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...ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  قال هللا تعالى :
علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني 

   برحمتك في عبادك الصالحین 
   19النمل اآلیة 

  أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع :
إلى  وھنا،إلى من حملتني وھنا ووضعتني  الھادئة،إلى النفس 

إلى التي كانت تنتظر بفارغ الصبر ھذه  ا،بحنانھمن غمرتني 
  أن أكتب ھذا اإلھداء إلى من بكیت علیھا عیني و اللحظة،

  حفظھا هللا وأطال في عمرھا."  الكریمة " أمي     
  إلى من كان یحترق كالشمعة لیضيء لي الطریق. 
  درب الحیاة ني و منحني الثقة ،إلى قائدي في  إلى من ربا 

  عمره .لعزیز " حفظھ هللا و أطال في أبي ا"     
  إلى كل أفراد العائلة و األقارب كل باسمھ        
  إلى كل األصدقاء من بعید أو من قریب        
  إلى من أحبھم قلبي و لم یذكرھم اللسان         
  معھد علوم و تقنیات إلى طلبة و أساتذة          

  . النشاطات   البدنیة و الریاضیة
   بعدي.إلى كل من یفتح ھذه المذكرة من          

  " والى كل قارئ ھذا اإلھداء".                               
                

            



  
  
  
  
  
  

  احلمد  الذي هدا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا هللا
  احلمد  الذي وفقنا يف إعداد هذه الرسالة العلمية، فما يزال الرجل عاملا

  ماطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل.
مل يبخل علينا الذي  الدكتور مزروع سعيدملشرف لألستاذ انتقدم جبزيل الشكر والتقدير واإلمتنان 

  لنصائح والتوجيهات القيمة واملتابعة املستمرة إلمتام هذه املذكرة على أحسن صورة. 
علوم وتقنيات اإلداريني مبعهد كذلك األستاذة اليت مدت يد العون لنا، و كل كما نشكر  

ضية قي طاقم إدارة اجلامعة وعلى رأسهم العميد، الذي النشاطات البدنية و الر داء و ن وافو 
  .بسكرةماسرت تربية بدنية  جبامعة  كخرجييأمانتهم العلمية لتكويننا  

  ونشكر كل من كانت له يد العون يف اجناز هذه الرسالة العلمية
  ومن جهة أخرى

  نشكر مجيع املؤسسات الرتبوية اليت ساعدتنا على مجع املعلومات 
  وشكــــراً.

 



 
  

  ب - أ  دمة ــــــــــــــــمق

    ريــــــــــــــــــالجانب النظ

    اٍالطار العام للدراسة التمھیدي:الفصل 

  03  ...........................................................اإلشكالية............................ -1    
  04  ......................................................................................الفرضيــات.-2    
  04  ..................................................................أمهية الـدراسة ............... – 3    
  05  ...............................................................أهداف الدراسـة.................. –4    
  05  ....................................................................و املصطلحات حتديد املفاهيم -5    
  07  ..........................................................................اسباب اختيار املوضوع -6    
ـة ....................الدراسات ا -  7       08  ...............................................لسابقة  واملشا

    التربیة البدنیة و الریاضیة األول:الفصل 

  12  .............................................................................ـيد.....................ــمته
  13  ....................................................................................بية العامةالرت  –1     
  13  ..............................................................جماالت الرتبية ................... - 2     
  13  ......................................................................................االسرة- 1- 2     
  13  ..........................................................املدرسة.......................... - 2- 2     

تمع ............. - 3 - 2        13  ......................................................................ا
  14  ...............................................................................اهداف الرتبية .. - 3     
  14  .............................................................................الرتبية اجلسمية - 1- 3     
  14  ...............................................................................الرتبية العقلية - 2- 3     
  15  ...........................................................................الرتبية االجتماعية - 3- 3     
  15  .....................................................................امهية الرتبية للفرد وللمجتمع- 4     
  15  ..............................................................................لنسبة للفرد - 1- 4     
  15  .................................................................لنسبة للمجتمع.......... - 1- 4     
ضي النشاط البدين - 5        16  .........................................................................الر

ضي - 5-1         16  ..............................................................مفهوم النشاط البدين الر
ضي - 6        16  ...................................................................انواع النشاط البدين الر



  16  ................................................................................العاب هادئة  -6-1    
  17  ..............................................................................  العاب بسيطة -6-2    
  17  .............................................................................العاب املنافسة  -6-3    
  17  .............................................................................النشاط الداخلي -6-4    
  17  .............................................................................النشاط اخلارجي -6-5    
ضي يف حياة املراهق – 7       18  .....................................................اثر النشاط البدين و الر
ضي -8       19  ...............................................................خصائص النشاط البدين و الر
  19  .............................................................................مفهوم الرتبية ...... -9    
ضية - 10       20  .................................................................مفهوم الرتبية البدنية و الر
ضية يف اجلزائرـ 11       21  ...............................................................الرتبية البدنية و الر
ضية يف مرحلة الثانوي - 12       22  ...............................................اهداف الرتبية البدنية و الر

ال احلسي حركي 1- 12       22  ..................................................................اهداف ا
ال االجتماعي العاطفي - 2- 12       23  ...........................................................اهداف ا
ال املعريف -12-3      23  ............................................................................... ا
  23  ....................................................................امهية الرتبية البدنية للمراهق - 13    
لرتبية العامة - 14     ضية    24  ................................................... عالقة الرتبية البدنية و الر
  25  .............................................................................................ةاخلالص    

    أستاذ و حصة التربیة البدنیة و الریاضیةالفصل الثاني: 

  27  .............................................................................متهـــيد.....................
ضية -1       28  .................................................................. استاذ الرتبية البدنية و الر
ضية -2       29  ..........................................................شخصية استاذ الرتبية البدنية و الر
  29  ................................................................... ستاذالشخصية الرتبوية لال -2-1    
ضية -3       30  ................................................السمات االساسية الستاذ الرتبية البدنية و الر

  30  ........................................................السمات االساسية لالستاذ املعاصر... -3-1    
ضية -4       31 ........................................................مسؤوليات استاذ الرتبية البدنية و الر
ضية -4-1       31  ........................................................ فهم اهداف الرتبية البدنية و الر
ضيـة -4-2     مج الرتبيـة البدنيـة و الر   31  .......................................................ختطيط بر
  32  ................................................................................توفيـر القيــادة -4-3    
ضيـة اجتاه املـادة التعليميـة مسؤوليـات أستاذ الرتبيـة البدنيـة -5       32  ...................................و الر



ضيـة اجتاه التقويـم -6       32  ............................................مسؤوليـات أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـة اجتاه البحث  -7       33  ....................................العلمـيمسؤوليـات أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـة -8       33  ...........................اخلصائـص و الصفات الواجب توفرهـا يف  أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر
  33  ........................................................................اخلصائـص الشخصيـة - 1- 8   
  33  ................................................................الصرب و التحمل........ -1-  8-1    
  33  ...............................................................العطف واللني مع التالميـذ -2- 1 -8    
  33  ............................................................................احلزم واملرونـة -8-1-3    
  34  .........................................................................اخلصائـص اجلسميـة - 2 -8    
  34  ....................................................................اخلصائـص العقلـة والعلميـة -8-3    

  35  .................................................................اخلصائـص اخللقيـة والسلوكيـة -8-4    
  35  ...................................................................... اخلصائـص االجتماعية - 5 -8    
ضيـةواجبـات أستاذ الرت  -9       36  ...........................................................بيـة البدنيـة والر
ضيـة - 10       38  ..................................................................درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـة - 1- 10       38  .......................................................تعريف درس الرتبيـة البدنيـة والر

ضيـة - 11       38  ............................................................أمهيـة درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـة - 12       39  .......................................................... أغراض درس الرتبيـة البدنيـة والر

  39  .....................................................................تنميـة الصفـات البدنيـة - 1- 12    
  39  ......................................................................تنميـة املهارات احلركـية - 2- 12    
  40  ...................................................................ت اخللقيـةاكتساب الصفـا- 3- 12    
  40  ..............................................................................النمـو العقلـي - 4- 12    
ضيـة - 13       40 ..................................................الطبيعة الرتبويـة لدرس الرتبيـة البدنيـة والر
ضـية - 14       41 ...........................................................تقسيـم درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـة - 1- 14       41  ..............................................................درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضي الداخلي - 2- 14       41  ..................................................................النشاط الر
  43  ..................................................................النشـاط الريـاضي اخلارجي - 3- 14    
ضيـةطـرق إخراج درس الرتبيـة البدن - 15       44  ..................................................... يـة والر
  44  ...........................................................................الطريقـة اجلماعيـة - 1- 15    
  44  .....................................................................طريقـة األداء التتابعـي - 2 - 15    
  44  ..............................................................................طريقـة املنـاوبة - 3- 15    



اميـع - 4- 15       44  .............................................................................طريقـة ا
  45  ............................................................................الطريقـة الفردـية - 5- 15    
ضية - 16       45  ............................................................تقـومي درس لرتبيـة البدنيـة والر
ضيـةاستمراريـة درس الرتبيـة البدنيـة و  - 17       45  .......................................................الر

  46  ................................................................................................اخلالصة

    المرحلة العمریة :ثالثالفصل ال

  48  .........................................................متهيد..........................................
  49  ..................................................................................عريف املراهقةت -1    
  49  .........................................................................................لغة -1-1    
  49  ...................................................................................اصطالحا -1-2    
  49  .....................................................................املراهقة حسب بعض العلماء -2    
  49  .......................................................................املراهقة حسب دوبيس -2-1    
  50  ....................................................................املراهقة حسب كستمبورغ -2-2    
  50  ......................................................................املراهقة حسب لوهال   -2-3    
  50  ...........................................................نظرة علم النفس قدميا و حديثا للمراهق -3    
  51  ..................................................................................مراحل املراهقة -4    
  52  ..........................................................................مظاهر النمو يف املراهقة -5    
  52  ...............................................................................النمو اجلسمي -5-1    
  53  ........................................................................النمو العقلي و املعريف -5-2    
  53  ...............................................................................النمو االنفعايل -5-3    
  55  ..............................................................................النمو االجتماع -5-4    
  55  ........................................................................../ النمو الفسيولوجي-5-5    
  56  .................................................................................النمو احلركي -5-6    
  56  .................................................................................النمو احلسي -5-7    
  56  .................................................................................النمو الديين -5-8    
  56  .........................................................................بعض مشكالت املراهقة -6    
  56  .............................................................................املشاكل النفسية -6-1    
  57  ..........................................................................املشاكل االجتماعية -6-2    
  58  ............................................................................ملشاكل الدراسيةا -6-3    



ت مشاكل املراهقة -7       58  ..........................................................أسباب نشأة اضطرا
  58  ............................................................................/ األسباب الوراثية-7-1    
  59  ............................................................................األسباب امليالدية -7-2    
  59  ..............................................................................األسباب البيئية -7-3    

ت املراهق وحاجاته البيولوجية-7-4       59  ........................................................../ مكو
  59  .....................................................................اخلوف من مرحلة املراهقة -7-5    
  59  ....................................................................الغضب يف مرحلة املراهقة -7-6    
  60  .........................................................................الثانوي مرحلةاملراهقة يف  -8    
  60  ..................................................................الثانوي مرحلةمميزات املراهق يف  -9    
  60  ..............................................................الثانوي مرحلة/ مشاكل املراهق يف - 10    
  61  .............................................................متطلبات املراهقة يف التطور الثانوي - 11    
  62  .............................................................تطلبات املراهقة من الناحية البدنيةم - 12    

  63  ...............................اخلالصة.................................................................

    . الجانب النفسي و االجتماعي :الرابع الفصل 

  65  يد...................................................................................................مته
  66  ...............................................................................مفهوم االنفعاالت -1    
  66  ...............................................................................أقسام  االنفعاالت -2    
ت النفسية عند املراهق -3       67  .................................................................االضطرا
  67  ....................................................................................تعريف القلق -4    
  67  ...........................................................................................لغة 4-1    
  67  .....................................................................................اصطالحا 4-2    
  67  .............................................................................للقلقتعريف العلماء  -5    
  67  ......................................................................تعريف سيجموند فرويد  -5-1    
  67  ...................................................................................تعريف ماي  5-2    
  68  ............................................................................تعريف كارل يونغ  -5-3    
  68  ................................................................................تعريف شيلر  -5-4    
  68  ................................................................................تعريف هورين  -5-5    
  68  ................................................................تعريف حامد عبد السالم زهران  5-6    
  68  ...........................................................................القلق كحالة أو كسمة -6    



  68  ..................................................................................حالة القلق  -6-1    
  69  ...................................................................................مسة القلق  -6-2    
  69  ....................................................................................أعراض القلق -7    
ت القلق  -8       70  .................................................................................مستو
  70  .....................................................................لقلقاملستوى املنخفض ل  -8-1    
  70  ......................................................................املستوى املتوسط للقلق  -8-2    
  70  ........................................................................املستوى العايل للقلق  -8-3    
  71  ..................................................................................أسباب القلق   -9    
ضة  - 10       71  ......................................................................مصادر القلق يف الر
  72  ..............................................................................تعاريف االكتئاب - 11    
  72  ........................................................................................لغة - 1- 11    
  72  ..................................................................................اصطالحا - 2- 11    
  72  ...............................................................................عوامل االكتئاب - 12    
  74  ..............................................................................أعراض االكتئاب - 13    
  74  ..............................................................................أعراض املزاج - 1- 13    
  75  .........................................................................األعراض الدافعية  - 2- 13    
  75  ...........................................................................األعراض البدنية - 3- 13    
  75  ...........................................................................األعراض املعرفية - 4- 13    
  76  ................................................................................أنواع االكتئاب - 14    
  76  ...........................................................................االكتئاب العادي - 1- 14    
  76  ..............................................................االكتئاب العصايب (النفسي)   - 2- 14    
  76  .................................................................  (العقلي)االكتئاب الذهين - 3- 14    
  77  ................................................................................مفهوم اجلماعة  - 15    
  77  ............................................................................التفاعل االجتماعي - 16    
  78  .......................................................................أنواع التفاعل االجتماعي - 17    
  79  .....................................................................مراحل التفاعل االجتماعي - 18    
  80  ........................................................................................االمناط - 19    
  80  .....................................................................مبادئ التفاعل االجتماعي - 20    
  80  ...................................................................... ..األدوار االجتماعية - 1- 20    



  80  ...................................................................................االتصال - 2- 20    
  80  .....................................................................................توقعال - 3- 20    
  80  ........................................................................االدراك االجتماعي - 4- 20    
  80  .......................................................................أمهية التفاعل االجتماعي - 21    
  81  ......................................................................شروط التفاعل االجتماعي - 22    

  82  ...................................................اخلالصة.............................................

