيفي يف جسده و العلماء 
يركزون على الدماغ و العوامل الوراثية كمسببات دلشاكل الذين يتبنون االذباه البيولوجي يف الوقت الراىن 

ادلراىق و يستخدم العالج باالدوية دلعاجلها على سبيل ادلثال فاذا كان ادلراىق من اكتاب فان االذباه 
 البيولوجي يصف لو مضادات االكتئاب.

 العوامل السيكولوجية: -10-2

 االفكار ادلشوشة و الصدمة االنفعالية و التعلم من السيكولوجية اليت من ادلفًتض اهنا تسبب لدى ادلراىقُت
الغَت ادلناسب و العالقات ادلضطربة و يعتقد ان لالسرة و الرفاق على وجو اخلصوص مسامهات ىامة يف 
حدوث ادلشاكل لدى ادلراىقُت فلدى مناقشة اساءة استخدام ادلواد و االضلراف على سبيل ادلثال سوف 

 ين و الرفاق ترتبط دبشاكل ادلراىقُت.يتضح ان العالقات مع الوالد
 العوامل االجتماعية: -10-3

ان ادلشاكل االجتماعية و النفسية اليت تتطور لدى ادلراىق تظهر عرب الثقافات و مع ذلك فان تكرار ادلشاكل 
و شدهتا زبتلف عرب الثقافات باختالف االبعاد االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجية و الدينية يف 

ات ادلختلفة و العوامل الثقافية االجتماعية اليت تؤثر يف تطور مشاكل ادلراىق حيث تتضمن ادلنزلة الثقاف
 االجتماعية و االقتصادية و نوعية بيئة اجلوار على سبيل ادلثال يعترب الفقر احد اسباب حدوث االضلراف.

 االتجاه البيولوجي السيكولوجي االجتماعي: -10-4

يعتقد بعض اخلرباء بان العوامل الثالثة ديكن ان تتضافر معا لتحديد ما اذا كان لدى ادلراىق مشكلة ام ال 
الوراثية  –فاذا كان ادلراىق متورطا باساءة استخدام ادلواد فقد تعزى تلك ادلشكلة اىل ارباد العوامل البيولوجية 

اىل العوامل  –ة او الصعوبات يف العالقات الصدمة االنفعالي –و السيكولوجية  –و عمليات الدماغ 
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ارباد ىذه العوامل و االذباىات معل يدعى االذباه البيولوجي السيكولوجي  –الفقر  –االجتماعية و الثقافية 
 (304، صفحة 2009)رغدة شريم;، ( 1) االجتماعي.

 اتجاهات المراهق االجتماعية: -10-5

  اىل النقد و رغبتو يف االصالح.ادليل 

 .الرغبة يف مساعدة االخرين و ادلشاركة االجتماعية 

 .اختيار االصدقاء 

 .ادليل اىل الزعامة البطولية و الرجولة مثل الزعامة االجتماعية و الذىنية و الرياضية 

 .االستقاللية ادلسرفة و وضع الكبار يف موقف التبعية 

  االجتماعي يلعب دور ىاما يف ربقيق ادلسادلة االجتماعية و التوافق الثقة ادلطلقة بالذات التقبل
 االجتماعي.

 .(238، صفحة 2002)ثائر احمد غباري; خالد ابو شعيرة;، ( 2) القدرة على االبتكار 

 خصائص انفعاالت المراهقين: -11

 النمو ادلتسارع و ادلتغَتات ادلصاحية. عنف االنفعاالت فهو يثور التفو االسباب نتيجة 

 .حدة االنفعاالت 

  عدم التحكم يف ادلظاىر اخلارجية حلالتو االنفعالية فهو عندما يقوم يصرخ و يرفف و حيطم االشياء كذلك
 عندما يفرح تكون حركاتو غَت متزنة و تصرفاتو غَت سليمة و اصواتو منكرة.

 ما بسبب اخلوف من ادلواجهة او عدم قناعتو باالفعال و ذلذا يلجا انفعاالت ادلراىقُت غَت زلدودة و ذلك ا
 اىل اخفاء االنفعال و اظهار عكسو.

 و ال يشًتط توفر مجيع ىذه اخلصائص يف انفعال ادلراىق اذ قد تتغَت بتغَت االشخاص او تغَت ادلوقف.
 العوامل المؤثرة في انفعاالت المراهقين: -12

 ربيط بتفكَت ادلراىق و تؤثر على انفعاالتو و من امهها:ىنا العديد من العوامل اليت 
  ادلثالية الشديدة: فادلراىق ينعجب من اخطاء الكبار ة تتاثر نفسيتو عندما يراىم يف موقف غَت اخالقي

 بالرغم من انو قد ال يكون ملتزما باالمر نفسو.

  بكثَت من امكانياتو مع اندفاعية لديو نقص الكفاءة: خربة ادلراىق ال تتعدى مساحة طفولتو و طموحاتو اكرب
 ذبعلو خيطيء يف الكثَت من مشروعاتو لذا فهو حباجة اىل التدريب و تقبل اخلطا منو و تشجيعو على ذباوزه.

  نقص ادلكانة: يشعر ادلراىق يف الكثَت من االحيان ان البعض يعاملونو كطفل فيبقى متاثر بصورة سلبية من
 نظرهتم تلك.

 حتياجات: جيد ادلراىق ان ىناك العديد من احلدود و الضوابط االجتماعية و الدينية و نقص اشباع اال
 االعراف و التقاليد اليت تعًتض اشباع احتياجاتو النفسية و االجتماعية و العلمية و اجلنسية.
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 بطة، لكن الضغوط االجتماعية: و ىي القيود اليت يظن اهنا تعيق انطالقو فهو ال يفهم ادلعٌت احلرية ادلنض
 احلرية عنده ان يفعل ما يريد وقت ما شاء.

  الصدمات ادلبكرة: و ىي تنتج عن ربملو مسؤوليات بشكل مبكر او فوق طاقتو فيشكل فشلو يف ربملها
 سببا يف التاثر على نضجو العاطفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة الفصل

ادلواضيع اذلامة اليت مت التطرق اليها من قبل العديد من علماء كنتيجة دلا مت ذكره سالفا ديكن القول ان ادلراىقة تعد احد 
النفس و جاء ذلك من خالل الدراسة ادلعمقة و ادلستفيضة يف ىذا اجملال. حيث تعد ادلراىقة الفًتة االكثر امهية يف حياة 

ين شخصية الفرد كما الفرد بل ابعد من ذلك حيث تصنف ىذه ادلرحلة من ادلراحل اذلامة حيث تعرف ىذه ادلرحلة تكو 
تعرف العديد من التحوالت و التغَتات السلوكية و ادلزاجية لدى االفراد خاصة يف ادلرحلة اليت تربط فًتة الطفولة بادلراىقة 
حيث تعرف ىذه ادلرحلة نوع من التغَتات السلوكية و ادلزاجية لدى االفراد خاصة يف ادلرحلة اليت تربط فًتة الطفولة 
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تعرف ىذه الفًتة نوع من التغَتات اجلسمانية و النفسية و ىذا ما يًتتب عنو نوع من االضطرابات النفسية  بادلراىقة حيث
لدى الفرد و ىذا ما دفع العلماء اىل السعي و البحث عن طرق و اساليب زبفف من حدة ىذه ادلرحلة و تغَتاهتا و ذلك 

صها و امهيتها كما جلؤوا اىل ربديد مالسلها االساسية و عن طريق البحث عن اساليب ىذه ادلرحلة و التعرف عن خصائ
مظاىر النمو اليت ربدث خالذلا و مدى تاثَتىا على حياة الفرد. و ذلذا وجب علينا معرفة سلوكات ادلراىق خالل ىذه 

النفسي و  الفًتة لنتمكن من التعامل احلسن و العلمي مع ىذا ادلراىق و ذبنبو مشاكل ىذه ادلرحلة احلساسة من النمو
 اجلسمي.
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 تمهيد:

تعد  االذباىات النفسية من ادلفاىيم اليت اىتم هبا علماء النفس االجتماعي و االوائل امثال ىاربرت سبنسر جوردن 
الربت حيث يؤكد الربت ان مفهوم االذباىات النفسية ىو ابرز ادلفاىيم و اكثرىا الزاما يف علم النفس االجتماعي 

 عدد مرات الههور يف الدراسات الترريبية الن ىاا االصلالح االمريكي ادلعاصر، فليس ىناك اصالح واحد يفوقو يف
و اجلشللتية و          من ادلدارس السيكولوجية اليت كان يسود بينها النزاع كادلدرسة السيكولوجية  أيال ينتمي اىل 

ظل فهم منضومة القيم غَتىا، كما ان مفهوم القيم يعد اكثر ادلفاىيم قدرة يف تفسَت السلوك االنساين و التنبؤ بو يف 
و متعلمة من        عند االنسان و ينهر اىل االذباىات و القيم على اهنا مفاىيم زبص الفرد و لكنها مكتسبة 

 (195صفحة ، 2009)عدنان يوسف العتوم;، ( 1) اجملتمع خالل العمليات التنشئة االجتماعية و الًتبية و القيم ادلختلفة.
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 تعريف االتجاىات: -1

لالذباىات تعريفات متعددة بتعدد التوجهات النهرية اليت حاولت تفسَته، فاالذباه اسلوب منهم منسق يف 
التفكَت و الشعور ورد الفعل ذباه الناس و اجلماعات و القضايا االجتماعية او حدث يف البيئة و معٌت ىاا ان 

الرئيسية ىي االفكار و ادلعتقدات و ادلشاعر و االنفعاالت، مث النزاعات اىل رد الفعل و عليو فان  مكونات االذباه
 االذباه يتشكل عندما تًتابط ىاه ادلكونات.

تعريف داردروف: يعرف االذباه بانو مفهوم متعلم او تقومي يرتبط بافكارنا و مشاعرنا و سلوكنا )دافيد رف 
3891.) 

  استعداد نفسي او حالة عقلية ثابتة مستمدة من البيئة يستدل عليها من استرابة الفرد قبوال  انو "وحيد"و عرفو
 (.3899او رفضا دلوقف معُت )وحيد

  عرفو ميشال ارجايل: بانو ادليل اىل الشعور او السلوك او التفكَت بلريقة زلددة ازاء الناس االخرين منهمات او
 (41-40، الصفحات 2001)د.عبد اللطيف وحيد;، ( 1) (.3891موضوعات او رموز )ارجايل 

  و عرفو ترستون: ان االذباه النفسي ىو تعميم السترابات الفرد تعميما يدفع بسلوكو بعيدا او قريبا من مدرك
 معُت.

 :و عرفو بيوكمب: ان مفهوم االذباه النفسي يبٌت على عنصرين 

 النفسي ديثل )قنلرة ادراكية( بُت احلالة النفسية للفرد و بُت سلوكو و تفاعلو مع عناصر البيئة.االذباه  - أ

)فؤاد البهي السيد; ( 2)ديكن التعرف على ماىية االذباه النفسي للفرد من خالل امناط سلوكو و ردود افعالو. - ب
 (215سعد عبد الرحمن;، صفحة 

  يعرفو جوردن البورت ان االذباه حالة من االستعداد و التاىب العصيب و النفسي تستللع من خاللو خربة
الشخص، و تكون ذات تاثَت توجيهي او ديناميكي على استرابة الفرد جلميع ادلوضوعات و ادلواقف اليت 

 (34، صفحة 1994، )فؤاد حيدر;( 3) تستثَتىا ىاه االسترابة.

  عرفو ابو النيل: انو استعداد نفسي تههر زلصلتو يف وجهة نهر الشخص حول موضوع معُت سواء كان اجتماعيا
 و سياسيا او اقتصاديا او حول قيمة او صباعة من الناس بادلوافقة او عدم ادلوافقة او احملايدة.

 (.3888ىو ميل نفسي يترسد يف تقييم كيان معُت بدرجة من التفضيل او عدم التفضيل )الغًتي  تعريف الغتري:

تعريف موسوعة ويكيبيديا االذباه ىو مفهوم افًتاضي ديثل رغبة الفرد او عدمها ذباه شيء او سلوك او حدث، و 
 عادة ما تكون سلبية او اجيابية او زلايدة.

 
 

 .1008االشياء و القضايا ادلختلفة للناس و الاات و االذباه ىو تقيم  تعريف بيرن:



 .االتجاهات النفسية                                                                                : الثالثالفصل 
 

52 
 

االذباه ىو مشاعر خاصة تتولد لدى الشخص نتيرة مروره باخلربات على شكل رغبة او عدم  تعريف نشواني:
( 1)(.3891رغبة يف دراسة موضوع ما حيث تتصف الشاعر بالرفض او القبول او احلب او الكراىية )نشوئي 

  (196، صفحة 2009)عدنان يوسف العتوم;، 
االذباه يشَت اىل ما بُت االسترابة من اتساق و اتساع يسمح لنا بالتنبؤ  تعريف عبد السالم عبد الغفار:

باسترابة الفرد لبعض ادلواقف و ادلوضوعات االجتماعية ادلعينة، اذا فاالذباه ىنا ىو درجة االتفاق الاي دييز 
 (97، صفحة 1970)عبد السالم عبد الغفار;، ( 2)استرابة الفرد و اليت من خالذلا معرفة او التنبؤ لالسترابة دلواقف سلتلفة.

يعرفو بوجارس ميل الفرد الاي ينرو بسلوكو ذباه بعض عناصر البيئة او بعيدا عنها متاثر بالك  تعريف بوجارس:
 بادلعايَت السالبة او ادلوجبة تبعا لقرابة من ىاه او بعده عنها و يشَت يف ذلك مستويُت للتاىب مها:

 :)التاىب المؤقت )اللحظي 

تعيش فيها و يتمثل ذلك باذباه اجلائع ضلو اللعام يف  و ينتج بلبيعة احلال بُت الفرد و عناصر البيئة اليت
 حلهة احساسو باجلوع و ينتهي ذلك دبررد الشبع.