    . انب التطبیقيـــــــــــــــــــــــــــالج

    . لبحــثالفصل األول:منھجیــة وأدوات ا

  85  .................................................................................................متهيد.
  86  ................................................................اهلدف من الدراسة امليدانية -1    
  86  ......................................................................تنظيم الدراسة امليدانية..... -2    
  86  ..................................................................................البحث منهج -3    
  87  ..................................................................................أدوات البحث -4    
  87  ..............................................................................جمتمع البحث..... -5    
  87  ..............................................................................عينة البحث...... -6    
  87  ..............................................................................بحث..جماالت ال -7    
  88  ..........................................................................الدراسة االستطالعية -8    

    الثاني الفصل

  91  ...................................................... لتالميذعرض وحتليل نتائج اإلستبيان املوجه  -1    
  112  ...............................................................استنتاج عام حول استبيان التالميذ -2    
  113  .....................................................ساتذةلألعرض وحتليل نتائج االستبيان املوجه  -3    

  127  ......................................................االساتذة......... استنتاج عام حول استبيان -4    

لفرضيات........................................................................ -5       128  مقابلة النتائج 

  130  ..............................................................................................ـةـــــــــخالصــ
  

ـــيالتوصي ــ ــ ـــ ــــ   131  ...................................................................................... اتــــــــــــ

ـــع ـــــــ     .........................................................................................قائمة املراجـ

ـــق     .............................................................................................املالحـــــــــــ

 



  
  
  
  
ــــــــدول  الرقم   الصفحة  اجلـــــ
ضيةرغبات التالميذ يف   يوضح  01   91  ....................................حصة الرتبية البدنية و الر

ضية يوضح  02 لتالميذ إىل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر   92  ....................دوافع اليت أدت 

ضية لدى التالميذ .مكانة يوضح توزيع   03   93  ............................حصة الرتبية البدنية و الر

الإمكانيات املؤسيوضح   04 ضي سة اهليكلية و املادية يف ا   94  ................................الر

  96  ............................... .....قدرة التلميذ يف التحكم يف انفعاالته اجتاه زمالئه .يوضح   05

  97  .. ...................................مدى حتكم التلميذ يف سلوكه و احرتامه لزمالئه .يوضح   06

ضية يف نضر املراهقني .يوضح   07   98  ................................دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضيشعور و إحساس التلميذ أثناء أداء اليوضح   08   100   ...................................نشاط الر

ت النفسية .ضح يو   09 ضية يف التخلص من االضطرا   101  .............دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضية يف إدماج املراهق يف اجلماعة .ميثل   10   103  .................دور ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

ضية يف خلق االندماج و التفاعل داخل اجلماعة.ضح يو   11   104  ........دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضية يبني   12   105  .............العالقة القائمة بني التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

  106  .................................طبيعة العالقات اليت تنشا من ممارسة النشاط البدين .يوضح   13

ضية يف خلق جو اجتماعي لدى التالميذ .يبني   14   107  ................دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضة الفردية يف تنمية عالقات جيدة بني  للتالميذيوضح   15 ضة اجلماعية و الر   108  ..... الفرق بني الر

تمع . مسامهة الرتبيةيوضح مدى   16 ضية يف تعامل و اتصال التلميذ داخل ا   109  .......البدنية و الر

ضية يف دمج التلميذ مع اصدقائه.يوضح   17   110  ............................دور الرتبية البدنية و الر

دة االندماج يوضح   18 ضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ و ز   111  ....بينهمدور الرتبية البدنية و الر

  114  ......................................................النشاط األكثر فعالية للتالميذ.يوضح   19

لثغرات اليت حتدث يف مرحلة املراهقةيوضح   20   116  ............................مدى دراية األساتذة 

ثري كفاءة األستاذ يف حتقيق أهدايوضح    21 ضية.مدى    118  ............ف حصة الرتبية البدنية و الر

  119  .............................................. األسس اليت تقوم عليها كفاءة األستاذ.يوضح   22

ضية.يوضح    23   121  ..........إمكانية التحكم يف سلوكات املراهق عن طريق حصة الرتبية البدنية والر

  122  ..........................مدى اهتمام األستاذ ملساعدة تالميذه يف حل مشاكلهم. ميثليوضح   24

ضية يف حتقيق االرتياح النفسي للتلميذيوضح   25   123  ........الدور اليت تلعبه حصة الرتبية البدنية والر



حلالة االجتماعية للتلميذيوضح   26   124  ......................................مدى اهتمام األساتذة 
ال النفسي واالجتماعي للتالميذ.يوضح   27 ضية يف ا   125  .............أمهية حصة الرتبية البدنية والر
ضي األكثر فائدة وفعالية للمراهقيوضح   28   126  ...........آراء األساتذة حول نوع النشاط البدين الر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
ــل  الرقم  ـــ   الصفحة  الشكـــ
ضيةل النسب املئوية ثلمي  01   91   .........................رغبات التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الر

ضيةل النسب املئوية ثلمي  02 لتالميذ إىل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر   92  ........دوافع اليت أدت 

ضية لدى التالميذمل النسب املئوية ثلمي  03   93  .........................كانة حصة الرتبية البدنية و الر

ضي.إل النسب املئوية ميثل  04 ال الر   94  ....................مكانيات املؤسسة اهليكلية و املادية يف ا

  96  ............................ حضور األستاذ .إلحساس النفسي للتالميذ يفل النسب املئوية ميثل  05

م.مل النسب املئوية ميثل  06 م و سلوكا   97  ..............................دى حتكم التالميذ يف انفعاال

ضية يف نضر املراهقني.ل النسب املئوية ميثل  07   98   .....................دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضيل النسب املئوية ثلمي  08   100  .......................شعور و إحساس التلميذ أثناء أداء النشاط الر

ت النفسيةل النسب املئوية ميثل  09 ضية يف التخلص من االضطرا   101  ...دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضيةل النسب املئوية ميثل  10   103  ...يف إدماج املراهق يف اجلماعة . دور ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

11  
ضية يف حتقيق االندماج و التفاعل داخل ل النسب املئوية ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر

  ...................................................................................اجلماعة
104  

ضية لعالقة لميثل النسب املئوية   12   105  القائمة بني التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

  106  ......................طبيعة العالقات اليت تنشا من ممارسة النشاط البدين .لميثل النسب املئوية   13

ضية يف خلق جو اجتماعي لدى اللميثل النسب املئوية   14   107  ....تالميذدور حصة الرتبية البدنية و الر

ضة ميثل النسب املئوية   15 ضة اجلماعية و الر   108  للتالميذ الفردية يف توفري الراحة النفسيةلفرق بني الر

16  
ضية يف تعا ميثل النسب املئوية ملدى مل و اتصال التلميذ مدى مسامهة الرتبية البدنية و الر

تم   ..............................................................................ع داخل ا
109  

ضية يف زرع احملبة بني التالميذ لميثل النسب املئوية    17   110  ...................دور الرتبية البدنية و الر

18  
دة ل يةاملئو ميثل النسبة  ضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ و   ز دور الرتبية البدنية و الر

  .. ...........................................................................دماج بينهماالن
111  

  114  ...........................................لنشاط األكثر فعالية للتالميذ.ل ميثل النسب املئوية  19

لثغرات اليت حتدث املئوية ملدىميثل النسبة   20   116  ..................يف مرحلة املراهقة دراية األساتذة 

ضية. ميثل النسبة املئوية  ملدى  21   118  ...ثري كفاءة األستاذ يف حتقيق أهداف حصة الرتبية البدنية و الر



  119  .....................................ألسس اليت تقوم عليها كفاءة األستاذ.لميثل النسبة املئوية   22

23  
ضيةاملئوية النسب ميثل   إمكانية التحكم يف سلوكات املراهق عن طريق حصة الرتبية البدنية والر

  ...........................الفريق.........................................................
121  

  122  ....................مدى اهتمام األستاذ ملساعدة تالميذه يف حل مشاكلهم. ميثل النسب املئوية  24

25  
ضية يف حتقيق ميثل النسب املئوية  آراء األساتذة حول الدور اليت تلعبه حصة الرتبية البدنية والر

  ...................................................................االرتياح النفسي للتلميذ .
123  

حلالة االجتماعية للتلميذ.مدى اهتمام األساتذميثل النسب املئوية   26   124  .............مشاكلهم.....ة 

ال النفسي  ثل النسب املئويةمي  27 ضية يف ا آراء األساتذة حول أمهية حصة الرتبية البدنية والر
  ......................................................................واالجتماعي للتالميذ.

125  

ضي األكثر فائدة وفعالية للمراهق النسب املئوية  ميثل  28    126  آراء األساتذة حول نوع النشاط البدين الر

 



  



 أ 
 

  مقدمة:
ا تعتين كذلك برعاية اجلسم و صحته و        تعد الرتبية البدنية جزء من الرتبية العامة أو مظهر من مظاهرها لكو

جسام الناشئني و صحتهم يف كل مرحلة من  من أهم األسباب اليت أدت برجال الرتبية احلديثة إىل االهتمام 
دية أجهزته و وظائفه تؤثر على الفرد ، فهي تساعد مراحل النضج ، التأكيد على أن العناية بصحة اجل سم و 

دف إىل و على إعداد املواطن الصاحل املتزن بدنيا و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا ،  هي من فنون الرتبية العامة 
  و وطنه .إعداد املواطن الصاحل جسميا عقليا و خلقيا ، و جعله قادرا على اإلنتاج و القيام بواجبه حنو جمتمعه 

فال شك ان الصحة و القوة وحسن النمو و اللياقة البدنية تسهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف النمو      
نية الشهرية "العقل السليم يف  العقلي للفرد ، و يف تكامل شخصيته و يف جناحه و يف احلياة و تقرر احلكمة اليو

اتنا ، اذ أن مصدر سعادة االنسان تكمن يف سالمة العقل و اجلسم السليم" قاعدة صعحية عامة نلمسها يف حي
اجلسم معا ، وليس يف مقدور الرجل الذي يعاين من االمراض ،أن يقتنع بذكائه و قدراته العقلية فهو حبيس 

  جسده العليل ، وأسري أمراضه و علله .
ضية تعد واحد من أوجه املمارسات اليت تؤدي اىل  ستخدام فالرتبية البدنية و الر توجيه النمو البدين للفرد 

لتايل النمو النفسي االجتماعي .   التمرينات احلركية و التدابري الصحية و بعض االساليب النفسية و اخللقية و 
هذه املكانة هو اهتمام من الصعب جتاهل املغزى االجتماعي هلذه املادة البارزة و لعل احسن صورة تربز  حفأصب

ذا اجل ضي.املفكرون  ضي و علم النفس الر   انب و ظهور ما يسمى بعلم االجتماع الر
رزا يف الصحة النفسية و  ضية تلعب دورا  ولقد بينت الدراسات السيكولوجية احلديثة أن الرتبية البدنية و الر

و السلوكية  االجتماعية يف تكوين الشخصية الناضجة السوية ، كما أنه يعاجل من الكثري من االحنرافات النفسية
ا تعترب جمال لتأكيد املراهق لذاته اليت تعترب من االزمات  بغرض حتقيق النمو النفسي و االجتماعي ،و كما أ

، كما ميكن للمراهق ادراك املكانة االجتماعية لنفسه ولغريه من خالل النفسية املؤدية اىل املشاكل و االحنرافات 
  اللعب ،و دور زمالئه حنوه .

ال املدرسي ، و وجدت نفسها  لتدخلقد       ضية ا ضمن الربامج الرتبوية ، و اجلزائر  الرتبية البدنية و الر
لرغم من ختطينا عقبة القرن العشرين و يف  ال ، إال انه  كغريها من الدول اليت خطت خطوة فعالة يف هذا ا
ضية ، ال زلت هذه املادة يف  الوقت الذي ترى فيه الكثري من الدول طموحات أكثر و أرقى للرتبية البدنية و الر

ملهام النبيلة ، و  عاينتزال هذه املادة تهتمام كثري ، و ال ىال حتضمنظومتنا الرتبوية  من التهميش و االستهزاء 
  قوم به .ت يتالدور الفعال ال

ضة نوع من أنواع الرتبية و      ينا اىل معرفةعتبار الر ضيةدور  إر ثريه حصة الرتبية البدنية و الر على  او 
وكذلك خلق انسجام و تفاعل ببعضهم تالميذ الثانوي و من خالل احتكاكهم اجلانب النفسي االجتماعي لل

  اجتماعي فيما بينهم .
ينا يف حبثنا تسليط الضوء على الدور الفعال      يف حتقيق االندماج ضية الرتبية البدنية و الر حلصةلذلك ار

  العالقة فيما بينهم .  االجتماعي و االرتياح النفسي للتالميذ ، و بعث روح التعاون و حتسني



 ب 
 

سنحاول التطرق هلذا يف اجلانب النظري من دراستنا إذ نتطرق يف الفصل األول إىل الرتبية العامة و الرتبية     
ا ، أهدافها .   البدنية مفهومها ، جماال

ذ الذي يكسب من حيث هي احد املواد التعليمية الرتبوية و يف الفصل الثاين إىل األستاذ و الدرس . األستا    
تالميذه القدرات و املهارات احلركية و العالقات االجتماعية و الصحة العضوية و النفسية و االجتاهات االجيابية ، 

  و نشري كذلك إىل الدرس الذي يعترب مهزة وصل بني األستاذ و التالميذ . تعريفه و أمهيته . 
ميذ املرحلة الثانوية الذي أهم ما مييزهم هو مرورهم مبرحلة و يف الفصل الثالث نتطرق إىل ركيزة هامة و هي تال    

ذه الفئة من خصوصيات و عالقتهم مع األطرا    ف األخرى .املراهقة و من هنا سنتطرق لكل ما يتعلق 
عتبارمها احد خصوصيات و مشاكل فئة  اجلانب النفسي و االجتماعيويف الفصل الرابع و األخري سنتطرق إىل  

  . املراهقة
و لغرض حصر موضوع حبثنا هذا ، و حتديد جوانب الدراسة قمنا بتوزيع استبيانني احدمها إىل تالميذ املرحلة     

ضيةالثانوية و اآلخر إىل أساتذة  ت ، و بعد اسرتجاعها قمنا جبمع و عرض املعطيات  الرتبية البدنية و الر لثانو
مكنة مما يتوافق مع طبيعة كل سؤال ، و مع األخذ بعني االعتبار و النتائج و إعطاء التحاليل و التفسريات امل

  الفرضيات املقرتحة و كذلك الدراسة النظرية .   
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  إشكالية الدراسة/ 1

دف إىل تكوين      ضية مسار الدروس التعليمية يف إطار املنظومة الرتبوية ، حيث  سلكت الرتبية البدنية و الر
ال املدرسي و وجدت لنفسها منهاج و برامج  تقوي من اجلوانب الفكرية و اجلسمية و العقلية ، هلذا أدخل ا

ا ، فكان اهلدف األمسى هلذ لصداقة و الزمالة و خاصة  ه املادة هو تنمية الصفات اخللقية كالطاعة و الشعور 
ت مع الزمالء هذا من اجلانب النفسي . إاحملبة و    قتسام الصعو

دة أواصر تأما من اجلانب االجتماعي      لعب دورا كبريا من حيث التنشئة االجتماعية للمراهق ، حيث ميكن ز
مح ، و كيفية اختاذ القرارات اجلماعية و كذلك مساعدة الفرد يف االندماج و ان التساألخوة ، االحرتام التعاو 

  التكيف مع اجلماعة .
ت      يف و من املالحظ أن تالميذ املرحلة الثانوية يتعرضون إىل مشاكل نفسية قد تتطور إىل تغريات و اضطرا

ا الطالب  و اليت تنعكس على الناحية النفسية ، االجتماعية ، مسلوكا و الفكرية . و يف ضوء املتغريات اليت مير 
لنسبة للمجتمع املدرسي الذي يتميز بطابع خاص يف املدرسة و   يف هذه املرحلة سواء املتعلقة بنموه الذايت أو 
كذلك االحنرافات القائمة ، و ما مل تقابل احتياجات طالب هذه املرحلة فمن املنتظر أن تواجه املدرسة مشاكل 
حادة سواء يف داخلها أو خارجها ، بعضها قد يصل إىل مستوى االحنراف كالعدوان ، االعتداء ، العنف ، و 

تمع احمللي .   عدم احرتام األنظمة ، و رمبا يصل ذلك إىل ا
ضية اليت تسعى اىل حتقيق الصحة مبفهومها الشامل الذي يت ضمن وميارس التلميذ يف الثانوية الرتبية البدنية و الر

الصحة البدنية و العقلية النفسية االجتماعية، اال أننا جند هذه املادة يف برامج التمدرس يف خمتلف املراحل مهمشة 
ا مادة غري أساسية كما أن حجمها الساعي ال يفوق ساعتني يف األسبوع ، كما نالحظ أن  وذلك راجع لكو

ملواد األخرى على حساب هذه املادة من طرف تمع مبا فيه الطبقة املتعلمة ،ولقد أغلب شرائح  االهتمام  ا
ضية يف امناء اجلوانب املختلفة للفرد منها  ينا ان حناول القاء الضوء على أمهية ممارسة الرتبية البدنية و الر ار

ت اليت ينتج عنها  اجلسمية احلركية،و النفسية و االجتماعية للمراهق، الذي مير مبرحلة تنشأ فيها بعض الصعو
ا "أمارداكا" حيث يقول  تمع و كره الذات وكثرة االرتباكات السلوكية ،فهناك دراسة قام  االرتباك و العزلة عن ا
"أن اللعب يعطي و يعكس احلياة النفسية للطفل حبيث يعترب هو املسلك الوحيد الذي يتخذه الطفل من أجل 

  تفريغ لكل الضغوط و الشحون و الغرائز املكبوتة .
ضة قصد  واهتم كل من "طاش" و"يورديو"خبصائص السلوك و الدور االجتماعي ، و بينوا أمهية املمارسة الر

ت النفسية و املشاكل االجتماعية .   التخفيف من االضطرا
الثانوية أكثر حاجة من أي مرحلة تعليمية إىل نوع خاص من العالقات  املرحلة تالميذأيضا لذلك ف    

م ، و يف نفس الوقت حتقق احتياجاته . و حلاالجتماعية اليت ضية دور هام  صة حتقق رغبا الرتبية البدنية و الر
يئ للطالب فرص املسامهة يف احلياة املدرسية ، و كلما   زداد النشاطإيف ذلك عن طريق إقامة التنظيمات اليت 

ضي كثرى   إعداد اجلماعات املدرسية . الر
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  ت النظرية ملوضوعنا جند أنفسنا امام االشكال التايل:وبناءا على هذه التقدميا

ضية دور يف تنمية اجلانب النفسي و االجتماعي لتالميذ الثانوي.   ؟     هل حلصة الرتبية البدنية و الر
  -و بناء على هذا نطرح اإلشكال التايل :

ضية ة البدنية و الرتبي حلصةهل        ؟ انويلتالميذ الثمن الناحية النفسية  دورالر
ضية  حلصةهل      ؟ لتالميذ الثانوي االجتماعيةمن الناحية  دورالرتبية البدنية والر
ضية ل هل     ؟ النمو النفسي و االجتماعي لتالميذ الثانوييف حتقيق دور كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
  الفرضيات :/ 2

ن خالل املعارف املكتسبة و اإلطار النظري املعروف يف على ضوء املعلومات املنتقاة من معارفنا اخلاصة و م    
جلانب النفسي  علوم الرتبية و علم النفس الرتبوي و استنادا إىل بعض البحوث و الدراسات اليت هلا عالقة 
االجتماعي و مبوضوع حبثنا هذا و متاشيا مع اإلشكالية سابقا اقرتحنا وضع الفرضية العامة و منها تندرج و تتفرع 

  ىل فرضيات جزئية .إ
 : الفرضية العامة  

ضية دور يف تنمية اجلانب النفسي و االجتماعي لتالميذ الثانوي       حلصة الرتبية البدنية و الر
 : الفرضيات اجلزئية   

ضية  حلصة -       لتالميذ الثانوي يف تنمية اجلانب النفسي دور اجيايبالرتبية البدنية والر
ضية الرتبية الب حلصة -       لتالميذ الثانوي االجتماعييف تنمية اجلانب  دور اجيايبدنية والر

ضية ل -      تطوير النمو النفسي و االجتماعي لتالميذ الثانوي.لدور اجيايب كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
  أمهية الدراسة :/3

 عن لنا تكشف اكو ةواجتماعي نفسية عمواضي تتناول اليت البحوث نوع من يعترب الذي هذا حبثنا أمهية وتكمن
ضي البدين لنشاط وعالقته واإلجتماعي النفسي النمو طبيعة  النفسية اخلصائص ومعرفة الثانوي رالطو  يف والر

لتايل العمرية املرحلة هذه يف للتالميذ واالجتماعية  حمتوى اختبار حيث البيداغوجية ةالعملي يف كمالتح و
   .التالميذ مع والعقالين السليم التعامل وكذا املقدمة  النشاطات

  :مبتغا لتوضيح مساعدة عوامل تكون حىت النقاط هذه وضعنا املسطر هدفنا إىل الوصول غاية وإىل
 النمو متس اليتب اجلوان خمتلف إىل والتطرق البحث مبوضوع اإلحاطة خالهلا من يتم بيداغوجية دراسة جناز -

ا اليت والتفاعالت املرحلة هذه يف التالميذ خصائص يةح من واالجتماعي النفسي   .يعيشو
ضي البدنية الرتبية حصة خالل من التالميذ اجتاه طبيعة حتديد إىل يهدف إخبار استخراج -  طريق نع ةوالر

ضية املمارسة تربط اليت العالقة وإبراز لديهم واالجتماعي النفسي النمو طبيعة حتديد  و النفسي ولنم الر
  .االجتماعي

ضية املمارسة تلعبه الذي الدور  -   .امليادين مجيع يف وذلك للمراهقني املنظم النمو يف الر
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  أهداف البحث : /4
ألحرى ةالثانوي البدنية الرتبية على التعرف إىل عام بشكل يتمحور هذا حبثنا إن  النمو تطوير يف دورها على و

 ذلك يف األستاذ يسلكه الذي الفعال الدور إىل افةضإل الثانوية ملرحلةا يف املراهقني لدى اإلجتماعي النفسي
  :هي أساسية نقاط تستهدف فدراستنا

ضية ميكن مدى أي إىل معرفة -       ىلد اإلجتماعية النفسية احلالة على يؤثر أن للرتبية البدنية و الر
  . املرحلة هذه تالميذ     

ضية داخل املؤسسة التعليمية.إعادة االعتبار ملادة الرتبية ا -   لبدنية و الر
  .الثانوي مرحلة لتلميذ واالجتماعية النفسية اخلصائص عن الكشف -
  .الثانوية املرحلة أثناء اإلجتماعي و النفسي النمو طبيعة معرفة -
ملهام النبيلة و الدور الفعال الذي يقدمه أستاذ الرتبية البدنية و ا - ضية من تصحيح النضرة اخلاطئة  لر

  الناحية النفسية االجتماعية .
  .إبراز العالقة بني أستاذ الرتبية البدنية و التالميذ  -
النضباط و التعاون و التفاهم أثناء حصة الرتبية البدنية و  - جتنب كل أنواع الصراع و العنف و التحلي 

ضية بني التالميذ .   لر
ضية .دراسة سلوك التالميذ و توجيهها مع ما يتن-   اسب و القيم األخالقية املكونة للرتبية البدنية و الر
    الدراسة مصطلحات حتديد/ 5

ضـــية -أ مج  حصـــة تربيـــة بدنيـــة ور ضيــــة علـــى أنـــهً الوحـــدة الصـــغرية يف الـــرب :   يعـــرف درس الرتبيــــة البدنيــــة والر
مل ضيــة  درســة ، وهـي تشــمل كـل أوجــه األنشـطة الــيت يريــد الدراسـي يف اخلطـــة الشاملــة ملنهــاج الرتبيــة البدنيـــة والر

إلضــافة إىل مـــا  املــدرس أن ميارســها تالميــذ هـــذه املدرســة ، وأن يكتســبوا املهـــارات الــيت تتضــمنها هـــذه األنشــطة 
  يصاحب ذلك من تعليم مباشر وتعليم غري مباشر . 

ضــية -ب ضأسـتاذ تربيــة بدنيــة ور يـــة يـــلعب دوراً هامــا وحيــو و لـــه فـــاعلية يف : إن أستــــاذ الرتبيـــة البدنيــة و الر
العمليـة الرتبويـة فمسؤوليته كبرية جـدا ، إذا أن مهمته ال تقتصـر على الرتبيـة اجلسـمية فحسـب بــل يتعـداها لتصـل 

ات إىل أكثــر مــن ذلــك ، ألنــه ال يتفاعـــل مــع تالميـــذه يف الفصـــل فقــط بـــل يتعــداها إىل فنـــاء املدرســـة ، واىل عالقــ
  .1التالميذ بتالميذ املدارس األخـرى

  : تعريف املراهقة -ج
  :/ لغة 1.1

  2هي من الفعل "راهق" و راهق الغالم أي قارب احللم أي بلغ حد الرجال فهو مراهق . -

                                                
  1996غري منشور ، جامعة عني الشمس معهد الدراسات  ماجستريالعليا دمحم ابراهيم عبد احلميد : العالقة بني ممارسة بعض االنشطة وتنمية التوافق النفسي االجتماعي رسالة . 1
 .256، ص  1995األربعون ، بريوت ، ، دار املشرق، الطبعة الثالث و منجد الطالبفؤاد افرام السبتاين ،   2
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ذا املعىن : الفىت الـذي يـدنو مـن احللـم و معـىن املراهقـة  -  ليزيـةإلجنتعين االقرتاب و الدنو من احللم ، و املراهقة 
)(adolescence ) و املشـــتقة مـــن الفعـــل الالتيـــينadolesceh و معناهـــا االقـــرتاب مـــن النضـــج البـــدين و (

اية الطفولة وبدايـة الرشـد بـذلك فـاملراهق مل يعـد  اجلسمي و العقلي واالنفعايل و االجتماعي ، و املراهقة تقع بني 
  1طفال وليس راشد .

ــ اصــطالحا: /2.1 ســنة و هــذه التحديــدات غــري دقيقــة الن  20إىل  12ا املرحلــة مــا بــني تعــرف املراهقــة علــى أ
ا خيتلفان حسب اجلنس و الظروف البيئية و العوامل االجتماعية واالقتصادية   ظهور املراهقة و مد

  سنة  21إىل  11سنة أي ما بني  21سنة بعامني وقد تتأخر إىل  13إن املراهقة قد تسبق سن  
ــا فــرتة احليــاتعــرف املراهقــة علــى  - الواقعيــة بــني البلــوغ و النضــج و تتميــز بتغــريات جســمية و نفســية ملحوظــة   ةأ

ملظهر و الدين . ردة حبيث يصبح هناك اهتمام    2كاحلساسية الزائدة و الوقوف على القيم ا

ى العقليــة نضـج الوظـائف اجلنسـية و تنتهـي بسـن الرشـد و إشـراف القـو  ببـدءاملراهقـة هـي مرحلـة ميكـن حتديـدها  -
  3املختلفة على متام النضج.

 / تعريف القلق :4
  : القلق هو اإلزعاج ، قلق الشيء ، فهو قلق و مقالق و كذلك األنثى بغري هاء ./ لغة 1.4

 أن ال يستقر يف مكان واحد ، و قد أقلقه فقلق ، و يف حديث علي :  -
  تاجوا إىل سلها عند احلاجة إليها." اقلق السيوف يف الغمد " أي حركوها يف أغمادها قبل أن حت -
  4هو االضطراب كأنه يضطرب يف سلوكه و ال يثبت فهو ذو قلق .  -

ت و التــوتر الشــامل بصــيب الفــرد نتيجــة شــعوره / اصــطالحا 2.4 :    ميكــن القــول أن القلـق حالــة مــن االضــطرا
انفعاليــة تظهــر يف شــكل خـــوف أو  لتهديــد أو اخلــوف مــن أشــياء غـــري حمدثــة أو واضــحة املعــامل ، فهــو كعمليـــات

ت النفســـية و اخلـــوف  لقلـــق و يعـــاين مـــن بعـــض االضـــطرا لتهديـــد ، يصـــاب الفـــرد  اضـــطراب أو فـــزع أو شـــعور 
  5الشديد دون أن يعرف األسباب اليت تدفع اليت فعل هذا السلوك أو دخوله يف هذه احلالة . 