 :التاىب ذا المدى الطويل 

و يتميز ىاا االذباه بالثبات و االستقرار و يتمثل ذلك باذباه الفرد ضلو صديق لو و يعد ذلك امر ثابت 
و    رة و لالك تعد اىم خصائص ىاا االذباه ىو االستقرار نسبيا حيث ال يتاثر غالبا بادلضايقات العاب

 (766، صفحة 1966)احمد زكي صالح;، ( 3)الثبات النسيب.
 االذباه ىو موقف عقلي يوجو السلوك ضلو خربة جدية متاثرة باخلربات السابقة. تعريف مورجان:

 احلالة الفعلية اليت توجو استرابات الفرد. يعرفو بورنج:
فَتى ان االذباه مركب من االحاسيس و الرغبات و ادلعتقدات و ادليول اليت كونت منلا شليزا للقيام  يعرفو شيف:

 بعمل ما او االسترابة ضلو موقف زلدد بفضل اخلربات السابقة ادلتنوعة.
اىل ربريك السلوك ضلو فئة معينة من ادلواقف و يرى ان االذباه بانو فكرة مشبعة بالعاطفة سبيل  عرفو تريانديس:

 ثالث مكونات ىي: مكون عقلي، مكون وجداين، مكون سلوكي.
اما عباس عوض فيعرفو بانو استعداد وجداين مكتسب، ثابتا نسبيا حيدد سلوك الفرد و مشاعره ازاء االشياء او 

، 2001)سهير كامل احمد;، ( 4)ضها او ضلو فكرة الفرد عن نفسو.االشخاص او اجلماعات او ادلوضوعات يفلها او يرف
 .(170-169الصفحات 

 
 

 

 : عوامل تكوين االتجاه النفسي -2
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 www.science.aradhs.com)( 1)ىناك عدة عوامل يشرط توافرىا لتكوين االذباه النفسي االجتماعي ناكر منو.

 .(19/02/2015تاريخ االطالع: 
 قبول نقدي للمعايَت االجتماعية عن طريق االحياء: -1-3

يعد االحياء من اكثر العوامل شيوعا يف تكوين االذباىات النفسية، ذلك انو كثَتا ما يقبل الفرد اذباىا ما دون ان 
اتصال مباشر باالشياء او ادلوضوعات ادلتصلة هباا االذباه، فاالذباىات او تكوين راي ما ال يكسب  أييكون بو 

بل ربدده ادلعايَت االجتماعية العامة اليت يكتسبها االطفال عن ابائهم دون نقد او تفكَت، فتصبح جزءا منليا من 
 تقاليدىم و حضارهتم يصعب عليهم التخلص منها.

 ات:تعميم الخبر  -2-2
ىو العامل الثاين الاي يكون االنسان من خاللو اذباىو و ارائو و ىو تعميم اخلربات، فاالنسان دائما يستعُت 
خبرباتو ادلاضية و عمل على ربلها باحلياة اجلاىزة، فاللفل مثال يدرب منا صغره على الصدق او الكاب حيث 

 عن اسباب ذلك.يقوم اللفل بتلبيق ارادة والديو دون ان تكون لديو فكرة 
 تمايز الخبرة: -2-3

ان اختالف وحدة اخلربة و سبايزىا عن غَتىا يربزىا و يؤكدىا عند التكرار و الًتابط بالوحدات ادلتشاهبة فيكون 
االذباه النفسي و نعٍت بالك انو جيب ان تكون اخلربة اليت ديارسها الفرد زلددة االبعاد واضحة يف زلتوى تصويره 

 بلها دبثلها فما سبق او فيما سيرد من تفاعلو مع عناصر بيئتو االجتماعية.و ادراكو مث ير 
 وحدة اخلربة:  -1-4

ال شك ان وحدة اخلربة اليت يصاحبها افعال حادة تساعد على تكوين االذباه اكثر من اخلربة اليت يصاحبها مثل 
و سلوكو      ي الفرد و اكثرا ارتباطا بًتوعو ىاا االنفعال، فاالنفعال احلاد يعمق اخلربة و جيعلها اعمق اكثر يف نف

يف ادلواقف االجتماعية ادلرتبلة دبحتوى ىاه اخلربة و هباا تكون العاطفة عند الفرد و تصبح ذات تاثَت على 
 احكامو و معايَته.

 مراحل تكوين االتجاه النفسي: -3

 دير تكوين االذباه النفسي بثالثة مراحل اساسية ىي:
 االدراكية او المعرفية:المرحلة  -3-1

يكون االذباه يف ىاه ادلرحلة طاىرة ادراكية او معرفية تتضمن تعرف الفرد بصورة مباشرة على بعض العناصر البيئة 
اللبيعية و البيئة االجتماعية اليت تكون من طبيعة احملتوى العام للبيعة اجملتمع الاي يعيش فيو، و ىكاا تبلور 

ياء مادية كالدار اذلادئة و ادلعتقد ادلريح، حول نوع خاص من االفراد كاالخوة و االذباه يف نشاتو حول اش
االصدقاء، و حول نوع زلدد من اجلماعات كاالسرة و صباعة النادي و حول بعض القيم االجتماية كالنخوة و 

 الشرف و التضحية.
 مرحلة نمو الميل نحو شيء معين: -3-2



 .االتجاهات النفسية                                                                                : الثالثالفصل 
 

54 
 

طعام قد يرضي اجلائع، لكن الفرد دييل اىل بعض  أيضلو شيء معُت فمثال ان و تتميز ىاه ادلرحلة  دبيل الفرد 
اصناف اللعام اخلاصة، و قد دييل اىل تناول طعامو على شاطيء البحر و دبعٌت اوفر ان ىاه ادلرحلة من نشوء 

 االذباه تستند اىل خليط من ادلنلق ادلوضوعي و ادلشاعر و االحاسيس الااتية.
 ت و االستقرار:مرحلة الثبا -3-3

ان الثبوت و ادليل على اختالف انواعو او درجاتو يستقر و يثبت على شيء ما بتلوره اىل اذباه نفسي، فثبوت 
  (342، صفحة 2008)سعاد جبر سعد;، ( 1)ىاه االخَتة يساعد يف تكوين االذباه.

 مكونات االتجاه النفسي: -4

نقول ان االذباه النفسي يتكون من اربعة عناصر اساسية تتفاعل مع بعضها البعض لتعصي الشكل العام لالذباه 
النفسي، و ضلن نفًتض وجود العناصر من اجرل توضيح مكونات االذباه النفسي و خاصة عند زلاولة قياسو و 

توضح ايضا الفرق بُت االذباه النفسي و بُت متغَتات اخرى مثل العقيدة  –ىاه العناصر  أي –تقديره كما اهنا 
 (253)فؤاد البهي السيد; سعد عبد الرحمن;، صفحة ( 2) و الراي و ما اىل ذلك و سوف نشَت اىل ىاه ادلكونات يف ما يلي:

 :PERCEPTUAL COMPENENT اإلدراكيالمكون  -1-1

عبارة عن رلموعة ادلثَتات اليت تساعد على ادلوقف االجتماعي او دبعٌت آخر الصيغة االدراكية ىو 
 اليت حيدد الفرد ردة فعلو يف ىاا ادلوقف او ذلك.

و قد يكون االدراك حسيا عندما تكون االذباىات ضلو ادلاديات او ما ىو ملموس )مثل رائحة طعام 
عندما تتكون االذباىات ضلو ادلثَتات  –ىي الصفة الغالبة  و –ما( و قد يكون االدراك اجتماعيا 

االجتماعية و االمور ادلعنوية االخرى )مثل ادراك الفرد االخر يف موقف صداقة او غَت ذلك(، و 
لالك و بناء على مفاىيم االدراك االجتماعي تتدخل رلموعة كبَتة من ادلتغَتات يف ىاا ادلكون 

 و التميز.        و مفهوم الفرد عن االخرين و ابعاد التشابو و التلابقاالدراكي مثل صورالة الاات 
 : COGNITIVE COUPالمكون المعرفي  -1-2

و ىو عبارة عن رلموعة ادلعلومات و اخلربات و ادلعارف اليت تصل دبوضوع االذباه و اليت انتقلت اىل 
و على    ادلعتقدات و التوقعات الفرد عن طريق التلقُت او عن طريق ادلمارسة ادلباشرة ذلك اىل رصيد

ذلك فان قنوات التواصل الثقافية و احلضارية تكون مصدرا رئيسا يف ربديد ىاا ادلكون ادلعريف جبانب 
مصدر ىام آخر ىو مؤسسات الًتبية و التنشئة اليت يتعرض من خالذلا الفرد للخربات ادلباشرة و 

 شعب من الشعوب. مثال ذلك ادلعلومات اليت يتلقاىا الفرد عن خصائص
 

 :EMOTIONNEL COUPالمكون االنفعالي  -1-3
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ادلكون االنفعايل لالذباه النفسي ىو الصفة ادلميزة لو و اليت تفرق بينو و بُت الراي، اذ ان شحنة 
االنفعال ادلصاحبة لالذباه ىي تلك اللون الاي بناء على قمة و درجة كثافتو بتميز االذباه القوي عن 

 كما يتميز االذباه عموما عن ادلفاىيم االخرى مثل الراي و العقيدة و االذلام.االذباه الضعيف،  
 : BEHOVIOURAL COUPالمكون السلوكي  -1-4

و    عبارة عن رلموعة التغَتات و االسترابات الواضحة اليت يقدمها الفرد يف موقف ما بعد ادراكو 
و   دراك باالضافة اىل رصيد اخلربة معرفتو و انفعالو يف ىاا ادلوقف، اذ عندما تتكامل جوانب اال

ادلعرفة اليت تساعد على تكوين االنفعال و توجيهو يقوم الفرد بتقدمي االسترابة اليت تناسب مع ىاا 
 (253)فؤاد البهي السيد; سعد عبد الرحمن;، صفحة ( 1) االنفعال و ىاا االنفعال و ىاه اخلربة و ىاا االدراك.

 انواع االتجاىات: -5

ديكن لنا ان نتعرف على عدة انواع من االذباىات النفسية و ذلك من الناحية الوصفية و الوظيفية و ىاا 
التصنيف يساعد على ربديد نوعية و شدة االذباه النفسي مع العلم ان االذباه الواحد قد يقع يف اكثر من تصنيف 

 وظيفتو.و ذلك من حيث صفتو و من حيث 
 االتجاه الفردي و االتجاه الجمعي: -5-1

االذباه اجلمعي ىو االذباه الاي يشًتك فيو عدد كبَت من االفراد، و االذباه الفردي ىو ذلك االذباه 
الاي يؤكد فرد واحد من افراد اجملموعة و معٌت ذلك ان الفرد اذا تكون عنده اذباه خاص ضلو مدرك 

 فانو ديكن تسمية ىاا االذباه اذباىا فرديا.يهمو دون غَته من افراد اجلماعة 
 االتجاه السالب و االتجاه الموجب: -5-2

ان التاثَت النهائي ذباه موضوع معُت ديكن ان يكون موجبا او سالبا، فاالذباىات ادلوجبة ىي اليت 
تساعد الفرد على االقًتاب من موضوع معُت و تشرعو، اما االذباىات السالبة فهي ذبعل الفرد 

 .(NEWCOMB 1965)موضوع او فكرة معينة  يترنب
 االتجاه القوي و االتجاه الضعيف: -5-3

توصف االذباىات باهنا اما قوية ام ضعيفة و ال شك ان االذباه القوي يدفع صاحبو الن يدافع بكل 
 اللرق قوال و عمال، اما االذباه الضعيف فهو عادة ما يكون تاثَته بسيلا على الفرد.

السماة اذلامة اليت سبيز االذباه الاي ينعكس على سلوك الفرد و مدى تفاعلو فالقوة او الضعف من 
مع ادلواقف ادلختلفة، فان كان السلوك قويا دل ذلك على شدة االذباه، اما اذا كان السلوك ضعيفا 

 (231-230، الصفحات 2002)نبيلة ميخائيل مكاري و آخرون;، ( 2)دل ذلك على ضعف االذباه.

 
 االتجاه العام و االتجاه النوعي: -5-4
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االذباه العام ىو ذلك االذباه الاي يشمل كلية ادلوضوع الاي يتناول ىاا االذباه و ذلك بغض النهر 
عن كونو سالبا او موجبا مثل اذباه الفرد ضلو بلد معُت فهو يعرب عن ذلك بغض النهر عن اذباىو 

او موجبا ضلو شعب ذلك البلد و طراز ادلساكن و جوىا اللبيعي و طرق ادلواصالت سواء كان سالبا 
و نوع االطعمة السائدة و بالك يكون االذباه عاما ضلو ىاا البلد. و يتميز ىاا النوع من االذباىات 
 بانو اكثر استقرارا و ثباتا من غَته من انواع االذباىات و حيتاج نضَته اىل تقنية علمية من نوع

 خاص.
اما االذباه النوعي فهو االذباه الاي ينصب على جزئية من ادلوضوع الاي يدور حولو االذباه مثل 
اذباه الفرد ضلو اللعام لشعب معُت حيث يعربو على سبيل ادلثال بنوعية اللعام )اذباه موجب( دون 

النوعي ىاا و ىاا  بقية جزئيات ادلوضوع، ىو الشعب ادلعُت و بالتايل فسلوكو سوف يتاثر باذباىو
-258)فؤاد البهي السيد; سعد عبد الرحمن;، الصفحات ( 1) النوع من االذباىات يعترب اقل ثباتا من االذباه العام.

259) 
 االتجاه العلني و االتجاه السري: -5-5

االذباه ادلعلن موذلك االذباه الاي يسلك بنقتضاه الفرد يف مواقف حياتو اليومية دون حرج او ربفظ 
يكون متفقا مع معايَت اجلماعة و  –و ليس دائما  –و هباا يكون القول بان مثل ىاا االذباه غالبا 

و ليس دائما     –نضمها و ما يسود من قيم و ضغوط اجتماعية سلتلفة، و ىاا االذباه يكون غالبا 
و منع الفرد من    متوسط الشدة النو ليس ىناك ضغوط اجتماعية ما حيول كبتو و كفو و ايقافو  –

 ان يعرب عنو سلوكيا.

اما االذباه السري فهو ذلك االذباه الاي حيرض الفرد على اخفاءه يف قراره نفسو و دييل يف الكثَت 
و      يما ديليو عليو ىاا غَت منسرم مع قوانُت اجلماعةمن االحيان اىل انكاره ظاىريا ز ال يسلك ف
 اعرافها و ما يسودىا من ضغوط و معايَت.

و ىاا االذباه غالبا ما يكون على الشدة نتيرة ادلقامة و ادلمانعة بل و اجلمع الاي يواجهو من 
 القوى الضاغلة يف اجلماعة.