هناك اختالف كبري بني العلماء على حتديد معىن اجلماعة وهناك من يطبق لفظ اجلماعة على مفهوم اجلماعة  -د
شخصني أو أكثر على أساس القرب املكاين بني األفراد ؛ بينما يرى البعض أن تعريف اجلماعة نقيض االنتماء إىل 

نة الواحدة .   6هيئة أو منظمة رمسية كاملوظف يف هيئة أو مصلحة أو أفراد الد
                                                

  .289-288،  ص  2002العني دار الكتاب اجلامعي ، بدون طبعة ،   ،  علي فاحل اهلنداوي ، علم النفس الطفولة واملراهقة  1
 .36، ص  2002عبد الرمحن العيسوي ، سيكولوجيا النمو ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بدون طبعة ، بريوت ،  2
 .15، ص  2000خليل ميخائيل معوض ،قدرات و مسات املوهوبني ، جامعة اإلسكندرية ،بدون طبعة، مصر ،  3
لد العاشر ، دار صادر بريوت ، الطبعة السادسة ، لبنان، -  4  .   224-223، ص  1997ابن منضور ، لسان العرب ، ا
ضية يف ختفيض حدة القلق لدى تالميذ الطور الثانوي  فوضيل بن سامل ، دمحم حوحو ، دور حصة الرتبية البدنية -  5 سنة،قسم الرتبية البدنية  17-16و الر

ضية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،   .  37، جامعة دمحم خيضر بسكرة ،ص 2008-2007والر
ضي ، الطبعة األوىل، بدون س  6   427- 424نة ، ص سعد جالل دمحم عالوي ، علم النفس الرتبوي الر
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ضـي  -ه ضـي الـيت يرجـع مفهوم النشاط البدين الر ضـي إحـدى اجتاهـات ثقافـة الر :  يعتـرب النشـاط البـدين الر

ا تلقائيـــا ، ضـــمنا إلشـــباع  أساســـها إىل قـــدمي الزمـــان ، حينمـــا كـــان اإلنســـان البـــدائي األول ميـــارس كثـــريا مـــن ضـــرو
و الرمـي ، املصـارعة ، القفـز و غريهـا مـن النشـاطات  حاجاته األولية ، فأقام مسابقات العـدو و اجلـري و السـباحة

ضـة السـابقة ، مث أضـاف إىل هـذه النشــاطات  ضـية األخـرى حماكيـا أجـداده األولـون و مسـتفيدا مــن خلفيـة الر الر
األساســــية بعــــض الوســــائل كــــالكرات املضــــارب و الشــــبكات و وضــــع هلــــا القــــوانني و اللــــوائح ، و أقــــام مــــن اجلهــــا 

ــا حـــىت أصــبحت إحــدى الظــواهر االجتماعيـــة التــدريبات و امل نافســات و عمــل جاهــدا علـــى تطويرهــا و االرتقــاء 
ت يف  اهلامــة الــيت تــؤثر يف ســائر األمــم و أصــبحت عنــوا لكفــاح اإلنســان ضــد الزمــان و ذلــك ليبلــغ أعلــى املســتو

  األداء و املهارة
  : التنشئة اإلجتماعية -و

وهذه  ري جمتمعهـثل معايـوتشكيله ليتم االجتماعية,ا تكيف الفرد مع بيئته "هي عملية التفاعل اليت يتم من خالهل
  1 االجتماعيالعملية اليت تقوم أساسا على نقل الرتاث الثقايف و 

ا انتقال الثقافة من جيل إىل جيلآخر:يف تعريف  ا تشكيل األفراد منذ تاليت يت ة, والطريقهي العملية اليت يتم  م 
تمع واألفراد  ل,ويدخنهم املعيشة يف جمتمع ذو ثقافة معينةطفولتهم حىت ميك ء واملدرسة وا يف ذلك ما يلقنه اآل

نه يف التنشئة و  االجتماعيةمن لغة ودين وعادات وتقاليد وقيم و مهارات التنشئة  حسب( بن سيناء ):" 
دات كالرتهيب و الرتغيب, فإن احتاج جيب على والد الصيب أن يبعده عن قبائح األفعال و معايري العا االجتماعية

ظ القرآن الكرمي فإذا أفرغ الصيب ـإىل الضرب فليكن ويتبع قوله" فإن أوعي مسع الصيب فإنه يلقنه معامل الدين و حف
  .من صناعته

  :أسباب اختيار البحث/6
ضية  حلصةإن اإلمهال الذي نشهده      ا مشاكل بسيطة ال تؤثر بعض املشاكل اليت نرى و الرتبة البدنية و الر

على التلميذ ، و هذا اإلمهال أو عدم املعرفة ميكن إرجاعه إىل عدة عوامل خمتلفة و متعددة و كذا املعرفة اخلاطئة 
ت النفسية اليت  ضية و أهدافها يف الوسط املدرسي ، و نظرا للمشاكل و الصعو ملفهوم الرتبية البدنية و الر

  ثانوية .يتعرض هلا التلميذ يف ال
ضيةلعبه تلذلك حناول الكشف عن الدور اهلام الذي     من الناحية النفسية االجتماعية و كذا  الرتبية البدنية والر

ضية .لبدنية اخلق عالقة انسجامية بني التالميذ فيما بينهم يف حصة الرتبية ا   لر
  
  

                                                                                                                                                   
 
  .25ص 1995دار املعرفة اجلامعية للطبعة والنشر، ،التنشئة االجتماعية التاخر الدراسي وعلم النفس االجتماعي الرتبويرشاد صاحل الدمنهوري،  1
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ةالدراسات ال/ 7    سابقة واملشا

لتلميذ يف حصة الرتبية بعد اطالعنا على املذكر        ات يف املكتبة وجد بعضها اهتمت بدراسة عالقة األستاذ 
ر النفسية  ضية يف املرحلة الثانوية دون التطرق إىل العالقة املوجودة بني التالميذ فيما بينهم ، و اآل البدنية و الر

ضية النامجة عن جود املذكرات اليت تطرقت إىل العالقة مع اإلرشاد إىل و  ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر
ضية يف الطور املتوسط .   البيداغوجية بني األستاذ و التلميذ خالل حصة الرتبية البدنية و الر

ينا أن نتطرق يف حبثنا هذا و الذي يعترب تكملة للبحوث املذكورة سابقا و حماولة إبراز الدور اهلام حل  صةلذلك ار
ض ، ومن  ية من الناحية النفسية االجتماعية ، و خلق جو مجاعي و ارتياح نفسي بني التالميذالرتبية البدنية  الر
ة :     الدراسات املشا

  دراسة حملية: 7-1
ضية يف الطور املتوسط  -1 العالقة البيداغوجية بني األستاذ و التلميذ خالل حصة الرتبية البدنية و الر

ا الطالب زغالش  سنة 16- 13   .2008- 2007يف السنة اجلامعية ،جامعة دمحم خيضر بسكرة طارقاليت قام 
 حيث كانت فرضيات الدراسة كالتايل:

  الفرضية العامة :
يؤثر كل من عامل اجلنس و عامل اخلربة على تطبيق العالقة البيداغوجية بني األستاذ و التلميذ خالل حصة      

ضية    الرتبية البدنية و الر
  الفرضيات اجلزئية :

ضية ختتلف حسب اجلنس الذي  هميذالعالقة البيداغوجية بني األستاذ و تال - خالل حصة الرتبية البدنية و الر
  يتعامل معه األستاذ .

ضية ختتلف حسب سنوات  - العالقة البيداغوجية بني األستاذ و تالميذه خالل حصص الرتبية البدنية و الر
ا .   1العمل اليت قام 

  
  
  
  
  
  

                                                
ضية يف الطور املتو زغالش  1 ضية،16- 13سط طارق،العالقة البيداغوجية بني األستاذ و التلميذ خالل حصة الرتبية البدنية و الر   ، كلية العلوم ال قسم الرتبية البدنية وال ر

   2009-2008سنة جامعة الانسانية واالجتماعية ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،
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  حتت عنوان: 1995صرية عقاب دراسة ن -3
  التنشة االجتماعية وأثرها يف السلوك واملمارسات االجتماعية  -

  توصلت نتائج حبثها إىل 
كدت نظر أن التنشئة االجتماعية مازالت تقوم بدورها يف حتديد سلوك الفتيات رغم التغيري الذي طرأ على 

ث ث ( انتشار التعليم وارتفاع نسبة اإل يف العمل ) حيث اتضح أن الفتيات حياولن التأقلم مع  وضع اإل
اجلديدة بدون التخلي عن جوهر التنشئة االجتماعية و هن بذلك حيافظن على قاعدة التقسيم للجنس  األوضاع

  1للمجال و االدوار االجتماعية.
ت ، اما ال- تغريات اليت عرفها استنتجت ان هناك حمافظة على مضمون التنشئة االجتماعية للفتيات اجلزائر

ثريها شكليا تمع اجلزائري فكان    . ا
  دراسة عربية: 7-2
  ):2005دراسة حسني دمحم االطرش(-4

ت  لذكاء لدى عينة من طلبة الثانو واليت هدفت اىل التعرف على التوافق النفسي االجتماعي و عالقته 
صص، و حماولة تفسري هذه العالقة ،واستخدم التخصصية بشعبية مصراته بليبيا، وفقا ملتغريي اجلنس و التخ

طالبا و طالبة  264لطريقة العشوائية ، وبلغ قوامها الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ، و اختريت عينة البحث 
  من كليات العلوم االنسانية و التطبيقية.

اعي ، و الذكاء لدى العينة و كانت اهم النتائج: عدم وجود عالقة دالة احصائيا بني التوافق النفسي االجتم
  2 .0.05الكلية عند مستوى داللة 

ضية على  )1996دراسة دمحم ابراهيم عبد احلميد ( -2 واليت هدفت إىل معرفة أثر ممارسة بعض األنشطة الر
التوافق النفسي واالجتماعي لدى االطفال املتخلفني عقليا ، واستخدام الباحث املنهج التجرييب ، وتكونت عينة 

لطريقة العمدية ، ومث تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني  30البحث من  طفال  15مفحوصا ومن اختيارهم 
سنوات ونسبة ذكائهم  10- 8م طفال وطفلة جمموعة جتريبية ، وكانت أعماره 15وطفلة جمموعة ضابطة و 

ت يف 70%- 50   :ومتثلت أدوات مجع البيا
، وكانت أهم النتائج وجود فروق دالة احصائية بني  ف هارس للذكاءمقياس جودان و مقياس السلوك التكيفي 

درجيت عينة الدراسة على النشاط مقياس السلوك التكيفي لصاحل العينة التجريبية قبل وبعد ممارسة النشاط احلركي 
ألنشطة واملوسيقة للمتخلفني عقليا الهتمام    3. وتوصى النتائج 

  
  

                                                
 .206،ص1995نصیرة عقاب،رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع،كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة،بوزریعة، 1
 2005أكتوبر،كلیة االداب،7جامعة ،شعبیة مصراتھ،رسالة ماجستیر،لتوافق النفسي االجتماعي و عالقتھ بالذكاءا ،حسین دمحم االطرش 2
عھد دمحم ابراھیم عبد الحمید ،العالق بین ممارسة بعض األنشطة الریاضیة على التوافق النفسي واالجتماعي،رسالة ماجستیر،جامعة عین الشمس،م 3

 .1996الدراسات العلیا للطفولة . 
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  ):1993دراسة مدحية حسن فريد( -5
ضية و الرتوحيية على التكيف النفسي و  واليت هدفت اىل التعرف مج مقرتح لبعض األنشطة الر على أثر بر

االجتماعي و بعض املتغريات الفيسيولوجية و البدنية للمرضى النفسيني ، و قد استخدمت الباحثة املنهج 
لقاهرة ، و استخدمت الباحثة مريضا و مريضة من نزالء مستشف 11التجرييب، وتكونت العينة من  ى دار املقطم 

عداد لويس كامل مليكة . ٍ   اختبار الشخصية االسقاطي من ؟ ا
ٍجيا على بعض املتغريات الفسيولوجية على املرضى النفسيني ومن اهم النتائج:  ضي قد أثر ا مج الر أن  -أن الرب

ٍجيايب على بعض عناصر اللياقة البدن ثري ا مج ذو    1ية املختارة قيد البحث.الرب
  
  
  
  

    

                                                
) والتي ھدفت الى التعرف على أثر برنامج مقترح لبعض األنشطة الرباضیة و الترویحیة على التكیف النفسي و 1993دراسة مدیحة حسن فرید( -  1

 م.1993،جامعة حلوان،كلیة التربیة الریاضیة للبنات بالجزیرة،االجتماعي



  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التربیة البدنیة  
 و الریاضیة
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                                                                              متهيد :

ــا          ضــــية عنصــــرا فعــــال ومهمــــا يف حيــــاة الفــــرد نظــــرا للفوائــــد الــــيت جتنيهــــا منهــ عنــــد  تعتــــرب الرتبيــــة البدنيــــة والر
ممارستها، سواء من الناحية النفسية أو االجتماعية واليت تساعد على تكوين شخصية قوية والتكيف واالندماج مع 
ضــية علــى تطــوير القــيم األساســية الــيت تفيــد األمــة كاحلريــة وروح املســؤولية  تمــع، كمــا تعمــل الرتبيــة البدنيــة والر ا

  واملعرفة واألخوة وبذل اجلهد.
ضية تعمل على الرتبية اجلسمية فقط بل تساهم وحسب أراء عل ضي فإن الرتبية البدنية والر ماء علم االجتماع الر

ضـية، كمـا هـو احلـال يف الـدول املتقدمـة  يف عملية الرتبيـة العامـة فيجـب أن نعطـي نفـس األمهيـة للرتبيـة البدنيـة والر
ضــية يف املدرســة الــيت أصــبحت تتنــافس فيمــا بينهــا مــن أجــل إبــراز تفوقهــا احلضــاري ، فممارســة الرتبيــة البدنيــة والر

يتضـمن احلالـة الصـحية ألطفالنـا واحملافظـة عليهـا وتنميـة القـدرات احلركيـة والنفسـية وحتسـني العالقـات االجتماعيـة، 
مج الدراسـي أو كوقـت للراحـة بعـد دروس مرهقـة وذلـك  ضية حشو داخل الرب والبعض يرى أن الرتبية البدنية والر

جــة للجهــل الثقــايف حــول أمهيــة هــذه املــادة الــيت تعتــرب مبثابــة النظــام الرتبــوي الــذي ينــدمج يف النظــام العــام للرتبيــة نتي
ت وعراقيل احلياة اليومية.  والذي يهدف بطريقة مباشرة إىل تكوين الفرد من مجيع النواحي ملواجه صعو
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  الرتبية العامة :/ 1

   الرتبية: معين/ 1.1
لتمرين حىت تبلـغ كمالـه شـيئا       الرتبية هي تبليغ الشيء إىل كماله ، أو هي كما يقال تنمية الوظائف النفسية 

  فشيئا ، نقول ربيت الولد إذا قويت ملكته ومنيت قدراته وهذبت سلوكه حىت يصبح صاحلا للحياة يف بيئة معينة.
خصية الطفل من الناحية اجلسمية والعقلية واخللقية حىت يصبح قادرا ومن شروط الرتبية الصحيحة أن تنمي ش    

ـا إىل  على التكيف مع الطبيعة ويعمل على إسعاد نفسـه و إسـعاد النـاس . والرتبيـة هـي عبـارة عـن طريقـة يتوصـل 
رة  قوى اإلنسان الطبيعية والعقلية واخللقية و األدبية فتنطوي حتتها مجيع ضروب التعليم والتهذيب اليت ا إ من شا

العقل وتقومي الطبع وإصالح العادات ومنابعها وإعداد اإلنسان لينفع نفسـه وغـريه يف مراكـزه االسـتقاللية واالعتنـاء 
  م يف احلالة اليت يكونون فيها حباجة إليه.

م ويدل مصطلح الرتبية يف أكثر استعماالته شيوعا عملية التنشئة فكر وخلقيا خاصة مع الصغار      وتنمية قدرا
العقليــة داخــل املدرســة وغريهــا مــن املنظمــات واملؤسســات املتفرقــة للرتبيــة وميكــن أن ميتــد هــذا املفهــوم ليشــمل تعلــيم 
الكبــار وتــدريبهم . كمــا انــه ميتــد ليشــمل كــذلك التــأثريات الرتبويــة جلميــع املنظمــات االجتماعيــة ، فالرتبيــة عمليـــة 

     1وسيع حمتواها االجتماعي وتعميقه.مستمرة إلعادة بناء اخلربة بقصد ت

  جماالت الرتبية:/ 2
إن مفهـوم الرتبيـة يتسـع لعـدة جمـاالت لـذا ال ميكـن حصـرها يف جمـال واحـد ، بـل جيـب أن يكـون دور كـل جمـال     

تمـــع هـــم الـــذين مي ـــاالت ومنـــه األســـرة ، املدرســـة وا ـــاالت الـــيت ســـنذكرها مكملـــة لـــدور بقيـــة ا ثلـــون هـــذه مـــن ا
  االت اليت سنذكرها:ا

  األسرة:/ 2.1
لطفـــل فتغذيتــه وتنميتــه وتعليمــه اللغـــة      وتعتــرب املبــدأ األول للعمــل الرتبوي،يشــارك كـــل أفــراد األســرة يف العنايــة 

تمع إذا فهي تقوم بعملية تربوية.       وتعويده بعض العادات االجتماعية ، وشرح له آداب ا
  املدرسة:/ 2.2
ضـية والفنيـة فهـي  وفيها     ما يتلقى الطفل الرتبية والتعليم املقصودين مبا فيها النشاطات االجتماعيـة العلميـة والر

  تصب كلها يف عملية الرتبية.
تمع :/ 3.2   ا
مبــا حيتويــه مــن مؤسســات دينيــة ، ثقافيــة ، اجتماعيــة و سياســية كلهــا تســاهم يف توجيــه الفــرد حنــو احــرتام مثــل     

لعــادات الــيت جتعلــه حيســن العــيش مــع اجلماعــة إذن فهــو يقــوم معينــة والقيــ ام بواجبــات اجتماعيــة مفيــدة ، وتــزوده 
  بعملية الرتبية.

     

                                                
 .10، ص  1970د. تركي رابح ،أصول الرتبية و التعليم ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ،  -1
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ثـــر يف اإلنســـان وتوجـــه ســـلوكه ومنـــو جســـمه وعقلـــه ،  مـــن هنـــا يتضـــح أن الرتبيـــة عمليـــة  فالرتبيـــة تعـــين كـــل عمليـــة 

ضــرورية مثــل الطعــام للجســم ، فكمــا أن الطعــام حيفــظ بقــاء اجلســم واســتمراره يف احليــاة ، فكــذلك الرتبيــة تضــمن 
  1احلياة وتوجهها وجهة صاحلة سليمة مثمرة.

  :أهداف الرتبية/ 3
   -حيث:تتلخص أهداف الرتبية يف حماولة الوصول إىل بناء الشخصية املتكاملة من    

 الرتبية اجلسمية:/ 1.3
تم الرتبية برعاية اجلسم وصحته مقدار غايتها بتثقيف العقل وصقله ، ومن أهـم األسـباب الـيت دفعـت برجـال     

ــم وجــدوا أن العنايــة  جســام الناشــئني وصــحتهم يف كــل مرحلــة مــن مراحــل منــوهم أ الرتبيــة إىل االجتــاه حنــو العنايــة 
تمـع كمـا تـؤثر يف أداء العقـل لوظائفـه أيضـا بصحة اجلسم وقيام  أجهزتـه بوظائفهـا تـؤثر يف سـعادة الفـرد وسـعادة ا

ملثلث املتساوي األضالع قاعدته اجلسم وضلعه الروح والعقل   2 .وقدميا شبه اإلغريق املثل األعلى لإلنسان 
لناحيـــة الصـــحية للطفـــل ،       ــــتم  حيـــة أخـــرى فـــان املدرســـة احلديثـــة  لقـــوات البدنيــــة ومـــن  فهـــي ال تكتفـــي 

ضية وممارسة خمتلف النشاطات العملية و إمنـا أيضـا تشـرف علـى سـالمة صـحته  والعضلية عن طريق التدريبات الر
فتجري عملية كشوف طبية دورية ، ويتابعه الطبيب كلما ظهرت عليـه عالمـات املـرض و تدربـه علـى طـرق الوقايـة 

  . أساليب التغذية السليمة الصحية و
  الرتبية العقلية:/ 2.3
لتـدريب ، ولقـد كانـت املدرسـة القدميـة تعتقـد      إن العقل استعداد فكري لدى كل إنسان ، لكنه ينمـو و يزكـو 

كــــرب قـــدر مــــن  أن العقـــل ينمـــو وبقــــدر مـــا يكتســـب مــــن معلومـــات ، فأصــــبح اهلـــدف عنـــدها هــــو حشـــو الـــذهن 
ب ـــتم مبـــدى مناســـ متهـــا حلاجتـــه و ى النضـــج العقلـــي للتلميـــذ وملـــدى مالئتها ملســـتو املعلومــات و احلقـــائق ، دون أن 

  مطالبه النفسية و العقلية واالجتماعية.
إال أن علم النفس احلديث اثبت أن الذكاء قدرة تظهر يف حسن التصرف أمام املشاكل أو حسـن إدراك الفـرد     

هلذه املشاكل وما فيها من عناصر خمتلفة تربط بينها العالقات املتبادلة لذلك كان هدف الرتبية احلديثة فيما يتعلق 
ســن إدراك الفـرد ملــا يصــادفه مـن مواقــف معقــدة وحســن لناحيـة العقليــة ، هــو تربيـة العقــل علــى حسـن التفكــري وح

تصرفه يف هذه املواقف بناءا على هذا اإلدراك السليم ، ومـا اهتمـت بـه املدرسـة احلديثـة اكتشـاف القـدرات العقليـة 
 3اخلاصة لدى التالميذ وتنميتها ورعايتها .

   
  
  

                                                
 16املرجع السابق ص -د. تركي رابح :  – 1
ضية   - زهري الشورحيي :  - 2  9) ص  1965- 1964املطبعة التعاونية، بدون طبعة ، بدمشق  (-األمل يف الرتبية الر
  20) ص  1974 – 1973دروس يف الرتبية و علم النفس (   - 3
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لقـــدرات االبتكاريـــة الـــيت تظهـــر عنـــد بعـــض التالميـــذ    ومـــن بـــني االجتاهـــات احلديثـــة يف الرتبيـــة العقليـــة االهتمـــام 

تمعــات علــى  ضــية أو يف اإلبــداع العلمــي أو الفــين وحتــرص بعــض ا ونالحــظ أيضــا يف النبــوغ الزائــد يف القــدرة الر
، وتعـــرف أحيـــا مبـــدارس املتفـــوقنييهـــا رعايـــة خاصـــة االنتقـــاء هلـــؤالء التالميـــذ وختصـــص هلـــم مـــدارس ، تقـــدم هلـــم ف

 الرتبية االجتماعية :/ 3.3 
وهنا يظهر هدف الرتبية و هو تنمية الروح االجتماعيـة ، الـيت تشـمل علـى حسـن التعامـل مـع اآلخـرين ، و معرفـة  

ا الفرد إزاء نفسه و إزاء أسرته وزمالئه وجمتمعه كما يتـدرب التالميـذ علـى اكتسـاب  احلقوق والواجبات اليت يلتزم 
تمع. تمعهم سواء كانت مثال دينية أو فيما تعارفالعادات و القيم و املثل األخالقية اليت تسود يف جم   1عليها ا

إعداد الفـرد للحيـاة الكاملـة حبيـث يكـون  -انطالقا مما سبق ميكن تلخيص األهداف السابقة الذكر فيما يلي :   
قوي اجلسم صائب الفكر كامل اخللـق سـيعرف كيـف يتعامـل مـع غـريه ، و يقـدر الطبيعـة و مـا فيهـا مـن مجـال ، و 

ير شــؤونه بنفسـه و يقــوم بواجبـه حنــو أمتـه و وطنــه و ينتفـع مبــا وهـب هللا لــه مـن مواهــب و يسـتخدم كــل قــواه يف يـد
  2سبيل منفعة نفسه و غريه . 

تمع:أمهية / 4 لنسبة للفرد وا  الرتبية 
  لنسبة للفرد:/ 4.1
لنسبة للفرد كونه حيتاجها يف خمتلف مراحل حياته وتتمثل فيما يلي:     لغة    -للرتبية أمهية 
  تنمية شخصية الفرد و إعداده للحياة بنجاح. -   
  يكتب الفرد استقالال اقتصاد . -   
  3إعداده للقيام بدور اجتماعي . -   

  :لنسبة للمجتمع/ 4.2
ا تساعده يف القضا      تمع بدوره للرتبية أل ها ، كذلك حيتاج ا  كما حيتاج الفرد إىل الرتبية لألسباب اليت ذكر

  األساسية اليت من بينها ما يلي:
  االحتفاظ برتاثه الثقايف. -    
  تعزيز هذا الرتاث وتدعيمه بكل ما يستجد من علوم واخرتاعات. -    
  4اجل التنمية االجتماعية واالقتصادية. من -    

                                                
 .20دروس يف الرتبية و علم النفس ، مرجع سابق ، ص  1
 .123 – 118، ص  1968امحد خمتار عضاضة ، الرتبية العلمية يف املدرس االبتدائية ، بدون طبعة ، – 2
ريخ ص  عبد  – 3 اية ليسانس ، معهد دايل إبراهيم ، بدون  ضة و األمراض العصبية ، مذكرة   8.9القادر بن عبد هللا ، الر
 .29، ص  1989تركي امحد ، أصول الرتبية و التعليم ، الطبعة الثانية ،  - 4



 التربیة البدنیة و الریاضیة                                            /الفصل األول      

 
16 

  
ضي:/ 5   النشاط البدين والر

ضي:/ 1.5   مفهوم النشاط البدين والر
ضي اليت يرجع أساسـها إىل قـدمي الزمـان ، حينمـا كـان      ضي إحدى اجتاهات ثقافة الر يعترب النشاط البدين الر

ا تلقائيـا ، ضـمنا إلشـباع حاجاتـه األوليـة ، فأقـام مسـابقات العـدو و اإلنسان البدائي األو  ل ميارس كثريا من ضرو
ضـية األخـرى حماكيـا أجـداده األولـون و  اجلري و السباحة و الرمي ، املصـارعة ، القفـز و غريهـا مـن النشـاطات الر

ضة السابقة ، مث أضاف إىل هذه النشاطات األساسـية بعـض الوسـائل كـالكرات املضـارب  مستفيدا من خلفية الر
ــا التــــدريبات و املنافســــات و عمــــل جاهــــدا علــــى  ــام مــــن اجلهــ و الشــــبكات و وضــــع هلــــا القــــوانني و اللــــوائح ، و أقــ
ا حىت أصبحت إحدى الظواهر االجتماعية اهلامة اليت تؤثر يف سائر األمم و أصـبحت عنـوا  تطويرها و االرتقاء 

ت يف األداء و املهارة . لكفاح اإلنسان ضد الزمان و ذلك   ليبلغ أعلى املستو
ضـية و      موعـات الر ضـي البـدين أصـبح عنصـرا مـن عناصـر التضـامن بـني ا أما يف عصـر هـذا فـان النشـاط الر

  بعضهم مع بعض خدمة للمجتمع . ارخصة لشباب العامل امجع ليتعاونو 
عطائه الفرصة إلثبات صفاته الطبيعية و حتقيق ذاته عن      إلضافة إىل ذلك فهي تساهم يف حتقيق ذات الفرد 

طريق الصراع و بذل اجلهود ، فهو يعد عـامال مـن عوامـل التقـدم االجتمـاعي و يف بعـض األحيـان التقـدم املهـين إذ 
ضي عامل أساسيا يف إعداد الف   1.رد للدخول إىل احلياة العادية و العملية يعترب النشاط البدين الر

ضي :/ 6   أنواع النشاط البدين الر

ضــية ، كــان مــن الواجــب معرفــة أن هنــاك نشــاط ممارســة      إذا أردن أن نــتكلم عــن نــواحي النشــاط يف الرتبيــة الر
ديتــه و مــن بــني آلخــرين ، يف   أنــواع هــذا النشــاط الفــرد وحــده و هــو ذلــك النشــاط الــذي ميارســه دون االســتعانة 

املالكمــة ، ركــوب اخليــل ، املصــارعة ، املبــارزة ، الســباحة ، العــاب القــوى ، رمــي القــرص، رمــي الــرمح ، و مترينــات 
  -اجلمباز . أما النشاط اآلخر فيمارسه الفرد داخل اجلماعة و هو ما يسمى بنشاط الفرق ومن أمثلته :

ضة اهلوكي .كرة السلة ، كرة اليد ، الكرة الطائرة         ، فرق التتابعات يف السباحة و اجلري ، و كذا ر
ـا      هذا التقييم من الناحية االجتماعية ، لكن ميكننا تقسيمه حسب أوجـه النشـاط و تبعـا للطريقـة الـيت يـؤدى 

  -هذا النشاط ، فمن النشاط ما حيتاج إىل كرات أو أدوات خاصة و بعضها ال حيتاج إىل ذلك  و منها :
  العاب هادئة :/ 6.1
ال حتتاج إىل جمهود جسماين يقوم به الفرد وحده أو مع أقرانه يف جو هادئ و مكـان حمـدود ، كقاعـة األلعـاب     

ــــاب للراحــــــ ــــون هــــــذه األلعــ ــــة ، أو إحــــــدى الغــــــرف و اغلــــــب مــــــا تكــ ــــوال اليــــــومالداخليــ ـــذول طــ ــــد املبـــ . ة بعــــــد اجلهــ

                                                
ضية ، اجلزء األول  – 1  . 210-  209، ص  1971،،بدون طبعهعلي حيىي املنصوري ، الثقافة و الر
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  :العاب بسيطة / 2.6
شــيد و قصــص مقرونــة بــبعض      ترجــع بســاطتها إىل خلوهــا مــن التفاصــيل و كثــرة القواعــد و تتمثــل يف شــكل أ

  احلركات البسيطة اليت تناسب األطفال .
   العاب املنافسة :/ 3.6
حتتـــاج إىل مهـــارة و توافـــق عضـــلي عصـــيب ، و جمهـــود جســـماين يتناســـب و نـــوع هـــذه األلعـــاب ، يتنـــافس فيهـــا     
 .د فرد و مجاعيا األفرا

إذا مبا أن يف املنافسة يشرتط تـوفر خصـمني أو متنافسـني فـال بـد مـن تـوفري مجيـع الشـروط مـن قبـل احـد املتنافسـني  
  من اجل حتقيق الفوز .