تلور نتيرة االحتكاك ادلباشر بعناصر البيئة  و ديكن القول كالك بان االذباه ادلعلق قد يكون منا و
اخلارجية يف حُت ان االذباه الري ينمو و يتكور نتيرة اخلربة غَت ادلباشرة، و خاصة اخلربة اليت تبٌت 
على العمليات التخيل و التفكَت اجملرد او ادلثالية السعيدة كما جيب ان نشَت اىل ان ىناك االذباه 

 ادلوجب و االذباه السالب.
 
 

 خصائص االتجاىات النفسية: -6
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 من خالل استعراضنا للتعاريف السابقة لالذباىات النفسية، ديكننا ان نستخلص اىم خصائصو و ىي كما يلي:
 .زبتلف و تتفاوت االذباىات النفسية من حيث النوع و الشدة و حسب ادلميزات اليت ترتبط هبا 

 .االذباىات النفسية قد تكون زلددة او عامة 

  االذباه تاييدا كامال و رفضا كامال دلوضوع معُت.يكون 

 .تتميز االذباىات النفسية بالنسبية )ثابت نسيب( قابلة للتغَت او التعديل ربت ظروف معينة 

  تترمع االذباىات النفسية حول بعضها البعض على شكل بيان متناسق و تسمى بانسقة القيم و تعترب
الجتماعية ادلهيئة للسلوك لكن ىاا ال يععٍت ان االذباىات ىي القيم مثل االذباىات من حيث الدوافع ا

)جابر نصر الدين; لوكيا الهاشمي;، ( 1)القيم بل زبتلف عنها يف كون ان االذباىات اكثر عرضة للتغَت  من القيم.
 (95، صفحة 1998

  الفرد.يكتسب و يتعلم من البيئة اليت يعيش فيها 

  مع او ضد–لو خاصية تقوديية- 

 .يتكون من ثالث خصائص معرفية، انفعالية، سلوكية 

  ال يالحظ مباشرة و امنا يستدل عليو من خالل ما يبدر على الفرد من افعال خارجية خاضعة للمالحهة
 و القياس.

 .زلتوى االذباىات تكون دائما او تغلب عليها الااتية 

 صفحة 2001)احمد عبد اللطيف وحيد;، ( 2) ود افعالنا و يسر التوافق االجتماعي.يضفي النهام على اسلوب رد ،
41) 

 وظائف االتجاىات: -7

الواقع ان االذباىات ىي دوافع مكتسبة ادراكيا يف نشاهتا االوىل و يف بعض اىدافعا و ىي بتكوينها و اركاهنا 
و خاصة تسعى اربقيق اىداف اجلماعة و الفرد، و ىي ديناميكية يف تفاعلها مع  تتخا لنفسها وظائف عامة

 ادلوقف الاي حيتوي الفرد و البيئة فهي ادراكية  وظيفة و ديناميكية.
 و من اىم وظائف االذباه:

 الوظيفة المنفعية التكييفية: -7-1

ذلك انو ال يعرب عن اذباىو كثَتا ما يؤدي تعبَت الفرد عن اذباىو اىل ربقيق اىدافو االجتماعية، و 
اخلاص امنا يعلم الناس تقبلو الفكار اليت تسود رلتمعو من قيم و معايَت و معتقدات فاالذباىات 
موجهات سلوكية سبكن الفرد من ربقيق اىدافو و اشباع دوافعو يف ضوء ادلعايَت االجتماعية السائدة  

 معو.كما سبكنو من انشاء عالقات سوية مع االخرين داخل رلت
 

 الوظيفة التنظيمية: -7-2
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كثَتا ما يكتسب االنسان و ىو بصدد حبثو عن معاين الهواىر بعض االذباىات ادلعينة، تترمع ىاه 
االذباىات و اخلربات متعددة بشكل منهم شلا يؤدي اىل اتساق سلوكو و ثباتو نسبيا من ادلواقف 

ملو الفرد من اذباىات مكتسبة و ىاا ادلختلفة و يعود الفضل يف ىاا االنتهام و التنهيم اىل ما حي
)د.رىيب مجيد الكبيسي; صالح حسن;، ( 1) فان االذباىات تكسب الفرد معايَت و اطر مرجعية لتنهيم خرباتو.

 (87، صفحة 2000
 الوظيفة الدفاعية:  -7-3

و    لدوافعو او يعكس احاسيس بالفشل كثَتا ما يعكس االذباه ناحية عدوانية عند الفرد من احباط
الصراع، و معٌت ىاا ان حاجة االنسان اىل ان يربر تصرفاتو و اىل ان جيد كبش فداء يلقي عليو اللوم 

 و يؤدي اىل تكوين اذباىات العدائية و العنصرية.
 وظيفة تحقيق الذات: -7-4

و    للتعبَت عن ذاتو و ربديد ىويتويتبٌت الفرد رلموعة من االذباىات توجو سلوكو و تتيح لو الفرصة 
مكانتو يف اجملتمع الاي يعيش فيو، كما تدفعو اذباىاتو لالسترابة بقوة و نشاط و فعالية للمميزات 

)نبيلة ميخائيل ( 2)ادلختلفة االمر الاي يؤدي اىل ربقيق اذلدف الراسي يف احلياة اال و ىو ربقيق الاات.
 (234، صفحة 2002مكاري و آخرون;، 

 نظريات االتجاه: -8

لقد اىتم العديد من العلماء دبوضوع االذباىات و حاولوا وضع نهريات تقوم على كيفية تكوين 
 االذباىات كما قام علماء آخرون بوضع نهريات تفسر االذباه.

 نظريات تكوين االتجاىات: -8-1

و     اصبح من الواضح يف االونة االخَتة ان االذباه يتم اكتسابو عن طريق اخلربة يف سلتلف ادلواقف 
لالك فان اسبابو ديكن ان زبضع للدراسات العلمية، و ناكر ىنا نهريتُت من نهريات تكوين االذباه 

 و مها:
 النهرية الوظيفية لالذباه:
ان االساس الدافعي لالذباه دبثابة  (STOTLAND)و ستوتالند  (KATS)يقول كل من كاتس 

 مفتاح فهو تغيَت االذباه، و مقاومتها لالذباه(.
كما ان العوامل االتصالية و ادلوقفية ضلو تغيَت االذباىات ذلا تاثَتات سلتلفة متوقفة على االساس 

اع عندما تكون ىاه الدافعي لالذباه. فمن خالل تعبَت الفرد عن ذاتو باالذباىات، فانو يستمد االشب
 االذباىات متسقة مع مفهومو عن ذاتو و قيمو الشخصية.

 
 نظرية العوامل الثالثة:
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 يف ىاه النهرية: KELMENيقول كيلمان 
'' ان تغيَت االذباه من ادلمكن حدوثو عن طريق التوحد او التقمص عندما يتبٌت شخص معُت 

( 1)السلوك الصادر من شخص آخر او صباعة ما الن ىاا السلوك يرتبط باشباع ربدي الاات'' 
 (209، صفحة 2005)طارق كمال;، 

 نظريات التعرض للتميز: -8-2

اظهرت عدد من الدراسات اليت تناولت االذباىات ان تعرض الفرد دلثَت معُت بصورة متكررة حيث 
)ويتيدج، درانوف; ترجمة عادل عز الدين االشول;، ( 2)قد جيعلو عادة يكون استرابة اكثر اجيابية ازاء ذلك ادلثَت.

 (326صفحة 
 النظريات المفسرة لالتجاىات:  -9

و        ىناك رلموعة من النهريات الكربى اليت حاولت تفسَت االذباه، و لكن نهرية من ىاه النهريات توجهها 
 رؤيتها يف ىاا التفسَت، و سيتم عرض ىاه النهريات كما يلي:

 نظرية التحليل النفسي: -9-1

تكوين "اناه" "االنا" و ىاه "االنا" سبر دبراحل تؤكد ىاه النهرية ان اذباىات الفرد دورا حيويا يف 
سلتلفة و متغَتة من النمو منا اللفولة اىل مرحلة البلوغ، متاثرة يف ذلك دبحصلة االذباىات اليت 

 يكوهنا الفرد نتيرة.
 
خلفض او عدم خفض توتراتو، و ان اذباه الفرد ضلو االشياء حيدده دور تلك االشياء يف خفض  

و       عن الصراع الداخلي بُت متللبات " اذلوة" الغريزية و بُت االعراف و ادلعايَت  التوتر الناشيء
 القيم االجتماعية.

اذ يتكون اذباه اجيايب ضلو االشياء اليت خفضت التوتر، او يتكون اذباه سليب ضلو االشياء اليت اعاقت 
دراسة ميكانزمات الدفاع لديو و  ا و منعت خفض التوتر، و ديكن الذباىات الفرد ان تتغَت اذا ما مت

احللول اليت تقدمها و كالك االعراض اليت من خالذلا خيفض من توتراتو، و يتم ذلك عن طريق 
اخضاع الفرد للتحليل النفسي، لتبصَته باساس توافقاتو ادلصلنعة و ما يصاحبها من وجود اذباىات 

 قبول او رفض.
 
 
 
 

 وجهة النظر السلوكية:  -9-2
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االذباىات و تغَتىا استخدمت وجهة النهر ىاه ادلباديء ادلستمدة من نهريات لتفسَت تكوين 
التعلم، سواء نهريات االرتباط الشرطي او نهريات التعزيز، فاالذباىات ىي عادة متعلقة بالبيئة على 

 وفق القوانُت االرتباط و االشباع احلاجات.
ديكن تكوينو و تعديلو باستخدام التعزيز استخلص "روزنو" من ذبارب اشًتاطية متوسلة متعلمة و 

اللفضي و ان استخدام صور من التعزيز االجيايب اللفضي او التعزيز اللفضي السليب للحرج ادلؤيدة 
او ادلعارضة للراي و يؤدي اىل تغيَت يف الراي ضلو احلرة اليت كانت قريبة زمنيا من التعزيز االجيايب و 

 اض "روزنو" ان تغيَت الراي يؤدي اىل تغيَت االذباه.بعيدة عن التعزيز السليب، و افًت 
 وجهة النظر المعرفية: -9-3

تندرج يف ايلار ىاا االذباه كل التصورات النهرية اليت اىتمت اساسا باثر ادلعلومات ادلالئمة لالذباه 
نية مع او على بناء معريف للفرد فنهرية االتساق ادلعريف لروز ديربج و ابلسون اىل ان االذباه حالة وجدا

ضد موضوع او فئة من ادلوضوعات و ان ىاذه الوجدانات ترتبط عادة دبرموعة من ادلعارف او 
ادلعتقدات و ان االذباىات ذات بنية نفسية منلقية و انو اذا حدث تغَت يف احد ادلكونات او 

لوجداين تغَت يف ادلكون ا أيالعناصر فان ذلك سيؤدي بالضرورة اىل تغَت يف االخر و عليو فان 
لالذباه سيؤدي اىل تغَت من ادلكون ادلعريف و العكس صحيح لاا البد من وجود اتساق بُت ادلكونُت 

 و ىاا االتساق يف بنية االذباه ىو الاي يسمح لنا التنبؤ بالسلوك.
و يصف روزنربج ديناميكيات اتزان االذباه فيقول اذا كانت العناصر الوجدانية و ادلعرفية لالذباه يف 

الة اتساق كان االذباه ثابتا و مستقرا، اما اذا كانت ىاه العناصر يف حاىل عدم اتساق بدرجة ح
تفوق حدود الفرد و اجتملو، فان االذباه يكون يف حالة عدم استقرار، و يف ىاه احلالة حيدث عادة 

ونُت الوجداين تنهيم االذباه ينتج عنو اما رفض للرسائل او القوي اليت اوجدت عدم االتساق بُت ادلك
 و ادلعريف و عندما تستعاد حالة

حيدث تفتيت لالذباه عن طريق عزل العناصرادلعرفية و الوجدانية غَت  ا واناالستقرار لالذباه القدمي،  
 ادلتسقة عن بعضها، او حيدث تغَت حبيث يؤدي اىل تكوين اذباه جديد.

 نظرية التعلم االجتماعي: -9-4

باندوراو ولًتز على ان االذباىات متعلمة و ان تعلمها ىاا يتم من  يؤكد علماء ىاه النهرية و منهم
خالل منوذج اجتماعي، و من احملاكات فالوالدان مها اوضح النمادج اليت حياكي االطفال سلوكهما و 
يتوحدون معها منا مراحل العمر ادلبكرة مث يايت دور االقران يف ادلدرسة و من مت وسائل االعالم 

 ادلختلفة.
 

 اليب و طرق تغير االتجاىات:اس -10
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)رىيب مجيد اكيسي; صالح حسن ( 1)اوضحت االدبيات النفسية ان ىناك عداد من االساليب العلمية لتغَت االذباىات منها

 (2000الداىي;، 

  شخص عندما يؤدي دورا يتعرض مع اذباه يتبناه فان ذلك يؤدي اىل  أياسلوب الدور: و يتمثل يف ان
 تغَت ىاا االذباه و تبٍت اذباه آخر.

  اسلوب احداث الشعور باالمث: و يتمثل ىاا االسلوب عندما يقًتف الشخص اشبا و حياول االسترابة
 بسلوك اخر للتخفيف من ذلك الشعور.

  دية اىل اخلوف العايل تؤدي بالشخص اىل تغيَت يف اذباىاتو.اسلوب اخلوف: و يتمثل يف ان ادلميزات ادلؤ 

 .اسلوب ادلكافئة: و يتمثل يف ان اسلوب ادلكافئة كلما كان معتدال ادى اىل التغَت يف اذباىات الشخص 

 .اسلوب اخلضوع لراي اجلماعة 

  تغَت االذباىات وسائل االعالم بكافة انواعها: و تعد ىاه االساليب من اصلع االساليب ادلستعملة من
 اليت تبناىا الشخص.