لنشــاط الالحقــي للرتبيــة البدنيــة ، فانــه يعتــرب      ملدرســة و الــذي يــدعى  ضــي املــرتبط  و فيمــا خيــص النشــاط الر
مج الرتبيــة البدنيــة و حمقــق نفـس أصــدائها ، و ينقســم بـدوره إىل نشــاط داخلــي و نشــاط  احـد األجــزاء املكملــة لـرب

  خارجي .
  النشاط الداخلي :/ 4.6
حــة الفــرص لكــل تلميــذ ممارســة هــو النشــاط الــذي يقــ     دم خــارج أوقــات اجلــدول املدرســي و الغــرض منــه هــو إ

النشاط احملبب لديه و تطبيق املهارات اليت تعلمها التالميذ خالل الدرس ، و هو أنواع املمارسة الفعلية اليت تتصل 
لدروس اليت متثل القاعدة و اليت تبىن عليها ختطيط النشاط    الداخلي .فعال اتصاال وثيقا 

و خيتلــف النشـــاط الـــداخلي مـــن مدرســة ألخـــرى ، و ذلـــك ألنـــه خيضــع لإلمكانيـــات املتـــوفرة و طبيعـــة البيئـــة و     
النشاط الداخلي حيتوي على كل األنشطة املتوفرة يف املدرسة الفردية منها و اجلماعية ، يتم النشاط الداخلي عـادة 

املدرسي و حتت إشراف املدرسني و الطالب املمتازين و الذين جيدون يف أوقات الراحة الطويلة و القصرية يف اليوم 
لتـدريب  ضـي و كـذلك الـتحكم بشـكل عـام فـان هـذا النشـاط يتـيح للتالميـذ  فرصة جيدة لتعلم إدارة النشـاط الر
ملدرســـة طبقـــا للخطـــة الـــيت  ضـــية خـــارج وقـــت الـــدرس ، و ينضــم النشـــاط الـــداخلي  علــى املهـــارات و األلعـــاب الر

ت بني الفصول أو العروض الفردية أو أنشطة تنظيمية .   يضعها املدرس ، سواء كانت مبار
  النشاط اخلارجي :/ 5.6
  1هو النشاط الذي يتم خارج أوقات اجلدول املدرسي و خارج املدرسة .    

                                                
ضية للخدمة االجتماعية ، مصر القاهرة ،  –  1  . 70، ص  1965دمحم عادل خطاب ، كمال الدين زكي ، الرتبية الر
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ضي يف حياة املراهق :أثر النشاط الب/ 7   دين و الر

احلقيقة اليت ال شك فيها أن اجلسـم وحـدة متكاملـة ، يـرتبط عمـل كـل جـزء فيـه بعمـل األجـزاء األخـرى و اشـد     
  أنواع املعرفة فائدة للمراهق هو ما يتصل جبسمه و خصوصا ما يتعلق حبركته .  

ر لوجــد أن احلركــة هنـاك أســس أخــرى تـؤثر يف جســم املراهــق ، منهـا التغذيــة و الراحــة . و لكـن لــو حترينــا األمـ    
هي أمهها و خصوصا بعـد هـذا التطـور العظـيم يف منـو الفـرد و حركتـه بعـد سـيطرته علـى اآللـة و تطويعهـا خلدمتـه يف 
لتـايل حمـدودة حـىت كـادت  قضاء حاجته فأضحى قليل احلركة ، و املراهق مثله مثـل أي إنسـان أصـبحت حركتـه ، 

ــا يعـــانون مـــن أن تنعـــدم خاصـــة عنـــدما انتشـــرت وســـائل الرتفيـــ ه املختلفـــة ، و ال نعجـــب إذا رأينـــا املـــراهقني كثـــريا مـ
الصــداع و األرق ، و مــن األمــراض ، الروماتزميــة و العصــبية و القلبيــة ،و لــيس مصــادفة أن تنتشــر بيــنهم اإلمــراض 

ــذا الشــكل املرعــب ، و الســبب يف هــذا واضــح ال حيتــاج إىل إثبــات ، فم ت الســلوكية  عظــم النفســية و االضــطرا
م تكون يف أضـيق احلـدود  ةلقضاء حوائجهم الضرورية الالزم ااملراهقني قليلو احلركة ، و إن حتركو  م فان حركا حليا

لتايل حدوث الضرر على أجسادهم .   ، و على مدى جد قصري ، مما ينتج و 
ضي ، عند املراهق ، حىت      لنشاط البدين الر يتسىن لـه إبعـاد كـل األمـراض و و هذا ما يشري إىل ضرورة القيام 

  امللل اليت غالبا ما تصيب جسده .
موعـة ، يـتعلم فيهـا التعـاون و النظـام و الطاعـة و      ففي حركة اللعبة اجلماعية الـيت يلعبهـا املراهـق مـع أقرانـه يف ا

موعة ككل ، و يف اللعبة الفردية اليت ينازل فيها الفرد زمالئه  ، يـتعلم الشـجاعة و الصـرب إنكار الذات يف سبيل ا
و حسن التصرف و االعتقاد على النفس ، و تصحيح اخلطأ الذي يقـع فيـه ، فتـزداد مداركـه و تقـوى شخصـيته و 

  تتبلور .

ضــة يف سـن املراهقــة ال      لـذلك فـان احلركــة بنوعيهـا تـؤثر يف جســم املراهـق  بـدنيا و عقليــا و روحيـا ، وممارسـة الر
ا عــن فائــدة  لتغذيــة ، و امللعــب ال يقــل عــن املدرســة أمهيــة يف تعلــيم املــراهقني الســلوك احلســن و املبــادئ تقــل فائــد

  القومية .
حية التدريب       فقد حددوا ذلك شروطا عدة منها : فمن 

لسهل . - لسهل منها فاألصعب مث ينتهي    أن تؤدي التمارين حسب تدرج خاص . حيث يبدأ 
أن يتــيح للمراهــق اختيــار اللعبــة الــيت  -علــى أن يراعــي يف اختيارهــا قــدرة املراهــق ، و أول اخلطــوات هــي احلركــة : -

مييل إليها ، فال تفرض عليه لعبة بعينها بل جيب أن ننضم أوقات التدريب و أن نساعده على أسس لعبته املختارة 
ا ، و األفضـل أن يكـون تدريبـه علـى  ، و أن نبـني لـه نقـاط اخلطـأ يف ألعابـه حـىت يرتكهـا  و شــراف يصــو لعبـة مـا 

  1.مدرب فين أخصائي
   

                                                
ولیام ماسترز ، رالف بیتز ، تعریب خلیل رزوق ، المراھق و البلوغ ، دار الحرف العربي للطباعة و النشر و التوزیع ،بدون طبعھ ،بدون  –1

 130 -129تاریخ، ص 
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جيب أن يوضع يف االعتبار أن االقتصاد على حركة اللعبة يف تربية جسم املراهق غري كاف ، إذ ال بد أن ندفعه  -

ا األساس يف تقومي اجلسم و اعتدال القامة  داء التمرينات البدنية أل راهق أكثر و تكوينها ، و املإىل القيام 
ضي وسيلة لتمضية أوقات الفراغ مع األصدقاء ، بعيدا عن جو األهلالناس حاجة إىل احلركة و  ، و النشاط الر

  .املنزل
دة على انه ينمي الفرد املراهق من لناحية اجلسمية فله دور آخر و هو  ضي ز وسيلة القضاء فالنشاط البدين الر

جحة كذاك لدك كثري من األخطاء يف سن املراهقة ، و كثريا ما يكتسب املراهق  أو ملأل وقت الفراغ ، و وسيلة 
ضي وسيلة  جحة يف احلياة ، كما أن الرتويح عن نفس املراهق يف أداء النشاط الر عن طريقه مهارات جديدة 

لصحة و تقوية الت  وافق العضلي و العصيب و عالج العيوب اخللقية اجلسمانية الناجتةلتجديد احليوية و التقدم 
ية .عن أوضاع جسمه اخلاطئة يف أعماله اليومية أو املهن

ضي :/ 8   خصائص النشاط البدين الر
ضي بعدة         خصائص متنوعة لعل أمهها ما يلي :يتميز النشاط البدين الر

ضي عبارة عن نشاط  - تمعاجتماعي ، و هو تعبري عن تلقي مالنشاط البدين الر   .تطلبات الفرد مع متطلبات ا
ضي يلعب البدن و حركاته الدور الرئيسي . -   خالل النشاط البدين الر
ضي هو التدريب مث التنافس . - ا النشاط الر   أوضح الصور اليت يتم 
ض - ضي-يةحيتاج التدريب و املنافسة الر    إىل درجة كبرية من املتطلبات و األعباء البدنية -أهم أركان النشاط الر

ا تتطلب درجة عالية من االنتباه و الرتكيز . هود الكبري على سري العمليات النفسية أل   و يؤثر ا
و مـا يـرتبط بكـل  ال يوجد أي نوع من أنواع نشاط  اإلنسان من اثر واضح للفوز و اهلزمية أو للنجاح و الفشـل -

ضي .    منهم يف نواحي سلوكية معينة ، بصورة واضحة مباشرة مثلما يظهره النشاط الر
ضي حبدوثه يف مجهور غفري من املشاهدين ، األمر ال حيدث يف كثري من فروع احلياة .-   1يتميز النشاط الر

ضي حيتوي على مزا عديـدة و مفيـدة      تسـاعد الفـرد علـى التكيـف مـع حميطـه و فكما نالحظ فان النشاط الر
  جمتمعه ، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي و االسرتاحة من عدة حاالت عالقة من ذهنه .

  / مفهوم الرتبية :9
ر اليت حيدثها كائن إنساين يف كائن إنساين آخر ،     و يف الغالب راشد يف صغري  الرتبية مجلة من االنفعال و اآل

ت الـيت يعـد هلـا حـني  ، و اليت تتجه حنو غاية قوامها أن تكون لدى الكائن الصغري استعدادات منوعة تقابـل الغـا
  يبلغ النضج . 

  
  
  

                                                
ت و تطبيقات . دار الكتب اجلامعية ،عصام عبد اخلالق 1 ضي نظر  .  15 14ص  1972،مصر  ،الطبعة الثانية ،التدريب الر
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ا : littréأما ليرتي  *    فيعرف الرتبية 

ات الفكرية أو اليدوية اليت تكسب ، هي العمل الذي نقوم به لتنشئة طفل أو شاب ، و انه جمموعة من العاد    
  1 و جمموعة من الصفات اخللقية اليت تنمو .

ضية :مفه/ 10   وم الرتبية البدنية و الر
ضــية هــي : الرتبيــة ا     ( نظــام تربــوي لــه أهدافــه الــيت تســعى إىل حتســني األداء اإلنســاين العــام ، مــن لبدنيــة و الر

  2تربوي ، يتميز خبصائص تعلميه و تربوية هامة ).خالل األنشطة البدنية املختارة كوسط 
  : west and butcherو يعرفها ويست و بوتشر * 

ـدف إىل حتسـني األداء اإلنسـاين مـن خـالل وسـيط و هـي األنشـطة البدنيـة املختـارة      ا العملية الرتبوية الـيت  (أ
  لتحقيق ذلك ). 

  : charlesأما تشارلز * 
( جزء من الرتبية العامة ، ميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و     

  3االجتماعية ، و ذلك عن طريق األلوان من النشاط البدين بغرض حتقيق املهام ) . 
ا :       إلضافة إىل أ
  اليت تكسب الفرد خالهلا أفضل املهارات احلركية و العقلية و االجتماعية و اللياقة من خالل النشاط  ( العملية    

    4البدين ) .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .27ليف لوينا لوبري ، ترمجة الدكتور عبد هللا عبد الداعي ، الرتبية العامة ، دار العلم للماليني ، بريوت الطبعة اخلامسة ، ص  1
ضية املدرسية ، دار الفكر العريبد.أمني  2 ريخالطبعة الرابعة ،أنور اخلويل ، حممود عبد الفتاح ، د.إدريس ، الرتبية الر  17، ص  ،بدون 
ضية ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل ، 3 ريخ،  د.أمني أنور اخلويل ، أصول الرتبية البدنية و الر  29ص بدون 
ريخ،الطبعة األوىل ، ،دار الفكر العريب مجال الدين الشافعي ، مناهج الرتبية البدنية املعاصرة ،د.أمني أنور اخلويل ، د. 4  27- 26ص  بدون 
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ضة يف اجلزائر :/ 11   الرتبية البدنية و الر
ضــية حتــت إشـراف 1962يف جويليـة      املــدير العــام –م مل يكــن يف اجلزائــر إال فـرع أكــادميي للرتبيــة البدنيـة و الر

ت ، و بعـد االسـتقالل  –للرتبية الوطنية  ضة املدرسية و االمتحـا لر من طرف مفتش عام و األخري ال يهتم إال 
عمـــدت الدولـــة إىل تنظـــيم هـــذا الفـــرع اهلـــام ، مـــن اجـــل الصـــحة و التـــوازن الفكـــري و األخالقـــي للثبـــات اجلزائـــري 

ضة و ال   هام التالية :سباحة اليت هلا املفأنشأت وزارة الر
  اإلشراف على الرتبية البدنية املدرسية و اجلامعية . -    
ضـية ، و كــان دور  -     ضـية ، و تنظـيم املنافسـات الر التكـوين و اإلشـراف اإلداري ملعلمـي الرتبيـة البدنيـة و الر

ضة و  ا ، و كانالرتبية البدنية من التهميش الذي اجلزائر ميثل يف إخراج الر من االهتمامات األساسية لوزارة  أصا
ضــية  ضــة و وزارة الرتبيــة الوطنيــة ، حيــث أوكلــت هلــا مهــام الربجمــة و اإلشــراف علــى النشــاطات الر الشــباب و الر

  داخل املؤسسة الرتبوية القاعدية نواة الرتبية و التعبئة اجلماهريية .
ت التعليمية و على املستوى املدرسي بذلت جهود جبارة إلدماج الرتبية م   ع التكوين املدرسي عرب خمتلف املستو

  دار النصوص القانونية التالية :من املدرسة إىل اجلامعات ، مما استدعى إص
   املتضمنة تنظيم الرتبية و التكوين ، و هذه املادة تنص على : 1976ابريل  16املؤرخة يف  35- 76املادة

ـــا إجباريـــة ( املـــادة كـــل جزائـــر "  ) ، كمـــا لعـــب 7) و جمانيـــة ( املـــادة 5ي لـــه احلـــق يف الرتبيـــة و التكـــوين " ، و 
ضــية الوطنيــة لكــن النمــو الــدميغرايف اهلائــل الــذي تشــاهده  القطــاع املدرســي دورا هامــا و حيــو يف بعــث احلركــة الر

ضـية مـن سـنة البالد اثر كثريا يف تكوين املكونني و توفري اهلياكل و العتا  1978د األساسيني للرتبيـة البدنيـة و الر
ضـــية (بســريايدي ) و ( الشـــلف ) اللـــذا 1987إىل ســنة   ن، و مل توجـــد إال املعاهــد اجلهويـــة للرتبيـــة البدنيــة و الر

ضــية  قــدرة اســـتيعاب املعهــدين للطلبــة  طالبــا بـــدال  260أوكلــت هلمــا مهــام تكــوين إطـــارات الرتبيــة البدنيــة و الر
  سنو .  1340

لنســبة ألســـاتذة التعلــيم الثـــانوي و التقــين يف مــادة الرتبيـــة البدنيــة ، ممــا اســـتدعى فــتح فـــروع  ممــا أعطــى فراغـــا كبــريا 
  م . 1981لسد هذا الفراغ سنة  -  PA-لتكوين األساتذة املساعدين 

ضــية أعطــت وزارة التعلــيم العــايل اإلشــارة لتكــوين أول دفعــات أســاتذ 1982و يف ســنة      ة الرتبيــة البدنيــة و الر
جلزائر العاصمة و سطيف مث حتولت إىل مستغامن ، و كذلك مت فتح معهـد  ضية  بفتح معاهد الرتبية البدنية و الر

  را و املهام اليت أوكلت هلم هي :قسنطينة مؤخ
لنسبة للطور الثانوي و التقين .  -     ضية  ألساتذة يف الرتبية البدنية و الر   مأل الفراغ 
ضية يف معاهد التعليم . -      1 ضمان تعليم مقياس الرتبية البدنية و الر
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ضية يف املرحلة الثانوية : أهداف الرتبية البدنية و/ 12    الر
ا تشمل حيـاة اإلنسـان املاديـة      ضية عبارة عن عملية واسعة الشمول ، متعددة اجلوانب أل الرتبية البدنية و الر

تربية بدنية ، تربية خلقية ، و تربية فكرية ، و فصـل إحـداهن خطـأ ألن   نوية فهي مقسمة إىل ثالث أقسام :و املع
ن الرت  ضـية كمـادة دراسـية ليسـت شـيئا مضـافا كل قسم مكمل لآلخر و بـذلك نسـتطيع القـول  بيـة البدنيـة و الر

مج املدرسي بل تعترب هامة جدا حبيث توجه التلميذ توجيها صحيحا يكتسب من خالل املهارات الالزمة  إىل الرب
و يشــــارك يف النشــــاطات الــــيت تفيــــده صــــحيا ، بــــدنيا و عقليــــا ، فمــــن الناحيــــة الصــــحية فهــــي تســــاهم يف التكــــوين 

السليم ملختلف وظائف اجلسم و املتمثلة يف سالمة اجلهاز الدوري و التنفسـي و العصـيب العضـلي ، و  الصحيح و
حيـــة التطـــور احلركـــي فهـــي تســـاعد املراهـــق علـــى الشـــعور جبســـمه و حتســـني قدراتـــه  ســـالمة العظـــام أيضـــا أمـــا مـــن 

    1. ةالسيكولوجي
ضية تسعى إىل تنميـة الـروح االجتماعيـة للتلميـذ و املتمثلـة يف أما من الناحية االجتماعية فالرتبية البدنية و الر    

ــا الفــــرد إزاء جمتمعــــه و تقبــــل القــــوانني و  ــ حســــن التعامــــل مــــع اآلخــــرين و معرفــــة احلقــــوق و الواجبــــات الــــيت يلتــــزم 
ملسؤولي    هداف يف ثالث جماالت أساسية هي :و نستطيع صياغة هذه األ ةاإلحساس 

ال  / 1.12   احلسي احلركي :أهداف ا
ضـية إىل تطـوير املهـارات و القـدرة البدنيـة يف التعلـيم الثـانوي و جيــب      ـدف الرتبيـة البدنيـة و الر ـال  يف هـذا ا

  كتساب و حتسني القدرات التالية :مساعدة التلميذ على ا 
  وثب العايل مثالإدراك التلميذ جلسمه جيدا و تعلمه تدرجييا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات ال -    
يكتســب ســلوكات حركيــة منســقة و متالئمــة مــع احملــيط يف كــل الوضــعيات الطبيعيــة كاملشــي و اجلــري و مــن  -    

  خالل الوضعيات األكثر تعقيدا كاجتياز احلواجز و مالمسة األجهزة الرتبوية .
  ربجمة يف املؤسسة .التحكم يف الفنيات احلركية القاعدية و الوضعيات التكتيكية البسيطة امل -    
  اكتساب القدرات البدنية كالسرعة ، القوة ، املداومة ، املرونة ، املقاومة ، ...اخل . -    
  تعليمه كيفية توزيع جهده و تناوب الفرتات الراحة و العمل . -    
  2تعلمه كيفية االسرتجاع و الراحة بطرق سليمة . -    

  
  
  
  

                                                
ة دمحم خيضر بسكرة ،السنة اجلامعية محو ، ممادي دمحم ، مهرية دمحم ، مذكرة شهادة ليسانس ،  األسباب النفسية و االجتماعية مليول الفتيات ملمارسة الكرة الطائرة ، جامع دمدوم 1

 .17ص  2009- 2008
ضية للتعليم الثانوي ، ط 2  .6، ص  1997بعة جوان مديرية الرتبة و التعليم ، مناهج الرتبية البدنية و الر
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ال االجتماعي أ/ 2.13   العاطفي :هداف ا
لعالقـات الديناميكيـة املبنيـة علـى املسـاعدة و         قـي املـواد األخـرى  ضية عن  تتميز مادة الرتبية البدنية و الر

  -التعاون و املنافسة و هلذا األساس جيب إعطاء التلميذ الفرصة الختاذ املواقف و التحكم يف القدرات التالية :
ستمرار  -     ضي و امتالك الرغبة و القدرة على بذل اجلهد قد تعوده على التدرب    حب النشاط البدين الر
  دجمه يف الفوج عن طريق مشاركته يف النشاط البدين و التقمص التدرجيي ملختلف األدوار  -    
لروح  ذيبه خلقيا بتقبل القوانني و احرتامها و تطبيقه للقوانني داخل الفوج -     و جتاه الزميل (التحلي 

ضية) .    الر
لفرح و االرتياح أثناء ممارسته النشاط و تقبله اهلزمية . -       تعبريه عن انفعاالته بطريقة اجيابية 

ال املعريف :3.12   / أهداف ا
أثنــاء األلعـــاب األنشــطة البدنيــة تســـاعد التلميــذ علـــى حتســني القـــدرات اإلدراكيــة و التفكـــري التكتيكــي خاصـــة     

اجلماعية و املسائل اليت تطرحها من تركيز و يقظة و سـرعة االسـتجابة و التصـور الـذهين ملواقـف اللعـب كمـا ميكـن 
   ق من أن يكتسب املعارف التالية :املراه
  كيفية ممارسة و تطبيق قوانني اللعب .   -    
ضية  -     ريخ األنشطة البدنية و الر   التعرف على 
ثريها على اجلسم من الناحية التشرحيية و الفسيولوجيف -       1.  ةهم معىن الرتبية و 
  مهية الرتبية البدنية للمراهق :أ/ 13
لغة األثر يف تكوين املراهـق و شخصـيته حيـث حتقـق لـه فرصـة اكتسـاب      ضية هلا أمهية  إن الرتبية البدنية و الر

اخلــربات و املهــارات احلركيــة ، الــيت تزيــده رغبــة وثيقــة يف احليــاة و جتعلــه حيصــل علــى القــيم الــيت قــد ال يكتســبها يف 
ضـــية بتنميـــة مواهـــب  املراهـــق و قدراتـــه البدنيـــة و العقليـــة و تطـــوير الطاقـــات البدنيـــة و املنـــزل ، تقـــوم األنشـــطة الر

مج يوافـــق بـــني الـــدروس و ممارســـة النشـــاط البـــدين و عمومـــا فممارســـة حصـــة بدنيـــة  يت بتكييـــف بـــر النفســـية ، و 
حملافظة على اللياقة البدنية و الكفاءات البدنية . ضية واحدة أسبوعيا كفيلة    ر

يأ له نوع من التعويض النفسي و البدين و و تعترب األنشطة      ضية مبثابة ترويح عن النفس للمراهق ، حبيث  الر
ت و االنـــدفاع و هــذا عـــن طريـــق ممارســـة حركـــات  الضـــطرا جتعلــه يعـــرب عـــن مشـــاعره و أحاسيســه ، الـــيت تتصـــف 

ضية متوازنة و منسجمة و مناسبة ختدم وتنمي أجهزته الوظيفية و العضوية و تقوي ته . ر   2معنو
  
  
  

  .6-7مديرية الرتبية و التعليم ، مرجع سابق ،  ص  1
225، ص 1977بريوت ،  ، الطبعة الثانية إبراهيم اسعد ، مشكالت الطفولة و املراهقة ، دار اآلفاق اجلديدة ،ميخائيل 2
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ض/ 14 لرتبية العامة :عالقة الرتبية البدنية و الر   ية 
ضـية اكتسـب معـىن جديـد بعـد إضـافة كلمـة الرتبيـة إليـه ، فكلمـة بدنيـة تشـ     ري إىل إن تعبري الرتبية البدنيـة و الر

البــدن و هــي كثـــريا مــا تســتخدم يف اإلشـــارة إىل صــفات بدنيــة خمتلفـــة كــالقوة البدنيــة ، و النمـــو البــدين أو الصـــحة 
البدنية و هي تشري إىل البدن مقابل العقل ، و على ذلك فحينما تضاف كلمة الرتبية إىل كلمة بدنية حتصل على 

ــا تلــك العمليــة ا لرتبويــة الــيت عنــد ممارســة أوجــه النشــاط الــيت تنمــي وتصــون جســم تعبــري تربيــة بدنيــة ، و املقصــود 
اإلنســان و تســاعد علـــى تقويتــه  و ســـالمته فــان عمليـــة الرتبيــة تــتم يف نفـــس الوقــت ، هـــذه الرتبيــة قـــد جتعــل حيـــاة 
اإلنســان أكثــر رغــدا أو العكــس تكــون مــن اهلــدام و يتوقــف ذلــك علــى نــوع اخلــربة الــيت تصــاحب هــذه الرتبيــة ، و 

ضية على املعاونة يف حتقيق أغراض الرتبية . تتوقف    1قوة الرتبية البدنية و الر
ـا و يـرى الـدكتور" أمـني أنـور اخلـويل "      ضية قيمة تربويـة يف حـد ذا و يشري " مورجان " أن الرتبية البدنية و الر

  2.أن االستفادة من األنشطة البدنية أو احلركية هي كوسيلة حتقيق أهداف الرتبية 

و يتمثــل رأينــا يف أن العالقــة املوجــودة بــني الرتبيــة البدنيــة و الراضــية و الرتبيــة هــي عالقــة ارتباطيــه كــون اإلنســان     
كائن مشويل و هو يواجه حياته على هذا األساس ، فال ميكـن عـزل جسـده عـن روحـه كمـا ال ميكـن عـزل بدنـه عـن 

ذا ال  ميكننا فصل الرتبية عن البدن، الن الرتبية البدنية ال نقصد عقله الن العقل يؤثر على اجلسم و جمهوده ، و 
ا تربية البدن فقط و إمنا هي االسـتفادة مـن األنشـطة البدنيـة و احلركيـة كوسـيلة لتحقيـق أهـداف الرتبيـة حيـث أن 

  اإلنسان ينمو و يتطور و يتكيف مع احلركة ، هذه األخرية تؤثر يف بناء الشخصية القوية . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ت و طرق الرتبية البدنية  – 1 سني الشاطي ، نظر   .11، ص 1992، سنة ،بدون طبعهد.حممود عوض بسيوين ، د.فيصل 
 348، ص 1996القاهرة ، مصر ،  ،د أمني أنور اخلويل  ، أصول الرتبية البدنية ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل –2
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  اخلالصة :
ضية و الرتبية هي عالقة ارتباطيه كون اإلنسان كائن ايتمثل رأينا يف أن العالقة املوجودة بني  لرتبية البدنية و الر

مشويل و هو يواجه حياته على هذا األساس ، فال ميكن عزل جسده عن روحه كما ال ميكن عزل بدنه عن عقله 
ذا ال ا نا فصل الرتبية عن البدن ، الن الرتبية البدنية الميكن الن العقل يؤثر على اجلسم و جمهوده ، و    نقصد 

الستفادة من األنشطة البدنية و احلركية كوسيلة لتحقيق أهداف الرتبية حيث أن اتربية البدن فقط و إمنا هي 
  اإلنسان ينمو و يتطور و يتكيف مع احلركة ، هذه األخرية تؤثر يف بناء الشخصية القوية.
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  متهيد :

ا و عالقتها املرتبطة ، تعطي للنشاط املدرس اجتاها حمددا ، و تطبيع  ت املهنة الرتبوية من خالل وحد إن مكو
سلوب املريب ، لذا فاالختبار املهين له دور وضيفي متخصص يتطلب وجود ارتباط بني طبيعة هذا الدور ،  عمله 

، و منه فان التدريس هو عملية تفاعل متبادل بني األستاذ و  و متطلباته من قدرات و كفاءات ختصصية مناسبة
املتعلمني ، املعلومات و املهارات و القيم و االجتاهات لرتبوية املرغوبة ، اليت ينبغي حتقيقها يف فرتة زمنية حمددة 

لدرس أو بوحدة النشاط .   تعرف 
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ض/ 1   يـة :أستاذ الرتبيـة البدنيـة و الر

ضيـة يــلعب دوراً هامــا وحيـو و لــه فــاعلية يف العمليــة الرتبويــة فمسـؤوليته كبـرية      إن أستــاذ الرتبيـة البدنـية و الر
جـــدا ، إذا أن مهمتــه ال تقتصـــر علــى الرتبيـــة اجلســمية فحســب بـــل يتعــداها لتصــل إىل أكثــر مــن ذلــك ، ألنــه ال 

ـــذه يف الفصــــل فقـــط بــــل يتعــــداها إىل فنــــاء املدرســــة ، واىل عالقـــات التالميـــذ بتالميـــذ املــــدارس  يتفاعــــل مـــع تالميـ
  األخـرى .