 طرق تغير االتجاىات: -11

ان كل سلوك قابل للتغَت وفق زلددات معينة كالقيود اليت تفرضها العوامل الوراثية و يف حالة االذباىات اليت 
تتصف بالتبات و االستمرار النسيب حسب موضوع االذباىات و الهروف البيئية و االجتماعية احمليلة بالفرد، و 
يساعد البحث يف تغَت االذباىات بعوامل العالج و االرشاد النفسي و الوقاية من ادلشاكل قبل و بعد حدوثها 
فمن ادلمكن وقاية ادلراىقُت من ادلخدرات و الكحول و من خالل تغَت اذباىاهتم و مساعدهتم يف تلوير اذباىات 

 الذباىات تغَت يف مكونات الثالثة.اجيابية ذباه كل القضايا اليت زبصهم و جيب ان يتضمن تغَت ا
فال يعقل يف الوضع اللبيعي ان يتغَت احدمها و يبقى ادلكونات االخرى بصورة معاكسة و لالك فان عملية 

 االذباىات ىي عملية اعادة بناء كامل لكل مكونات االذباه.
 بعض البااديء اليت جيب مراعاهتا قبل احلديث عن طرق و نهريات تغَت االذباىات:

 .ان االذباىات ادلنغرسة يف البناء االساسيي للشخصية ال ديكن تغَتىا بالوسائل السهلة و العادية 

  ان تغَت االذباىات اللقوية لدى اعضاء اجلماعة قليل اجلدوى و ال بد من التعامل مع اجلماعة و ذلك
 الن االذباىات مرتبلة باجلماعة و تتصل دبواقفها.

  بالقاء احملاضرات او باجلدل ادلنلقي ىو عدمي اجلدوى اذ مل يستلع بعض شلن ان زلاولة تغَت االذباىات
 تغيَت. أياعتمدوا ىاه اللريقة احداث 

  من خالل تغَت دوافعو الن فرض التغَت من ادلصادر  أيجيب االىتمام باحداث التغَت من داخل الفرد
 اخلارجية غَت ناجحة و ان صاحبو معززات او هتديدات.

  للتعامل مكونات االذباه الثالثة ادلعرفية السلوكية  –طرق التغَت  –ي اسًتاتيريات موجهة جيب ان ربتو
 (211-210، الصفحات 2009)عدنان يوسف العتوم;، ( 1)الوجدانية.
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 ىناك العديد من اللرق و الوسائل اليت قد تساعد يف تغَت االذباىات ناكر منها:
 دور الجماعة: -11-1

للرماعة دور كبَت يف تغَت اذباىات الفرد حيث وجد انو كلما كان توحد الفرد باجلماعة متعمقا فان 
( 2)تغَت اذباىو يغدو امرا صعبا و لالك فان تغَت االذباه ينبغي ان يسبقو ابعاد الفرد عن اجلماعة.

 (49، صفحة 2001)احمد عبد اللطيف وحيد;، 
 تغير االطار المرجعي: -11-2

مكتسب من البيئة اليت يعيش فيها الفرد و ىي االطار ادلرجعي لو و ادلتضمنة  أياالذباه متعلم 
تغَت يف اذباىات الفرد من تغَت يف االطار  أيادلعايَت االجتماعية و القيم و ادلدركات و االحداث 

 ادلرجعي لو.
 المعلومات الجديدة: -11-3

ان ادلعلومات اجلديدة حول موضوع االذباه تعد ادات ىامة يف تغَت االذباه فاي تغَت فيها وجد 
 سيؤدي اىل تغَت االذباه.

 التغير االجتماعي: -11-4

يعد التغَت االجتماعي طاىرة مستمرة تتميز هبا احلياة االجتماعية فضال عما ربدثو التغَتات السريعة 
و ىاه الهاىرة جابت اىتمام العلماء و خاصة علماء  يف اجملتمع كالثورات و احلروب و اذلررة

النفس االجتماعي الاين اكدوا على ان البعد او اجلانب السلوكي ذلاه الهاىرة ىو الدي حيدد 
 حدوث التغَت االجتماعي ادلستند على تغَت قيم االفراد و اذباىاهتم.

 االتصال المباشر بموضوع االتجاه: -11-5

دى الفرد عندما يتصل الفرد اتصاال مباشر دبوضوع االذباه اذ ان ذلك حيدث غَت يف موضوع االذباه ل
 سيتيح للفرد التعرف على جوانب عديدة شلا يؤدي اىل تغَت اذباه الفرد ضلوه.

 تغير الموقف االجتماعي: -11-6

اذا ما تغَت ادلوقف االجتماعي للفرد فان اذباىاتو ستتغَت فمثال نالحظ ان اذباىات الشاب او الشابة 
  بعد الزواج.تتغَت

 
 

 تاثير الضغوط: -11-7

 تتغَت اذباىات الفرد نتيرة لتعرضو شديدة عصيبة لالعتقال او االسر.
 وسائل االعالم: -11-8
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اضحى لوسائل االعالم ادلختلفة اثر كبَت يف تغَت اذباىات الفرد دلا ذلا من سرعة وصول اىل االفراد 
حىت يصدق القول الاي يقول، ان العامل اصبح ما يشبو القرية فاالذاعات ادلتعددة و شبكات التلفزة 

و    بار بالصورة ادلنتشرة و االنًتنت و احمللات الفضائية كلها تقوم بتقدمي ادلعلومات و االخ
الصوت، االمر الاي جيعل االفراد على اتصال مباشر هباه ادلصادر و ىاا من شانو يلقي االضواء 

 على االحداث و يساعد على تغَت االذباىات سلبيا او اجيابيا.
 نظريات تغير االتجاىات:  -12

 نظريات مفهوم الذات: -12-1

الرضى لدى االخرين، و لالك فنحن نتبٌت تشَت نهريات الاات اىل اننا نتصرف بلريقة ذبلب لنا 
اذباىات ال نؤمن هبا بالضرورة و لكننا نعلنها لتحسُت صورة الاات، و تعديل الاات ىنا شلكن 

 بتغيَت مصادر مفهوم الاات و البحث عن طرق بديلة لتحسينو.
 نظرية االدراك االجتماعي: -12-2

نقيم فيها االخرين بعد موقف معُت يؤثر يف  و تشَت نهرية بيم يف االدراك االجتماعي ان اللريقة اليت
اذباىاتنا ضلو ىاا ادلوقف، حيث اذا كانت افعالنا و آراءنا غَت واضحة حول موقف معُت، فاننا نقوم 
دبالحهة افعالنا و سلوكنا لنحدد من حالل ذلك اذباىاتنا، فالنهرة الداخلية للاات تساعد يف فهم 

 احلاضرة.الاات و اعادة النهر يف اذباىاتنا 
 نظرية االستقطاب الجماعي: -12-3

تشَت ظاىرة االستقلاب اجلماعي اىل تلرق يف االراء و االذباىات عن الراي االصلي اجيايب ام سليب 
بعد حدوث النقاش اجلماعي، فاذا كان الراي ادلبدئي او الغالب للرماعة قبل النقاش دييل اىل 

بح اكثر اجيابية بعد النقاشن و اذا كان راي التلرق االجيايب، فان راي اعضاء اجلماعة سوف يص
اعضاء اجلماعة دييل اىل اجلانب السليب قبل النقاش فان راي اجلماعة سوف يصبح اكثر سلبية بعد 
النقاش و التلرق يف االراء و ادلواقف يفضي اىل ازباذ قرارات ضعيفة و متلرفة و تبٍت اذباىات مغايرة 

و       ود اسباب التلرق يف سلوك اجلماعات و اذباىاهتا او متشددة يف اغلب االحيان. و تع
قراراهتا اىل ادليل اىل التلرق و االبتعاد على االعتدال و االقًتاب من ادلوقف الاي ياعن لراي 
االغلبية و الن التلرق يف القرارات ليس مقتصر على القضايا ادلعضلة بل يتعمم صبيع انواع القرارات 

 (212-211، الصفحات 2009)عدنان يوسف العتوم;، ( 1) تقريبا.

 
 قياس االتجاىات النفسية: -13

 تثَت البحوث و الدراسات النفسية اىل وجود طرق عديدة لقياس االذباىات النفسية ناكر منها:
 .طرق تعتمد على التعبَت اللفهي للفرد 
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  ادلراقبة البصرية للسلوك احلركي للفرد.طرق تعتمد على ادلالحهة او 

 .طرق تعتمد على قياس االنفعالية للفرد 

 سنحاول ذكر بعض اللرق اليت استعملت لقياس االذباىات النفسية:
 طريقة االنتخاب: -13-1

تعترب ىاه اللريقة من اللرق العامة اليت تسهل استخدامها و ربليل نتائرها و ىي تعتمد على 
استفتاء الاين يتكون من رلموعة امساء او موضوعات او صور مواقف اجتماعية: و على الفرد ان 

اي خيتار احب ىاه ادلوضوعات اىل نفسو او امهها اليو او افضلها عنده او غَت ذلك من النواحي ال
يراد قياسها، مث بعد ذلك تقوم حبساب النسب ادلؤوية لالصوات، مث ترتب ادلوضوعات ترتيبا يعتمد 

 على القيم العددية لتلك النسب ادلختلفة، 
اذا كانت ىاذه طرية تتسم بالسهولة و ربليل النتائج اال اهنا ال توضح بدقة الفروق القائمة بُت 

 ة.ادلوضوعات و تتاثر بالعوامل اخلارجي
 طريقة الترتيب: -13-2

تعتمد ىاه اللريقة على اسلوب ترتيب موضوعات االستفتاء ترتيبا يعتمد يف جوىره على نوع االذباه 
ادلراد قياسو، و بالك يتكون االستفتاء من عدد زلدد من ادلوضوعات و تتخلص استرابة الفرد 

)سعاد جبر سعد;، ( 1). منها ادلفحوص يف ترتيب ىاه ادلوضوعات بالنسبة لدرجة ميلو ضلوىا او نفوره
 (354-350، الصفحات 2008

 طريقة المقارنة االزدواجية: -13-3

خالصة ىاه اللريقة ىي يف ان يفضل الفرد اذباىا على آخر ضلو ادلوضوعات الاي يتم قياسو فمثال 
مث تقوم بعرض انواع اخرى من احليوانات تعرض عليو نوعُت من احليوانات فيفضل نوعا على آخر، 

فيفضل نوع آخر على االخرين، و ىكاا و يف ىاه احلالة ال بد من اعلاء الشخص فرصة التفضيل 
 جلميع ادلقارنات الزوجيةو ادلمكنة حيث تعتمد ىاه اللريقة باالساس على ادلقارنة االزدواجية.

 
 
 
 

 طريقة التدرج: -13-4

تعتمد ىاه اللريقة على تدرج مدى االذباه من البداية حىت النهاية حبيث تدل كل درجة من التدرج 
ان كلل  أيعلى قيمة معينة لشدة االذباه و تستخدم ىاه اللريقة غالبا يف قياس االذباىات الفردية 
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خيتلف عن مقياس يدور حول اذباه معُت مللوب قياسو، حيث ديكن ان اذباه الفرد ضلو موضوع ما 
 اذباه فرد آخر حول نفس ادلوضوع.

 طريقة جتمان: -13-5

تتلخص ىاه اللريقة يف احملاولة الجياد مقياس يشبو ادلقياس الاي يستخدمو اكشف قوة الرؤية او 
، ففي ىاه احلالة توضح لنا 9/8االبصار عند االفراد، فاذا قلنا مثال ان قوة رؤية او ابصار زيد ىي 

و ىو  9/8ان زيد يرى كل ما ىو اثل من  أياليت يستليع زيد ان دييزىا ىاه الدرجة عدد الصفوف 
( 1) ال يزيد يف االبصار عن ىاه الدرجة اذ ان ىاا الشرط مل يتوفر سباما يف صبيع ادلقاييس السابقة.

 (252، صفحة 2008)سعاد جبر سعد;، 
 مقياس بوجاريدس: -13-6

و     بوجاردس ن رواد حركة قياس االذباىات و قد اىتم بقياس ادلسافة االجتماعية بُت االفراديعترب 
يشتمل مقياسو على سبع وحدات سبثل درجات متفاوتة دلوقف احلياة الواقعية، و ديكن فيها 

 االستدالل على شعور الفرد بالبعد او القرب االجتماعي ضلو جنس او شعب آخر.
 مقياس ليكوت: -13-7

اقًتح ليكرت خلة جديدة لوضع اختيارات القياس لالذباىات النفسية تعتمد على درجة ادلوافقة 
دبعٌت ان يستريب االفراد اىل صبيع العبارات اليت يشملها ادلقياس عن طريق احدى الدرجات التالية، 

يضع  ال اوافق بشدة، و يتللب من الفحوص ان –ال اوافق  –غَت متاكد  –اوافق  –اوافق بشدة 
عالمة االجابة اليت تعترب عن راية احسن تعبَت بالنسبة لكل عبارة من العبارات اليت يتضمنها 

 (238-237، الصفحات 2002)نبيلة ميخائيل مكاري و آخرون;، ( 2)ادلقياس.
 مقياس ادينجتون لالتجاىات: -13-8

تالميا ادلرحلة الثانوية اجلدد ضلو الًتبية الرياضية من مستوى وضع ادلقياس هبدف قياس اذباىات 
و          الصف الثالث االعدادي اىل مرحلة الثانوي و يصلح للتلبيق على اجلنسُت ذكور ة اناث،

( عبارة يتم االسترابة ذلا يف ضوء مقياس مدرج من مخسة 66تشمل الصور االصلية للمقياس على )
 تدرجيات: 

 اعارض لدرجة كبَتة. –اعارض  –مل اكون راي  –اوافق  –اوافق بدرجة كبَتة 
 
 

 مقياس كينيون نحو النشاط البدني: -13-9
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واضح ىاا ادلقياس ىو كينيون جرالد على اساس افًتاض ان النشاط البدين ديكن تبسيلو اىل 
و     انسة تقريبا،مكونات اكثر ربديدا و اوضح للمعٌت كما ديكن تقسيمو اىل فئات فرعية غَت متر

 لالك يتضمن ادلقياس ستة ابعاد لالذباىات ضلو النشاط البدين ىي:
 .النشاط البدين كخربة اجتماعية 

 .النشاط البدين للصحة و اللياقة 

 .النشاط البدين كخربة توتر و سلاطرة 

 .النشاط البدين كخربة صبالية 

 .النشاط البدين كخربة خلفض التوتر 

  للتفوق الرياضي.النشاط البدين كخربة 

( عبارة و االخرى للبنات تتضمن 18و يتضمن ادلقياس صورتُت احدمها للبنُت و تشمل )
 ( عبارة يتم االجابة عنها يف ضوء مقياس مدرج من مخسة تدرجيات:14)

 اعارض. –اعارض لدرجة كبَتة  –مل اكون راي  –اوافق  –اوافق بدرجة كبَتة 
درجات كل بعد على حدا و ال ذبمع درجات االبعاد  و درجات ابعاد ادلقياس ىي رلموعة

الستة معا، اذ ليس للمقياس درجة كلية و الدرجة العليا كل بعد تشَت لالذباىات االجيابية و 
 (239، صفحة 2002)نبيلة ميخائيل مكاري و آخرون;، ( 3)الدرجة ادلنخفضة تشَت لالذباىات السلبية.

 مقياس االتجاىات نحو ابعاد التفوق الرياضي: -13-10

واضح ىاا ادلقياس يف اصل دونال دال هبدف قياس االذباىات ضلو الرياضة و ضلو االبعاد ادلرتبلة 
بالتفوق الرياضي، و يقيس ىاا ادلقياس ثالث ابعاد باالضافة اىل الدرجة الكلية للمقياس و اليت تشَت 

 و ىو:اىل اذباه الفرد ضلو الرياضة 
 .االذباه ضلو ضبط النفس 

 .االذباه ضلو االحساس بادلسؤولية 

 .االذباه ضلو احًتام االخرين 

سنة( فما اكثر  34يصلح ىاا ادلقياس للتلبيق على اجلنسُت يف ادلراحل السنية ابتداءا من )
( عبارة يتم االسترابة ذلا على ضوء مقياس مدرج من مخسة 14و يتكون ىاا ادلقياس من )

 ال اوافق بدرجة كبَتة. –ال اوافق  –غَت متاكد  –اوافق  –ات: اوافق بدرجة كبَتة تدرجي
 و درجات ابعاد ىاا ادلقياس ىي رلموعة درجات كل بعد على حدى.

 اما الدرجة الكلية لكل مقياس يف رلموعة درجات صبيع.
 مقياس سونستيريوم لالتجاه نحو النشاط البدني: -13-11
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سونستَتيوم بناء على النهرية ان االذباه ضلو النشاط الرياضي ديكن تعديلو عن وضع ىاا االختبار 
طريق شلارسة نشاط رياضي، و قد مت بناء ىاا االختبار عن طريق اتباع االجراءات السليمة يف تكوين 
االختبارات، مت توظيف صدق التكوين منن خالل العديد من الدراسات و البحوث، لالك فان 

ين خيللون دراسة لقياس التعديل يف االذباىات من خالل بعض االنشلة الرياضية الباحثُت الا
 ( pepsاحملددة يتم توجيو النصح اليهم عن طريق )

اكثر استخدام اختبار كينيون، الن االختبار الثاين يتم بناءه يف ضوء اطار مرجعي من الصعب تعديل 
 (438-437، الصفحات 1999)محمد العربي شمعون;، ( 1) اذباىاتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة الفصل
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و يف االخَت و كنتيرة دلا مت ذكره نستخلص ان االذباىات النفسية يعد احد ادلواضيع اذلامة اليت لقيت اىتماما خاصا لدى 
و ىاا       اغلب علماء النفس و ديكن القول ان دراسة االذباىات ساعدت يف معرفة اجلوانب و اخلباية لدى الرياضيُت 

ليت ربيط بالفرد و قد قام العديد من العلماء باصلاز حبوث و دراسات علمية ما ساعد على زبلي العديد من ادلشاكل ا
دقيقة و معمقة يف ىاا اجلانب و قد خضعي ىاه الهاىرة للدراسة و القياس شلا اتاح للخرباء و الدارسُت القدرة على 

و كيفية    ليت حددت ماىية االذباه فيو كما وضح العلماء العديد من النهريات ا ادلأثرةالتعرف على سلوك الفرد و العوامل 
تكونو بل ذىبوا اىل ابعاد من ذلك حيث وضعت العديد من النهريات اليت جاء بتفسَتات عديدة لالذباىات كما 
ساعدت ىاا النهريات على تقومي و تعديل االذباىات لدى االفراد و تعد االذباىات حالة نفسية مكتسبة و ىي احد 

و ىاا ما جيعل  –سلوكية  –انفعالية  –معرفية  –النسان تقوم على العديد من اخلصائص مكونات اجلهاز النفسي ل
التعرف على اذباىات الفرد من الصعوبة دبا كان حيث ال تههر ىاه السلوكات مباشرة امنا يستدل عليها من خالل ما 

 ىاا الصدد ديكن ان نقول ان يبدر من الفرد من افعال و ىاا ما يستلزم دراسات معمقة و طرق قياس سلتلفة و يف
االذباىات ىي حالة نفسية مكتسبة من البيئة اليت يعيش فيها الفرد تغلب عليها الااتية يف التعامل ديكن توجيهها توجيها 

 صحيحا يتيح للفرد حياة افضل بعيدة عن ادلشاكل اليت يقع فيها االفراد يف مرحلة معينة من العمر.
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 تمهيد:

ان ادلنهجية تتمثل يف رلموعة ادلناىج و الطرق و االجراءات ادلوجهة للباحث اثناء قيامو ببحثو مث ديكن استنتاج وظيفتها 
 اىل نتائج مفيدة دقيقة ختدم البحث العلمي.ادلتمثلة يف مجع ادلعلومات، و تصنيفها، و قياسها و حتليلها للوصول 

و قد حاولنا يف ىذا الفصل التطرق اىل اجراءات البحث و توضيح اخلطوات ادلتبعة اثناء الدراسة مع حتديد رلتمع البحث 
 .و العينة ادلعمول هبا اثناء الدراسة مع شرح االداة ادلستخدمة و اجراءات التطبيق ادليداين و ادلعاجلة االحصائية
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 منهج البحث: -1
 

و        االساس يف مناىج البحث اهنا تساعد الباحث يف الوصول اىل احلقائق و عندما الباحث اىل ىذه النتائج 
احلقائق فانو يلجا اىل عرضها يف شكل حبوث او كتب او لكي يصل اىل ىذه النتائج جيب عليو ان يكون دقيقا 

 ميوالتو الشخصية على نتائج البحث.جدا و زلايدا حبيث ال تغلب 
و قد راينا اىل ان ادلنهج ادلالئم ذلذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي ادلقرن و الذي يعترب من ادلناىج اذلامة اليت جتمع 

 بيانات دقيقة و حقيقة عن الظاىر قيد البحث و يقوم ادلنهج الوصفي على عدة خطوات ىي:
 لة.عملية فحص ادلوقف الذي يسبب ادلشك -

 عملية وضع اطار للمشكلة و اعطاء الفروض ذلا. -

 استخدام الطرق العلمية يف مجع بيانات الظاىرة زلل البحث. -

 القيام بعملية ادلالحظة بصورة دقيقة. -

 تفسَت النتائج بصورة دقيقة. -

 و تعترب احد اىم طرق ادلنهج الوصفي. -

 قد تكون مباشرة او غَت مباشرة. -

 (942-939)كمال، الصفحات  رةقد تكون مالظة دائمة او عاب -

 دراسة استطالعية:  -2
 خطوات الدراسة االستطالعية : 2-1

 و اىل ثانوية بن داود مرفقُت بتسهيل ادلهمة اليت قدمت اىل مدير الثانويةقام الباحثان بالتوج -
 التنسيق مع استاذ ادلادة قصد اخذ موعد االجراء الدراسة -
بعد اخذ ادلوعد ادلتفق عليو مع االستاذ مت توزيع االستمارة على تادليذ من قسم علوم جتريبية شلارسُت للًتبية البدنية و  -

 الرياضية ذكور و اناث
 ى حتديد مدة االجابة ب دقيقةمت شرح ادلقياس  -
 تسجيل ادلالحظات و تساؤالت التالميذ و استفساراهتم -
 العينة و نفس التوقيت بعد اسبوعاعادة اتوزيع ادلقياس على نفس  -

 ثبات االختبار: -2-1
     يقصد بثبات االختبار ىو ان يعطي االختبار النتائج اذا ما اعيد على نفس االفراد و يف نفس الظروف 

االختبار ال يتغَت يف النتيجة أي ذو قيمة ثابتة، خالل  و ادلقصود بثبات االختبار، " درجة الثقة " و ذلك ان
التكرار لالعادة و مبعٌت آخر اعطاء الثبات للنتائج اليت حتصل عليها الباحث اذا ما اعيدت التجربة على 

تلميذ مت  55نفس اجملموعة ادلتشاهبة. حيث طبقنا مقياس اندجينتون على تالميذ الثالثة ثانوي و الذي بلغ 
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بطريقة عشوائية، حيث قمنا باجراء االختبار على نفس العينة و كانت ادلدة االستطالعية دلدة  اختيارىم
 اسبوع.

 صدق االختبار: -2-1
          شروط االختبار الذي يدل على مدى حتقيق االختبار ذلدفو الذي وضع من اجلو أىميعترب الصدق 

كما وضح لقياسو( و يذكر كل من باروما    و يقصد بصدق االختبار ) مدى صالحية االختبار للقياس
يعٍت ادلدى الذي يؤدي فيو االختبار. الغرض الذي وضح من اجلو حيث خيتلف الصدق كوجي ان الصدق 

 وفقا لالغراض اليت يؤدي قياسها و االختبار الذي جيري الثباهتا و من اجل التاكد من صدق االختبارات.
 
 موضوعية االختبار: -2-3

العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من  إدخالالتحرر من التحيز و التعصب و عدم بادلوضوعية  "يقصد
 (.5998" )حسُت، أحكام

االختبار يعطي نفس النتائج مهما كان القائم بالتحكيم يشَت فان الدالتُت  أنأي  تأثرهتعٍت موضوعية االختبار عدم  -
نفس الدرجة بغض النظر عن من يصححو و ترجع موضوعية  كان يعطي  إذاأي انو يعترب االختبار موضوعيا 

النتائج اخلاصة بو و  أومدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار و حساب الدرجات  إىل األصلاالختبار يف 
ادلوضوعية العالية االختبار على رلموعة معينة من احملكمُت حبساب درجات االختبار بنفس الوقت عندما يطبق 

 أو، حيصلون تقريبا على نفس النتائج و ذلك مع تسليم بان ادلدرسُت األفرادار على رلموعة معينة من االختب
احملكمُت مؤىلُت للقيام هبذه ادلهمة بدرجة عالية متكافئة، و يعرف "باروما كجي" ادلوضوعية "بكوهنا درجة االتساق 

، و يف ىذا السياق استخدمنا ادلوضوعية يف تطبيق اطسلتلفُت لنفس االختبار" و يعرب عنو معامل االرتب أفرادبُت 
 مقياس االجتاىات النفسية.

 المجال الزماني و المكاني: -3

 جاءت حدود دراستنا على النحو التايل:
 المجال البشري: -2-1

تلميذا يف طورين دراسيُت سلتلفُت توزعت  021قامت دراستنا على عينة عشوائية منتظمة ضمت مائة و عشرين 
تلميذا يف ادلرحلة الثانوي توزعت بالتساوي كما اهنا  01تلميذا يف ادلرحلة ادلتوسطة و  01على النحو التايل 

 ذكور يف كل طور دراسي 01بنات و  01قسمت ىذه النسب نصفُت 
 المجال المكاني: -2-2

يف قسمي سنة رابعة متوسط و سنة ثالثة ثانوي و  غليزانويات والية و ثان متوسطاتقمنا باجراء ىذه الدراسة يف 
كما حددت   –غليزان–بن داود مركزو ثانوية  –غليزان–ثانوية االنتصارقد حددت ىذه الثانويات بثانويتُت مها: 

  -غليزان –و متوسطة ابن رشد  –غليزان  –يف متوسطتُت مها متوسطة الشهيد منور احلاج بن داود 



 .إجراءات البحث                                                                             :       األولالفصل 
 

74 
 

 
 المجال الزماني: -2-3

 ريخ التالية:بدات الدراسة يف التوا
 . 95/25/9255اىل غاية  25/24/9255انب التطبيقي انطلق يف دراستنا من تاريخ اجل

 الشروط العلمية لالداء: -4

لقياس اجتاىات تالميذ مدارس الثانوي اجلدد ضلو  مقياس اندحنتون لالجتاىات وضعو يف االصل تشارلز اندجنتون
و            الًتبية الرياضية و اعد صورتو العربية زلمد حسن عالوي و يصلح ادلقياس للتطبيق على التالميذ 

، 8991محمد حسن عالوي;، ) (1)التلميذات ابتداءا من مستوى الصف الثالث االعدادي حىت هناية مرحلة الثانوي.

 (534صفحة 
 المعامالت العلمية: -3-1

 الثبات: -

تلميذ  522باستخدام طريقة التجزءة النصفية عند تطبيقو على  2999بلغ معامل الصورة االصلية للمقياس 
و بلغ       مبدارس والية كولورادو االمريكية –يعادل الصف الثالث اعدادي  –من تالميذ الصف التاسع 

تلميذا  52عند تطبيقو على  2989معامل ثبات الصورة العربية للمقياس باستخدام مقياس التجزءة النصفية 
 69باستخدام طريقة التجزئة النصفية على  2995من تالميذ الصف الثالث اعدادي مبدارس زلافظة اجليزة . 

 تلميذة من تلميذات الصف االول من نفس احملافظة.
 الصدق: -

مت احتساب صدق ادلقياس يف صورتو االصلية عن طريق الصدق ادلنطقي بوساطة خرباء زلكمُت و عن طريق 
صدق التكوين الفرضي باستخدام اجملموعات ادلتمايزة و يف البيئة ادلصرية مت عرض الصورة العربية للقياس على 

يف رلال علم النفس الرياضي و اسفر  خرباء من احلاصلُت على درجة دكتوراه الفلسفة يف الًتبية الرياضية 5
عبارة مل يثبت صدقها ادلنطقي كما مت التحقق من االتساق الداخلي لعبارات ادلقياس يف  99عن حذف 

صورتو اجلديدة كما مت التحقق من صدق التكوين الفرضي للمقياس عن طريق مقارنة نتائج رلموعتُت من 
و كل رلموعة تتكون       ف االول ثانوي مبحافظة اجليزة تالميذ و تلميذات الصف الثالث اعدادي و الص

تلميذ و تلميذة احدمها رلموعة ادلشًتكُت يف فرق رياضة و اخرى رلموعة غَت ادلشًتكُت يف الفرق  59من 
 لصاحل رلموعة الرياضيُت. 29225الرياضية و كانت الفروق بينها دالة احصائيا عند مستوى 

 
 التصحيح: -

و جييب كل فرد على   44عبارة اما الصورة العربية فتتكون من  66للمقياس اشتملت على  الصورة االصلية
 تدرجيات: 5كل عبارة على ضوء مقياس مدرج من 
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 99اعارض بدرجة كبَتة و يتكون ادلقياس من  –اعارض  –ال اكون أي راي  –اوافق  –اوافق بدرجة كبَتة 
 عبارة سلبية: 99عبارة اجيابية 

 العبارات االيجابية كما يلي: ارقام
9-4-5-9-55-59-53-56-58-59-95-99-94-96-97-99-32-35-35-36-42-43. 

 ارقام العبارات السلبية كما يلي:
5-3-6-7-8-52-54-55-57-92-93-95-98-39-33-34-37-38-39-45-49-44. 

 و اوزان العبارات االيجابية كما يلي:
درجات عند االجيابية مل  3 –درجات عند االجيابية اوافق  4 –بدرجة كبَتة  درجات عند االجيابية اوافق 5

 درجة عند االجيابية اعارض بدرجة كبَتة. 5 –درحات عند االجيابية اعارض  9 –اكون أي راي 
 اوزان العبارات السلبية:

ثالثة درجات عند  -3-درجتان عند االجيابية اوافق  -9-واحد درجة عند االجيابية اوافق بدرجة كبَتة  -5-
درجات عند االجيابية اعارض  -5-اربعة درجات عند االجيابية اعارض  -4-االجيابية مل اكون أي راي 

عبارة  -44-بدرجة كبَتة، و الدرجة النهائية للمقياس ىي رلموعة درجات مجيع العبارات االجيابية و السلبية 
اد اقًتاب الفرض من ىذا احلد كلما دل على درجة و كلما ز  992و احلد االقصى لدرجات ادلقياس 

 (437-435، الصفحات 1998)محمد حسن عالوي;، ( 1) اجتاىاتو االجيابية العالية ضلو الًتبية الرياضية.
 مجتمع البحث: -5

رلتمعات البحث فقد يكون رلتمع البحث صغَت يسهل دراسة مجيع مفرداتو مثل طالب اجلامعة او  تتعدد
مع زلدود و صغَت يسهل حصر مجيع مفرداتو و قد يكون اجملتمع كبَتا جدا يصعب حصر مجيع تادلعهد فهم رل

 مفرداتو مثل طالب اجلامعات حول العامل و داخل البلد.
 و ينقسم اجملتمع اىل:

 زلدود. رلتمع 

 .رلتمع غَت زلدود 

 
 
 

و قد مت اختيار رلتمع البحث من اجملتمع احملدود الذي دتثل يف طالب سنة رابعة متوسط و الثالثة ثانوي يف 
 .5957و ادلقدر ب غليزانوالية 

 عينة البحث و كيفية اختيارها: -6
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مت اختيار عينة البحث بطريقتُت سلتلفتُت فقد اعتمدنا يف ىذا البحث على العينة العشوائية البسيطة يف اختيار 
بطريقة منهجية و مدروسة و تعد العينة  –ادلتوسطاتو  تالثانويا –مكان البحث و الذي يقوم على انتقاء 

جوة حيث مت االختيار العشوائي وفق شرط زلدد ال وفق العشوائية البسيطة الطريقة ادلثالية للوصول اىل النتائج ادلر 
الصدفة حيث يتوفر كل فرد من اجملتمع االصلي الفرصة ادلكافئة الي فرد آخر يف ان يتم اختياره للعينة دون أي 

 (222، صفحة 2222)سامي ملحم;، ( 1) حتيز من قبل الباحث.
رقم خاص و كتابة االرقام على قصاصات ورقية  ثانويةقمنا بتطبيق طريقة القرعة حيث قمنا باعطاء كل  و ذلذا

ووضعها يف صندوق مث سحب االوراق حسب عدد العينة ادلطلوبة و اليت تقدر بثانويتُت و قد اعطت ىذه القرعة 
 ".غليزان" داود مركزبن " و ثانوية غليزان" االنتصارثانويتُت مها على التوايل ثانوية 

و قد ارقام خاصة و كتابة االرقام على قصاصات ورقية ادلتوسطاتباعطاءكما قمنا بنفس الطريقة يف اختيار 
متوسطة الشهيد منور على التوايل  متوسطتينهماو افضت عملية القرعة اىل حددت العينة ادلطلوبة مبتوسطتُت 

 .-غليزان–متوسطة ابن رشد–بن داود غليزان–احلاج
 اما عن كيفية اختيار التالميذ:

 تعد عملية اختيار العينة من اىم العناصر يف طريق اصلاز البحث كما تعد الوسيلة ادلثالية العطاء مصداقية شاملة
لنتائج البحث ادلرجو الوصول اليو و ذلذا قمنا باختيار العينة ادلثالية ذلذا البحث و ىي العينة العشوائية ادلنتظمة 

ر الباحث عينة حبثو معتمدا علة مبدا مسافة االختيار بُت وحدات العينة على ان طلتار الوحدة االوىل حيث خيتا
اختيار عشوائي و نظرا لتساوي مسافة االختيار بُت افراد العينة ادلنتظمة فان ىذا النوع من العينات يدعى 

 دلة االحصائية التالية:بالعينات ذات ادلسافة ادلتساوية. و الختيار طول الفئة نعمل بادلعا
 ن م                                                                      علما بان:   

 م أ =ـــــــــــــــ                                                             

 ن ع                                                                                   
  طول الفئة  –م أ ىي مسافة االختيار– 

 ن م ىي حجم رلتمع البحث 

  (195-194، الصفحات 2222)رشيد زيواني;، ( 2)ن ع ىي حجم العينة ادلختارة 

 

يف مراحل عمرية سلتلفة و لكنها ضمن فًتة  –ذكور و اناث  –و قد تضمنت عينتنا رلموعة من التالميذ 
بالتساوي تلميذا قسمت  62ادلراىقة حيث اخذت عينتنا يف طورين سلتلفُت فقد اخذنا يف الطور ادلتوسط 

و         تلميذ 958: بُت الذكور و االناث و قد اخذت ىذه النسبة من رلتمع البحث الذي يقدر بــ
تلميذة حيث قمنا حبساب طول الفئة لدى الذكور و البنات عن طريق اجراء ادلعادلة االحصائية السابقة و 
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علما ان عدد الذكور يف عينة البحث تقدر بــ:  998قد حتصلنا على طول الفئة عند الذكور و اليت تقدر بــ: 
ناث بنفس الطريقة حيث حتصلنا على طول الفئة لدى تلميذا كما قمنا حبساب طول الفئة لدى اال 84

 تلميذة. 534علما ان عدد االناث يف عينة البحث تقدر بــ:  4946االناث و اليت تقدر بــ: 

تلميذا قسمت  62حبساب طول الفئة يف مرحلة الثانوي و كان ذلك باختيار كما قمنا حبساب طول 
ساب طول الفئة عند الذكور بنفس طريقة العمل يف مرحلة بالتساوي بُت الذكور و االناث و قد قمنا حب

تلميذا و قد تقسمت العينة بُت الذكور  998حيث ضمت العينة  55946ادلتوسط و قد كانت طول الفئة 
علما ان  5598و االناث حيث قمنا حبساب طول الفئة لدى الذكور و حتصلنا على طول الفئة اليت تقدر بــ: 

كما قمنا حبساب طول الفئة لدى االناث بنفس الطريقة حيث حتصلنا على   354: عدد الذكور يقدر بــ
 تلميذة. 574علما ان عدد االناث يقدر بــ:  59953طول الفئة و اليت تقدر بــ: 

 الدراسة: أدوات -7

زلمد استخدمنا يف الدراسة مقياس تشارلزاندجنتون لقياس االجتاىات النفسية وضعو تشارلز واعد الصورة العربية 
عبارة سلبية حيث خيتلف توزيع العالمات  99عبارة اجيابية و  99سؤال شلنها  44حسن عالوي حيتوي على 

و نقطة      نقاط بنسبة لالسئلة االجيابية 5على االجيابات من االسئلة االجيابية اىل السلبية حيث يبدا التنقيط 
مل اكون راي  –اوافق  –اقًتاحات و ىي اوافق بدرجة كبَتة  25واحدة بالنسبة لالسئلة السلبية كما حيتوي على 

 اعارض بدرجة كبَتة. –اعارض  –بعد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (318-132-73، الصفحات 2226)ايهاب حامد، ( 1) اجراءات التطبيق الميداني لمعالجة االحصائية: -8
̅                                                    المتوسط الحسابي:                   

∑

 
 

 : ادلتوسط احلسايب̅ 
 زلموع القيم.:   
n .عدد القيم : 
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√                      االنحراف المعياري:                                        
    ̅ 

 
 

 : ادلتوسط احلسايب̅ 
 : زلموع القيم.  
n .عدد القيم : 
σ.االضلراف ادلعياري : 

   

                    اختبارات:                                               
̅   ̅ 

√         

   

 

 للعينة االوىل. : ادلتوسط احلسايب ̅ 
 .ادلتوسط احلسايب للعينة الثانية:   ̅ 
n .عدد القيم : 
1σلعينة اجملموعة االوىل: االضلراف ادلعياري. 
2σ.االضلراف ادلعياريلعينة اجملموعة الثانية : 
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 عرض و مناقشة نتائج الدراسة: -1
لفروق االجتاىات النفسية بني تالميذ سنة رابعة متوسط و ثالثة ثانوي ذكور  اإلحصائية: الداللة 1اجلدول رقم

 ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.
 العدد      

 لسنواتا
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الداللة  ت.جدول ت.محسوبة
 االحصائية

دالة عند  2.33 3.99 8.19 137.13 33 السنة الرابعة متوسط
 مستوى
3.35 

 7.38 129.37 33 السنة الثالثة ثانوي

 
ادلتوسط احلسايب الجتاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط  تبني ىذه االعمدة: 1التمثيل البياني للجدول رقم 

 و الثالثة ثانوي ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية. –ذكور 
 

 
 

 السنة الثالثة ثانوي  السنة الرابعة متوسط

137.1 المتوسط الحسابي 129.07

124

126

128

130

132

134

136

138
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 د دكورميثل الفرق بني ثالمي :11الشكل 
 :األولىاإلجرائيةنتائج الفرضيةعرض و تحليل  -1-1

 33 حيث مشلت ىذه ادلقارنةادلقارنة نتائج تالميذ سنة رابعة متوسط و ثالثة ثانوي الذي يبني من خالل اجلدول 

تلميذا يف مرحلة الثانوي و قد حتصلنا على متوسط حسايب خاص بتالميذ مرحلة  33تلميذ يف مرحلة ادلتوسط و 
قدر ىو االخر بــ ادلكما حتصلنا على متوسط حسايب خاص مبرحلة الثانوي و الذي  137.13قدر بــ ادلادلتوسط 
يف مرحلة  8.19كما قمنا حبساب االضلراف ادلعياري لكلى الطورين و حتصلنا على النسب التالية 129.37

يف مرحلة الثانوي و من ىذه النتائج ادلتحصل عليها قمنا حبساب ت احملسوبة اليت قدرت بــ  7.38ادلتوسط و 
عند مستوى  2.33ـ: و اليت حددت ب – جدوليةت  –وضو  جبدول النتائج ادلو قد قارنا ىذه النتيجة  3.99
وجد لنا فروق ذات داللة احصائية بني اجتاىات التالميذ سنة رابعة متوسط و ثالثة ثانوي منو تو  3.35الداللة 

 ذكور ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.
 مناقشة الفرضية االجرائية االولى: -1-2

يف ىذه الفرضية يف من خالل النتائج ادلتحصل عليها من دراستنا لوحظ وجود فروق ذات داللة احصائية 
 اجتاىات تالميذ سنة رابعة متوسط و الثالثة ثانوي حيث جاءت النتائج على النحو التايل:

و حتصلنا على ادلتوسط  137.13حتصلنا على ادلتوسط احلسايب الذي قدر بــ: اجلدول فقد حتصلنا من خالل 
و من ىنا جاءت الفروق ذات الداللة االحصائية بني ذكور الرابعة  129.37احلسايب يف الثانوي الذي قدر بــ 

متوسط و ذكور الثالثة ثانوي، و قد نعزي ىذه النتائج لالختالف الواضح يف توجو تالميذ )ذكور( كال الطورين، 
  .يف مناقشة النتائج بالفرضيات اىل اسباب ىذا االختالفو سنحاول ان نناقش النتائج و الوصول 

 عرض و مناقشة نتائج الدراسة:
الداللة االحصائية لفروق االجتاىات النفسية بني تلميذات الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي ضلو  :2الجدول رقم 

 شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.
 

 الداللة االحصائية ت.جدول ت.محسوبةاالنحراف  المتوسط العدد العدد         
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 المعياري الحسابي السنوات
السنة الرابعة 

 متوسط
 دالة عند مستوى 2.33 1.41 7.93 132.37 33

3.35 
 7.11 127.37 33 السنة الثالثة ثانوي

 
ادلتوسط احلسايب الجتاىات تلميذات السنة الرابعة متوسط و  تبني ىذه االعمدة :12مثيل بياني للجدول رقم ت

 الثالثة ثانوي ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.
 

 
 
 عرض و تحليل نتائج الفرضية ا الثانية: -1-3

من خالل اجلدول و بناء على الدراسات السابقة نستخلص ان الفرضية االجرائية الثانية مل تتحقق حيث اننا مل 

صلد فروق ذات داللة احصائية و ذلك بناءا على النتائج ادلتحصل عليها حيث قمنا مبقارنة نتائج تلميذات سنة 

 33مع تلميذات الثانوي ادلقدر عددىم بــ: تلميذة و نفس الشيء  33رابعة متوسط و الذي قدر عددىم بــ: 

 السنة الثالثة ثانوي السنة الرابعة متوسط

132.07   المتوسط الحسابي 127.37

125

126

127

128

129

130

131

132

133
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تلميذة ايضا و قد حتصلنا على متوسط حسايب متقارب بني الطورين فادلتوسط احلسايب يف ادلرحلة االوىل ىو 

كما قمنا حبساب االضلراف ادلعياري و الذي قدر يف مرحلة ادلتوسط  127.37اما يف ادلرحلة الثانية فهو  132.37

عند مقارنتها 1.41بة ه النتائج حتصلنا على ت احملسو و من خالل ىذ 7.11و يف مرحلة الثانوي بــ:  7.93بــ: 

تبني اهنا ال توجد فروق ذات  3.35عند مستوى الداللة  2.33: اليت تقدر بــ –جدولية ت  –ل بنتائج اجلدو 

 ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.دالىل احصائية بني اجتاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي 

 عرض و مناقشة نتائج الدراسة:

 لفروق االجتاىات النفسية بني تالميذ سنة رابعة متوسط و الثالثة ثانوي.الداللة االحصائية  (:13الجدول رقم )

 العدد       
 السنوات

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االحصائيةالداللة  ت.جدول ت.محسوبة

السنة الرابعة 
 متوسط

 دالة عند مستوى 1.98 2.56 8.06 134.54 60
3.35 

 7.24 128.22 60 السنة الثالثة ثانوي

 

ادلتوسط احلسايب الجتاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط و  تبني ىذه االعمدة :13تمثيل بياني للجدول رقم 

 الثالثة ثانوي ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية.
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 عرض و تحليل نتائج الفرضية ا الثانية: -1-4

 من خالل اجلدول و بناء على الدراسات السابقة نستخلص ان الفرضية االجرائية الثانية مل تتحقق حيث اننا مل صلد فروق

ذات داللة احصائية و ذلك بناءا على النتائج ادلتحصل عليها حيث قمنا مبقارنة نتائج تلميذات سنة رابعة متوسط و 

و قد حتصلنا على  تلميذ ايضا 63ميذ الثانوي ادلقدر عددىم بــ: تلميذ و نفس الشيء مع تال 63الذي قدر عددىم بــ: 

 128.22اما يف ادلرحلة الثانية فهو  134.54متوسط حسايب متقارب بني الطورين فادلتوسط احلسايب يف ادلرحلة االوىل ىو 

و من خالل  7.24و يف مرحلة الثانوي بــ:  8.36كما قمنا حبساب االضلراف ادلعياري و الذي قدر يف مرحلة ادلتوسط بــ: 

عند مستوى  2.33: اليت تقدر بــ –جدولية ت  –ل عند مقارنتها بنتائج اجلدو 2556بة على ت احملسو ه النتائج حتصلنا ىذ

تبني اهنا توجد فروق ذات دالىل احصائية بني اجتاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي ضلو  3.35الداللة 

 شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية

 السنة الثالثة ثانوي السنة الربعة متوسط

134.54 المتوسط الحسابي  128.22
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 :بالفرضيات مناقشة نتائج الدراسة -1-5

عرض و حتليل النتائج ادلستخلصة من دراستنا احلالية جاءت عملية مناقشة النتائج ادلتحصل عليها من  على ضوء

خالل القيام بعملية توزيع مقياس اندجيتون لالجتاىات النفسية من اجل معرفة لالجتاىات النفسية للتالميذ يف 

ة البدنية و الرياضية يف مؤسساتنا الًتبوية و معرفة مدى توجههم الطورين ادلتوسط و الثانوي ضلو شلارسة الًتبي

 دلمارسة الًتبية البدنية و الرياضية.

 و قد جاءت نتائج التحليل و عرضها من خالل دراستنا كما يلي:

 الفرضية العامة:

ضلو شلارسة الًتبية ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجتاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي 

 ؟غليزانالبدنية و الرياضية يف والية 

و من خالل النتائج ادلتحصل عليها تبني اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجتاىات تالميذ السنة الرابعة 

تلميذ و تلميذة يف كال الطورين )ادلتوسط و الثانوي( حيث  123متوسط و الثالثة ثانوي، حيث مشلت دراستنا 

ثانوي و حصلنا على النتائج التالية: فقد كان ادلتوسط احلسايب  63متوسط و  63قسمت بالتساوي بني الطورين 

و تعترب ىذا ادلتوسط  و حصلنا على ىذا ادلتوسط من خالل مجع العالقات ادلتحصل عليها،  134.54ذلذه الفئة 

حيث تعد ىذه النتيجة  223اجيايب باعتبار ان رلمو  العالمة ادلمكن مجعها من خالل ادلقياس ادلوضو   جدا

اقصى نتيجة ميكن الوصول اليها، و تعد االجتاىات القريبة منها اجتاىات اجيابية و العكس صحيح كما قمنا 

و من ىذا الفرق  128.22 لنحو التايل حبساب ادلتوسط احلسايب لدى تالميذ التانوي، و قد كانت النتائج على ا

 ميكن القول اهنا توجد فروق ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الريضية بني الطورين.
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و      و قد حاولنا تفسري ىذه النتائج ادلتحصل عليها و قد الحظنا الرغبة الكبرية يف شلارسة حصة الًتبية البدنية 

يتجلى ذلك من خالل االىتمام الكبري بادلادة و حىت باستاذ ادلادة ، و الرياضية لدى تالميذ الطور ادلتوسط

باعتباره ادلثال و القدوة، و باعتبار حصة الًتبية البدنية و الرياضية حصة ذلا امهية قصوى من حيث االجواء 

 نوي.السائدة خالذلا حيث ختتلف اىداف حصة الًتبية البدنية و الرياضية من الطور ادلتوسط اىل الطور الثا

و يالحظ ان حصة الرياضة يف الطور ادلتوسط حصة تقوم يف اساس على مباديء بسيط من خالل تسهيل النمو 

احلركي ادلتزايد لدى التالميذ و زلاولة التحكم يف اجلسم و االطراف و حتسني التنسيق بينها مع ادراك قيمة اجملهود 

احليوية و ذلك من خالل بعض التمرينات البسيطة و السهلة اليت تساىم يف االساس  و تاثريه على االجهزة

بتعريف الطفل على حصة الًتبية البدنية و الرياضية كما تقدم خالل ىذه احلصة العديد من االلعاب الشبو 

رية ادلفرطة عكس رياضية اليت تفتح للطفل اجملال الواسع للعب و اللهو كما اهنا تتميز بنو  من احليوية و احل

 التمرينات ادلعقدة اليت يصعب القيام هبا.

و من كل ىذا ميكن القول ان حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف مرحلة ادلتوسط عبارة عن توجيهات و قيم نفسية 

ة و و اجتماعية تقدم من خالل دتارين و العاب هتدف يف االساس اىل السيطرة على النزوات و احلركات العدواني

 التحكم يف االنفعاالت امتثاال للقواعد االجتماعية.

ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية ىو ميل مربر راجع لطبيعة و بالتايل فاالصلاب الكبري لدى تالميذ ادلتوسط 

 احلصة يف حد ذاهتا و لالجواء السائدة داخل احلصة.

ة ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية لدى تالميذ الطور اما االسباب اليت ادت اىل اطلفاض االجتاىات النفسي

الثانوي راجع اىل االىداف ادلسطر ذلا و الربامج ادلطروحة فنرى حصة الًتبية البدنية و الرياضية تقسم اىل عدة 
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حلركي ابعاد منها البعد احلسي و البعد احلركي و االجتماعي و غريىا فناخذ على سبيل ادلثال البعد احلسي و ا

و      ادلتمثل يف اكتساب التالميذ دترينات ذات صعوبات متفاوتة و ينتج عن ذلك رلموعة من التكرارات الكثرية

كما يتحتم على التلميذ التحكم يف الفنيات احلركية القاعدية و ادلهارات   كل ىذا يعطينا رلهود بدين كبري.

رحلة اىل اكتساب التلميذ الصفات البدنية و تطويرىا  االساسية لكل رياضة كما يسعى استاذ ادلادة يف ىذه ادل

 كالسرعة و القوة و التحمل و غريىا و ذلك من خالل االلتزام بادلخطط السنوي.

و تعد ىذه بعض االختالفات ادلوجودة يف اىداف كل من الطورين كما اهنا توجد العديد من االختالفات 

يف فًتات معينة من مسريتو الدراسية اليت قد تكون احد االسباب يف النفسية الفسيولوجية اليت تطرا على التلميذ 

تكوين اجتاىات سلتلفة كفًتة ادلراىقة مثال حيث ختتلف ىذه ادلراحل بني الطورين فيالحظ اهنا خالل فًتة ادلتوسط 

و العاطفية و         رفيةحيث تتسار  فيها ادلراحل النمو و ابعاده من الناحية ادلعتايت مبزايا مرحلة ادلراىقة ادلبكرة 

الروحية كما ان التلميذ يف ىذه ادلرحلة يتميز باحليوية ادلفرطة و الرغبة الكبرية يف اللعب و ىذا ما جيعل اجتاىهم 

اجيايب من اجل تفريغ الشحنات الطاقوية الكبرية الكامنة يف اجلسم كما اهنا مرحلة يكون فيها الطفل حباجة اىل 

ن االبوين فيبحث عن وسيلة تساعده على ذلك فيجد حصة الًتبية البدنية و الرياضية فرض نفسو و التحرر م

اليت يسعى فيها من اجل فرض نفسو و كسب ثقة الغري كاالستاذ و االصدقاء و حتقيق مكانة كعضو فاعل داخل 

 رلموعة االصدقاء.

ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية اىل يف اجتاىات التلميذ يف مرحلة الثانوية كما ميكن تفسري الًتاجع الكبري 

عوامل نفسية عديدة من الضغوطات االجتماعية و النمو العقلي لدى ادلراىق، حيث يسعى ادلراىق يف الفًتة ىذه 

اىل حتديد مستقبلو و مهنتو ادلستقبلية كما انو يصل اىل درجة كبرية من النضج و تبدا قدرات ادلراىق بالتميز 
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يو القدرة على التحصيل العلمي و اكتساب ادلهارات و بالتايل فان التلميذ يتوجو اىل ىذه االعمال حيث تزداد لد

ليست ىامة كادلواد و يتكون لدى التلميذ يف ىذه ادلرحلة اجتاه يبين على ان مادة الًتبية البدنية و الرياضية

، و ىذا ما دلسناه اثناء توزيع مقياس االجتاىات النفسية فراينا العدد الكبري منهم حصة الًتبية الدراسية االخرى

، كما ان ادلراىق يتاثر بادلواد العوامل البدنية و الرياضية عبارة عن حصة ترفيهية و ليست مبستوى ادلواد االخرى

ضلو اجلماعة و اجملتمع و يسعى اىل تقدمي العديد  االجتماعية احمليطة بو فيشعر ادلراىق بان عليو مسؤوليات كبرية

من اخلدمات، كما يشعر بالرغبة يف احلرية من االبوين و ادلدرسة، و ىذا ما حيدد شخصيتو يف مهاية ادلرحلة 

الثانوية و ىذا ما اورده سغموند فرويد يف نظريتو حيث راى ان الفرد يصبح مقبوال يف اجملتمع بعد ان يتحرر بنفسو 

لطة الوالدين ليتوقف سلوكو الصبياين الذي يتميز غالبا يف حب اللعب و اللهو اىل سلوك اكثر رشد يتميز من س

 و الطفرة اجلنسية(.    باذلدوء و كثرة التفكري يف ادلسائل ادلهمة (كالعمل، و احلاجة اىل اجلانب العاطفي،

و يف االخري ميكن ان نقول ان االجتاىات االجيابية لتلميذ ادلتوسط و السلبية لتلميذ الثانوية راجعة يف االصل 

االجتاىات و تكوينها و مدى ترسخ ىذه الفكرة لدى التالميذ حيث نرى ان الفرد بعدة مراحل من تكوين 

الطبيعية او االجتماعية اليت تكمن يف اجملتمع اجتاىات حيث يبدا مبحاولة االدراك لالشياء احمليطة بو كالبيئة 

االصلي حيث يساىم يف ترسيخ ىذه االفكار و تبلور االجتاىات لدى الفرد و ذلذا ميكن ان نقول ان االختالف 

يف النتائج احملصل عليها يايت من خالل مدى ترسيخ مبدا حب الرياضة ادى النشا حيث ميكننا ان نقضي على 

و الرياضية دلا         بضرورة التمسك حبصة الًتبية البدنية التوجيو اجليد و الفعال للتلميذ ىذه الفروق عن طريق

ذلا من فوائد نفسية و صحية على الفرد و اجملتمع و ذلك عن طريق تثبيت االجتاه االجيايب ضلو شلارسة الًتبية 

 البدنية و الرياضية لديهم.
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ان الفرضية العامة حتققت بنسبة كبرية و ىو حتقق جزئي عاد يف و من خالل نتائج الفرضيات السابقة نالحظ 

االصل اىل النتائج السابقة حيث حتثثت الفرضية االوىل اليت درس الفرق بني اجتاىات تالميذ ذكور سنة رابعة 

يف  متوسط و ثالثة ثانوي و قد اعطت ىذه النسبة الفرق ادلوجود حاليا بني الطورين فيما جاءت النتائج السلبية

 الفرضية الثانية حيث مل صلد فروق ذات داللة احصائية بني اجتاىات تلميذات سنة رابعة متوسط و ثالثة ثانوي.

 توصيات و اقتراحات الدراسة: -2

 على ضوء النتائج ادلتحصل عليها من خالل الدراسة مقًتح التوصيات التالية:

 تصحيح النظرة السائدة يف اجملتمع حول دور الرياضة و نقلو من دور و  اعطاء امهية اكرب حلصة الًتبية البدنية و الرياضية

 ترفيهي اىل تربوي تعليمي.

  نرجوا من االساتذة ادلشرفني على حصة الًتبية البدنية و الرياضية اىل االطال  الواسع و التعمق االكرب على اجلانب

 .النو عامل ضروري و اساسي يف العملية التدريسيةالنفسي 

 الطلبة ادلقبلني على اصلاز حبث التخرج االىتمام مبوضو  االجتاىات النفسية و البحث يف الفروق ادلوجودة بني  نرجوا من

 ادلستويات الدراسية و زلاولة التعرف على ىذه الفروق و اجياد احللول ذلا ان امكن.

 

 

  :االستنتاج

 من خالل دراستنا النظرية و ادليدانية و بعد حتليل النتائج و تفسريىا قمنا ببعض االستنتاجات التالية 
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  ىناك اختالف يف االجتاىات النفسية لدى التالميذ الطور ادلتوسط و الطور الثانوي 

  صحة الفرضيات اليت وضعناىا سابقا حيث تبني لنا اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجتاىات تالميذ

 الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي ضلو ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية 

  الرياضية داخل مؤسستنا انطالقا من ىذه النتائج احملصلة تكونت لدينا افكار اجيابية حول شلارية الًتبية البدنية و

 النتائج ادلتحصل عليها و ارتفعت خالل مرحلة ادلتوسط عكس مرحلة نيلدى التالميذ خاصة لدى الذكور حيث تب

 الثانوي

  تطور كبري يف اجتاىات تلميذات الطورين ادلتوسط و الثانوي ضلو شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية نستنتج ان ىناك

قابلة للتحسني و التطوير اذا وجدت الدعم  –نتائج اجيابية  –داخل اجملتمع اال اهنا تبفى رغم االفكار السائدة 

 الالزم.

 



 خالصة 
 

49 
 

 :الصةخ

تعد الرتبية البدنية و الرياضية من االنشطة اليت تعترب ذات امهية بالنسبة للشعوب و االوطان الهنا تريب الفرد و 
تنميو و ترقي بو سواء من الناحية السيكولوجية، البدنية، االجتماعية، الثقافية... اخل، و تعلم الفرد كيفية 

و         ياة العملية، و تعد ضرورة دمارسة الرتبية البدنية التصرف يف ادلواقف احلرجة و حتمل ادلسؤولية يف احل
الرياضية يف ادلنظومة الرتبوية المهيتها و الفائدة اليت تعود هبا على التلميذ، الن مادة الرتبية البدنيةو الرياضية ىي 

ء، و ىي تعلم نشاط ميارس عن طريق مترينات مدروسة و مسطرة و منظمة يف ادائها أي ىي غري عشوائية االدا
التلميذ تقبل القرارات و اذلزمية و احرتام االخرين و روح النعاون، و هبذا نرى دول العادلتهتم بالرتبية البدنية و 
الرياضية و اجلزائر يف الدول اليت تويل اىتمام بالرتبية البدنية و الرياضية، حيث تقر بضرورة دمارستها و اجباريتها 

جعلها مادة واجب دراستها حماولة بذلك تطوير الرتبية البدنية و الرياضية و النهوض يف ادلدارس و اجلامعات و 
متحديا بذلك دول العامل. و تعترب االجتاىات النفسية من الدراسات اليت تطرق ذلا هبا اىل ارقى ادلستويات 

اخلاص الذي هتتم بو، و  العديد من العلماء، و االجتاىات خمتلفة يف دراستها ففي اجملتمع كل فئة ذلا اجتاىها
بذلك ارتئينا دراسة اجتاىات التالميذ حنو دمارسة الرتبية البدنية و الرياضية و اليت تعرفنا مبدى اىتمامهم مبادة 
الرتبية البدنية و الرياضية و اجلوانب النفسية لديهم اجتاه الرتبية البدنية و الرياضية و مدى تعلقهم هبا، حيث يف 

التالميذ سلطنا الضوء على مرحلة ادلراىقة اليت تعترب مرحلة حساسة يف منو االنسان و ىي  دراستنا الجتاىات
مرحلة انتقالية من النضج اىل الرشد، حيث يف ىذا الوقت تتشكل لدى االنسان ميوالت و رغبات عديدة، 

االنسان فيها  عمر خيتارمنها االجيابية و منها السلبية و تتكون لديو االنفعاالت أي ان يف ىذه ادلرحلة من ال
اجتاىو يف احلياة، فكل فرد يتجو للمجال الذي خيتاره ففيهم من يتجو دلمارسة الرتبية البدنية و الرياضية و 

 و يتجو للعمل، كل حسب رغبتو و اجتاىو يف احلياة.     التعمق فيها و فيهم من يرتك الدراسة 
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http://www.meducation.ede.dz/
http://www.moudir.com/vb/showthread.php
http://www.science.aradhs.com/
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 ملخص البحث:

قد جاءت دراستنا من اجل تسلٌط الضوء على الجانب النفسً للتلمٌذ خالل مرحلة التعلم و قد ل

حاولنا التطرق الى التوجهات النفسٌة للتلمٌذ نحو ممارسة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة حٌث استعملنا 

تلمٌذا و  610فً هذه الدراسة المنهج الوصفً المقارن الذي ٌتالءم مع دراستنا و شملت دراستنا 

و قسمت الدراسة الى جانبٌن  غلٌزانفً والٌة  –المتوسط و الثانوي  –تلمٌذة فً طورٌن مختلفٌن 

نظري حٌث احتوى على ثالثة فصول و فصل تطبٌقً حاولنا فٌه تفرٌغ و حساب النتائج المقٌاس 

 النتائج التالٌة: تحصلنا خاللها على شهرٌنالموزع على التالمٌذ و امتدت الدراسة المٌدانٌة حوالً 

جاءت نتائج البحث مطابقة للفرضٌة العامة التً حققت من خالل وجود فروق ذات داللة احصائٌة 

بٌن اتجاهات تالمٌذ سنة رابعة متوسط و تالمٌذ سنة ثالثة ثانوي نحو ممارسة التربٌة البدنٌة و 

 الرٌاضٌة.

من خالل وجود فروق ذات داللة  كما اعطت نفس النتائج دراسة اٌجابٌة حول الفرضٌة الثانٌة

نحو ممارسة التربٌة  –ذكور  –احصائٌة بٌن اتجاهات تالمٌذ سنة رابعة متوسط و ثالثة ثانوي 

 البدنٌة و الرٌاضٌة.

تحقق الفرضٌة الموضوع بسبب عدم وجود اما نتائج البحث بنسبة للفرضٌة الثالثة جاءت سلبٌة 

تلمٌذات سنة رابعة و ثالثة ثانوي نحو ممارسة التربٌة  فروق ذات داللة احصائٌة بٌن لتجلهات

 البدنٌة و الرٌاضٌة.

و قد حاولنا تقدٌم بعض االقتراحات و التوصٌات التً من شانها ان تساهم فً فهم الواقع داخل 

المؤسسة التربوٌة حٌث راٌنا انه البد من حث المسؤولٌن فً قطاع التربٌة الى اعطاء اهتمام اكبر 

ربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة داخل المؤسسة و قد ٌعطً هذا االهتمام نتائجه اذ توفر لدٌنا بحصة الت

امكانٌة بشرٌة ذات كفاءة عالٌة و نقصد بها استاذ المادة و امكانٌات مادٌة تسمح بالقٌام بحصة 

ا التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً جو ممٌز كما تسهل اٌصال المعلومة للمتلقً فً ظروف حسنة، كم

انها تدعم االتجاه االٌجابً للتالمٌذ و بالتالً قد تساهم هذه االتجاهات االٌجابٌة فً تغٌٌر وجهة 

النظر السلبٌة السائدة داخل المجتمع تجاه ممارسة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، و حتى نتمكن من 

االقل اقباال على  تغٌٌر النظرة الحالٌة لممارسة الرٌاضةو بالنسبة لالناث، حٌث تعد هذه الفئة
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ممارسة الرٌاضة كما نرجو من الطلبة المقبلٌن على  اعداد  بحث التخرج التطرق الى االسباب 

التً من شانها خلق فروق فً اتجاهات التلمٌذ نحو الممارسة الرٌاضٌة و من خالل انجاز هذا 

قلة المنشآت  البحث الحظنا بعض الفروق و المتمثلة فً الجانب االجتماعً للتلمٌذ كما ان

 الرٌاضٌة لها دور اكبر فً تقلٌل االتجاهات االٌجابٌة نحو ممارسة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة.

 



Le résumé de la recherche : 

L’éducation physique et sportive est l’un des phénomènes qui favorisent 

le progrès et l’évolution des sociétés, car elle vise à atteindre les objectifs 

Pédagogiques au sein des établissements, mais son rôle ne se fait pas 

qu’avec la maitrise des autres sciences qui font partie de la formation de 

cette matière. 

La psychologie se considère comme  un support fondamental dans le 

système éducatif, c’est la raison principale qui nous a poussés à traiter ce 

sujet, en tenant compte à tous ses différents aspects. 

De nombreux scientifiques ont cherché à consacrer ce principe au sein de 

l'établissement d'enseignement comme une base de construction dans la 

formation des générations et l’avancement de la société des ténèbres au  

monde de la lumière. 

 

Notre étude vise à traiter l'aspect psychologique de l'élève au cours de la 

phase d'apprentissage, Nous avons essayé de répondre aux tendances 

psychologiques de l'élève à propos de la pratique de l'éducation physique 

et du sport, nous avons utilisé l’Approche descriptive et comparative qui 

correspond à notre étude ,nous avons choisis comme un corpus 120 

élèves , En deux différentes phases, le moyen et le secondaire dans la 

wilaya de Relizane . 

 

Notre étude  se composera de deux chapitres : un théorique qui contient 

deux parties, et un deuxième chapitre pratique. Notre étude de terrain a 

duré près de deux mois, au cours de laquelle nous avons acquis les 

résultats suivants : 

 



Les résultats de la recherche sont identiques à l'hypothèse générale, 

qui a été obtenue  par la présence de différences significatives entre les 

élèves de la quatrième année moyen et les élèves de la troisième année 

secondaire à propos de la pratique de l'éducation physique et du sport. 

 

En outre, une étude positive a donné les mêmes résultats sur la seconde 

hypothèse , par la présence de différences significatives entre les élèves 

de la quatrième année moyenne et les élèves de la troisième année 

secondaire « les garçons » à propos de la pratique de l'éducation physique 

et du sport. 

 

Les résultats de la recherche pour la troisième hypothèse était négatifs en 

raison du manque de différences significatives entre les élèves de la 

quatrième année moyenne et les élèves de la troisième année secondaire 

« les filles » à propos de la pratique de l'éducation physique et du sport. 

 

 

Nous avons essayé de fournir quelques suggestions et recommandations 

qui contribueront à la compréhension de la réalité à l'intérieur de 

l'institution éducative, nous avons vu qu’il est important  que les 

responsables du secteur éducatif doivent Donner une plus grande 

attention à la séance de l'éducation physique et du sport, Et cela peut 

donner des résultats s’il y a  des ressources humaines  avec une grande 

efficacité,  Nous entendons le professeur et le matériel nécessaire qui 

assurent un climat approprié et qui facilite la diffusion de l'information 

dans des conditions favorables, en créant des différences dans les 

attitudes des élèves envers la pratique du sport 

 



Grâce à la réalisation de cette recherche, nous avons remarqué certaines 

différences, parmi eux l'aspect social de l’élève, en outre, le manque 

d'installations sportives a un rôle plus important dans la réduction des 

tendances positives vers l'exercice de l'éducation physique et du sport. 
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 ملخص البحث:

و       تعد الرتبية البدنية و الرياضية احد ظواىر التقدم و الرقي داخل اجملتمعات حيث تساىم يف تربية النشا تربية سليمة
فعالة كما تعمل على حتقيق االىداف الرتبوية داخل املؤسسة، و ال يتم ذلك اال عن طريق االىتمام بالعلوم االخرى، اليت 
تدخل يف تكوين مادة الرتبية البدنية و الرياضية، و يعترب علم النفس من بني ىذه املواد من حيث الدعامة االساسية يف 

االىتمام اكثر هبذا املوضوع و االحاطة جبميع جوانبو و قد سعى العديد من العلماء اىل منظومة الرتبية و هلذا وجب علينا 
تكريس ىذا املبدا داخل املؤسسةالرتبوية باعتبارىا اللبنة االساسية يف تكوين اجملتمع و و تعليمو و النهوض بو من عامل 

 الطلومات اىل عامل النور و الرقي و االزدىار.

ن اجل تسليط الضوء على اجلانب النفسي للتلميذ خالل مرحلة التعلم و قد حاولنا التطرق اىل و قد جاءت دراستنا م
التوجهات النفسية للتلميذ حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية حيث استعملنا يف ىذه الدراسة املنهج الوصفي املقارن 

يف والية  –املتوسط و الثانوي  –يف طورين خمتلفني تلميذا و تلميذة  021الذي يتالءم مع دراستنا و مشلت دراستنا 
غليزان و قسمت الدراسة اىل جانبني نظري حيث احتوى على ثالثة فصول و فصل تطبيقي حاولنا فيو تفريغ و حساب 

 حتصلنا خالهلا على النتائج التالية: شهرينالنتائج املقياس املوزع على التالميذ و امتدت الدراسة امليدانية حوايل 

جاءت نتائج البحث مطابقة للفرضية العامة اليت حققت من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاىات تالميذ 
 سنة رابعة متوسط و تالميذ سنة ثالثة ثانوي حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية.

ق ذات داللة إحصائية بني اجتاىات كما أعطت نفس النتائج دراسة اجيابية حول الفرضية الثانية من خالل وجود فرو 
 حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية. –ذكور  –تالميذ سنة رابعة متوسط و ثالثة ثانوي 

اما نتائج البحث بنسبة للفرضية الثالثة جاءت سلبية حتقق الفرضية املوضوع بسبب عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 
 ثالثة ثانوي حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية.بني لتجلهات تلميذات سنة رابعة و 

و قد حاولنا تقدمي بعض االقرتاحات و التوصيات اليت من شاهنا ان تساىم يف فهم الواقع داخل املؤسسة الرتبوية حيث 
ية داخل املؤسسة و راينا انو البد من حث املسؤولني يف قطاع الرتبية اىل اعطاء اىتمام اكرب حبصة الرتبية البدنية و الرياض

قد يعطي ىذا االىتمام نتائجو اذ توفر لدينا امكانية بشرية ذات كفاءة عالية و نقصد هبا استاذ املادة و امكانيات مادية 
تسمح بالقيام حبصة الرتبية البدنية و الرياضية يف جو مميز كما تسهل ايصال املعلومة للمتلقي يف ظروف حسنة، اليت من 

يف اجتاىات التلميذ حنو املمارسة الرياضية و من خالل اجناز ىذا البحث الحظنا بعض الفروق و املتمثلة شاهنا خلق فروق 
يف اجلانب االجتماعي للتلميذ كما ان قلة املنشآت الرياضية هلا دور اكرب يف تقليل االجتاىات االجيابية حنو ممارسة الرتبية 

 البدنية و الرياضية.
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