ضيـــة أثـــرا علــى حيــاة التلميــــذ املدرسيـــة ، فهـــو الـــذي يوجـــه قــواه الطبيعيـــة      ــة البدنيـــة و الر كمــا أن ألســتاذ الرتبيــ
ئمــة ، كمــا انــه يســاعد التلميـــذ علــى التطـــور يف االجتــاه التوجيــه السليـــم ويهيــئ لقــواه املكتســبة البيئــة التعليميـــة املال

ضيــة ال تعــد مقصــورة علـى توصـيل العلــم إىل  االجتمـاعي السـليم ، وذلـك الن وضــيفة أستــاذ الرتبيــة البدنيـــة و الر
خطيـــر، فهـــو املتعلــم ، كـــما يضـن الــبعض ولكنـــه مـريب أوال وحجــر الزاويـــة يف النظـام التعليمــي . فــاملعلم دوره مهــم و 

ما قد وكـال إليـه أمـر تربيــة أبنائهــم حـىت يصـبحو  مواطنيــن صاحليــن ، و  ائـب عن الوالديـن و موضع ثقتهما ، أل
ضيــــة يف األخــــذ بيـــد  أيلـــيس هنـــاك معلـــم قـــي  مدرســــة حتتـــاج لـــه الفـــرص الـــيت تتــــاح ألستــــاذ الرتبيــــة البدنيــــة و الر

  1قبول اجتماعيا ، وذو األثر الصحي و العقلي .التالميـذ إىل الطريـق السوي امل
تمع من     ضيـة يعد رائـدا اجتماعيا ويعين ذلك أنـه يشعر مبا يف ا وجبانب ما سبق فإن معلم الرتبيـة البدنيـة و الر

مشـــاكل ، و يعمـــل علـــى أن يعــــد التالميــــذ حبيـــث يســـتطيعون التعامـــل مـــع هــــذه املشـــاكل وحلهـــا كمـــا أنــــه يسهــــم 
جهوده الشخصي يف إرشادهـم  إىل كيفيـة التغـلب على ما يصادفهـم مـن أمـراض اجتماعيـة ومـن تصــرفات شــاذة مب

لتـايل يساعـد ذلك على محايتهم .   تمع ،و  2يقوم بـها بعض الشواذ من اخلارجيـن على ا
  
  

                                                
ضية جالل عبد احلكيم ،زينب علي عمر،غادة  1  .66-65ص 2008، القاهرة ، األوىل الطبعةيب ، ، دار الفكر العر طرق تدريس الرتبية الر
ضية دمحم سعد زغلول ، مصطفى السايح دمحم  2 هيل معلم الرتبية الر ،  2004 اإلسكندرية ،مصر، الطيعة الثانية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، : تكنولوجيا إعداد و 

 .197ص.
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ضيـة :/ 2   شخصيـة أستاذ الرتبيـة البدنيـة و الر

  ة للمدرس :الشخصيـة الرتبويـ/ 1.2
ــنا إذا أن نراعـــي اجلوانـــب اخلاصـــة     نظـــرا للتطـــور الرتبـــوي املتواصـــل لكــــل مـــن عمليـــيت التعليــــم و التعلــــم جيـــب عليــ

للتلميـذ ، ألنه هو العنصر األهم يف العمليـة التعليميـة ، وذلك يكـون من الناحيـة النفسيـة و البدنيـة و االجتماعية 
التعليــم ، و يـدخل العمـل املهــم لألسـتاذ يف امـتالك الوسـائل املاديــة و املعرفيــة املالئمـة  لطرق املدروسة اهلادفـة يف

ملتعلــــم ، ويفـــرتض علـــى األســـتاذ الرتكيـــز علـــى جـــانيب النمـــو و التكيـــف كأهـــداف  ـــاالت اخلاصـــة  ملعاجلـــة هـــذه ا
لتنسيــــق مـــع الـــربامج و الـــدروس ، كمـــا أن لألســـ ت املنشـــودة ،  ثـــري كبـــريا علـــى جانـــب القـــيم لتحقيـــق الغـــا تاذ 

  واألخالق .
  الشخصيـة القياديـة للمدرس :/ 2.2
ــة يعتـــرب قائـــداً حلــــد كبيـــــر حبكـــم ســـنه ،  DOLNRAيقـــول ارنولــــد (      ضيــ ) أن أستــــاذ الرتبيــــة البدنيــــة والر

د الغريزي للطفل وهو اللعب ،  وختصصـه اجلذاب ، كما يعتبـر الوحيـد من بني هيئـة التدريـس الذي يتعامل مع البعـ
ـــــــام ـــد ويليـــ ـــــ ــــــذه و يعتقــ ـــــا هــــ منــــــ ــــــد يف أ ـــــــتاذ كقائـــــ ــــــة األســـ ــــرض شخصيـــــ ـــن فــــــ ـــــ ـــــــالم مــ ـــــــائل اإلعـــ ـــــــا زادت وســـ  زكمــــ

)IAMSWILL  لنظـر إىل أن ضيـة فعـال جدا وذلك إجيابيا أو سـلبيا ،  ) أن دور معلم الرتبيـة البدنيـة و الر
           جمتمعه . الطفل يطبق ما يتعلمه من أسرتـه و مدرستـه و 

ضيـــة لــه دور علــى النمـــو االجتمــاعي     ولقـــد أفــادت بعــض الدراســات أن شخصيـــة مــدرس الرتبيـــة البدنيـــة و الر
والعــاطفي للتلميـــذ ، ومـــن الواجـــب أن يـــدرك األستــــاذ حساســـة التالميــــذ و املشـــاكل الـــيت يعـــانون منهـــا و الفـــروق 

 ة التعليميـة .الفردية اخلاصة املختلفة أثناء العملي
ت اثين عشر ألف تلميــذ وطفـل و مراهـق Y WITTويف دراسـة قدمها وييت (    ) وقـام خالهلا بتحليـل كتا

حلــافز ، التعــرف علــى  م عــن تــوفري األمــان وتقــديرات التالميــذ ، تليـــها صــفات مثــل : ( اهتمامــه  تتصــل بتصــورا
  ح مرحة ، اهتمامه مبشاكل التالميـذ ، التعاطف و التسامح ) تالميذه ، إظهار احلنـان و األلفـة ، اتصافه برو 

س يعطون اآلخريـن إحساسا      ىل ) أن الوصف الغالب للقيادات الناجحة هو أنـهم أ ولقـد توصلت (جنجز 
ألمان واالنتهاء و بعض االهتمام .   1الرتياح ، ولديهم القدرة على إشعارهم 
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ن     ـــاالت القيــــادية علـــى ضـــرورة توفيــــر  وقـــد أشـــار " عـــد ــاء يف ا جلـــون" إىل مـــا اتفـــق عليـــه العديـــد مـــن العلمــ

املواصــفات التاليـــة يف القيـــادة و هـــي : مواصـــفات فطريــة ، مواصـــفات اجتماعيـــة ، مواصـــفات علميـــة ، مواصـــفات 
تمع  مدرسـا و قائــدا أفضـل . ومـن اجل انـب الـديين يـذكر القـرآن عقلية .........  وتوفر هذه املواصفات يعطي ا

  الكريـم يف وصفه للقائـد و القيـادة يف أكثر من موضع ومناسبة موضحـا األسس القياديـة الصحيحـة حيث وصف 
وصـــاف قياديــــة ، نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل املثـــال : اآليـــة  هللا تعـــاىل رســـول هـــذه األمـــة دمحم صـــلى هللا عليــــه و ســـلم 

  )4" القلم آية( ق عظيـموإنك على خلالكرمية التاليـة "
(آل      " ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من حولك فأعف عنهم و اسـتغفر هلـم وشـاورهم يف األمـر" 

  )      159عمران 
ليت هي أحسن ادع إىل" حلكمة واملوعظـة احلسنة وجادهلم    1 ).125"(النحل آية  سبيل ربك 

ضية : السمات األساسية ألستاذ الرتبيـة البدن /3   يـة والر
      السمات األساسية لألستاذ املعاصـر: /1.3

اشرتطت الرتبيـة احلديثـة شروطـا دقيقة جدا لنجاح العمليـة التعليميـة و أدائها على أحسن وجـه، ومبا أن األستاذ     
لسمات التاليـة :   هو املسئول األول واألخري على جناح هذه العملية فهي تشرتط فيه التحلي 

تاذ جيـــب أن يســـتطيع إجنـــاز مهمـــات اجتماعيـــة وتربويـــة ، ويســـهم يف تطـــوير جانـــب التكيـــف فيهـــا ويـــنظم  *األســـ
ا احلديثة وحيسن استثمار التقنيات الرتبوية . جتاها   العمليات الرتبوية 

بادلــة بــني *جيــب أن يــتفهم بعمــق مهماتــه اجتــاه جمتمعــه عــن طريــق املواقــف التعليميـــة ،ومــا ينشــأ عــن العالقــات املت
حلـــوار والتفاعــل والرعايــة وتبـــادل اخلــربة ، حبيـــث تتعــدى نقـــل  األســتاذ والتلميــذ ، وهـــي عالقــات جيـــب أن تتميــز 
ـذيب  املعرفة من طرف آلخر لتؤدي إىل تنمية القدرات ، وممارسة قوى التعبري والتفكري وإطالق قوى اإلبـداع ، و

تمع .األخالق وتطوير الشخصية جبملتها ، مبا يكفل ا   ملشاركة يف تقدم ا
حثـــا تربويــا يســهم يف حـل املشــكالت الرتبويـــة  *عليـه أن ميتلــك مـن القــدرات واملهــارات واملعلومـات مــا جيعـل منــه 

  عن دراية ووعي . 
*عليه أن يتحلى بروح املبادرة والنـزعة إىل التجريب والتجديـد ، وان يكـون واثقـا بنفسـه يف تنظـيم النشـاط الرتبـوي 

  2ية واختيار .حبر 
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إن الطابع الفعـال للشخصـية اإلنسـانية حتـدده ظـروف احليـاة االجتماعيـة ، وإن هـذه الشخصـية نفسـها هلـا القـدرة  

علــى تغيــري تلــك الظــروف ، فــالوعي اإلنســاين ال يعكــس العــامل املوضــوعي فقــط وإمنــا يدعــه أيضــا ، فعاليــة األســتاذ 
ثرياتــه علــى ذلــك  تظهــر مــن خــالل حكمتهــا علــى تلــك التغــري  ات الــيت تطــرأ علــى خصــائص نشــاطه ومواصــفات 

املوضوع ، وكما نعرف فإن موضوع عمل األستاذ األساسي هو (التلمـيذ) ، حيث أن طبيعة عمـل األسـتاذ مرتبطـة 
منـا هـذه خباصيـة التأثري املتبادل بني الذات (األستاذ) واملوضوع (التلميــذ) أثنـاء النشـاط التعليمـي ، فاألسـتاذ يف أ

قصا "بسيطا" للمعارف إمنا هو منظم وقائد موجــه.    1ليس 
ضيـة : /4   مسؤوليات أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

ضيـة :/ 1.4   فهم أهداف الرتبيـة البدنيـة و الر
ضيـة سواء   ضيـة فهم أهداف مهنة الرتبيـة البدنيـة والر كانت طويلة املدى   يتحتم على املدرس الرتبية البدنيـة والر

أم أغــراض مباشــرة ، فــإن معرفــة املــدرس األهــداف الــيت يســعى إىل حتقيقهــا جتعلــه قـــادرا النجــاح يف عملــه اليــومي ، 
ضيـة جيدا أمكن عمل ختطيط سليم لرباجمـها .   وإذا ما عرفت أغراض الرتبيـة البدنيـة و الر

ضيـة : / 2.4 مج الرتبيـة البدنيـة و الر   ختطيط بر
ضيــة وإدارتـه يف ضــوء       مج الرتبيـــة البدنيــة والر ضيــة هـي ختطـيط بـر املسـؤولية الثانيـة ملـدرس الرتبــة البدنيـــة والر

عتبارات أوهلا وأمههــــا:    األغراض ، وهذا يعين االهتمام 
مج ضر  مج من أجلهم ، ويراعى عند وضع الرب ورة تعدد أوجـه النشـاط احتياجات ورغبة األفراد الذين يوضع الرب

، وهناك عدة عوامل تدخل يف حتديد الوقت الذي خيصص لكل من هذه األنشطة مثل "العمر"كذلك يـجب أن 
 يضع نصب عينيه عدد املدرسيـن ، واألدوات ، وحجم الفصل ، وعدد التالميـذ ، واألحوال املناخيـة . 

ني ، وتــوفري عامــل األمــان والســالمة ومــن البــديهي أن كــذلك جيــب مراعــاة القــدرات العقليــة واجلســمية للمشــرتك    
  2يتناسب مع املراحل التعليميـة املختلفـة . 

                                                
 .117حبارة حممود ، املرجع السابق ، ص  1
ن درويش جلون ، املرجع السابق ، ص 2   .39- 38أمني أنور اخلويل ، حممود عبد الفتاح عنان ،عد
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  توفيـر القيــادة : /  3.4

ضيــــة ، والقيـــادة خاصيــــة تتـــوافر يف       ــادة الرشـــيدة يســـاعد علــى حتقيـــق أعـــراض الرتبيــــة البدنيـــة والر إن تــوفري القيــ
هلــا أثــر علــى اســتجابة التالميـــذ لشخصــية املــدرس وتوجيهاتــه ومــن بــني الوظــائف املــدرس الكــفء ، هــذه اخلاصــية 

 األساسية للقيـادة الوصول بقدرات الفرد إىل أقصى طاقاته من النواحي اجلسمية والعصبية والعقلية واالجتماعية .
ا علــى فهــم املشــكالت الــيت والقيـــادة ال تتــأثر مــا مل حيصــل املـــدرس علــى التــدريب املهــين الكـــايف كـــي يصــبح قــادر    

ضية أن مسؤوليته متتـد خـارج  ضيـة ، وجيب أن يدرك مدرس الرتبية البدنية والر يتضمنها ميدان الرتبيـة البدنيـة والر
تمع احمليط به ، فهو موجـود وسـط جيـب  ـا ، وليس املدرسـة فحسب بل ا نطاق اجلماعـة إىل املدرسـة اليت يعمل 

  1أن يؤثر بـه .
ضيـة اجتاه املـادة التعليميـة :  /5   مسؤوليـات أستاذ الرتبيـة البدنيـة و الر

ضيــة اليـوم بتجربـة أكـرب يف حتديـد املـنهج وأنـواع النشـاط التعليــمي لتالميــذه،       حيضا أسـتاذ الرتبيــة البدنيــة والر
ملـادة التعليميــة ، هكــذا فهـم يشـاركون كـأفراد ومجاعــات إلعـداد خطـط العمـل لسنـــة الدراسيــة وذلـك في مـا يتعلــق 

نرى أن األستاذ مل يصبح غائبا عن ساحة التعليم إن صح التعبري ، وإمنا أتيحت له الفرصة لوضع اخلطط التعليميـة 
  2، واملناهج والطرق العلميـة انطالقا من واقع التالميـذ من داخل أو خارج الصف املدرسي .

ضيـة اجتاه التقويـممسؤوليـات أستاذ الرتبيـة الب /6    دنيـة والر
إن عمليــة تقــومي عمــل التالميـــذ هــي عمليــة دقيقــة وهامــة جــدا ، ولكــي يســري بصــفة صــحيحة جيــب اســتعمال    

خصائييـــــن يف عمــــل  ـــتعانة  ـــذ جيــــب االسـ الوســــائل أالزمــــة لتســــجيل نتائجـــــها ، وللقيــــاس الصــــحيح لنمــــو التالميــ
وعلــى عكــس األســتاذ يف املدرســـة احلديثــة قــد أعــد إعــدادا ســليما حيــث االختبــارات وغريهــا مــن أدوات القيــاس ، 

تعلم أن يقوم النمو يف االجتاهات واملثل والعادات واالهتمامـات ، كما أنه قادرا على الكشف عن نواحي ضـعف 
ملواد واألساليب العالجيـة .     3املتعلم وإعداده 
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ضيـة اجتاه البحث العلمـي : مسؤوليـات أستاذ الرتبيـة البدنيـة/ 7   والر
إلبـــداع يف العمـــل     تنحصـــر هـــذه النقطـــة يف بـــذل األســـتاذ جلهـــود مســـتمرة حنـــو حتســـني عملـــه ، فهـــو مطالـــب 

والبحــث املســـتمر يف أمــور هـــؤالء الــذين يقـــوم بتعليمهـــم ، وال يبقـــى خــامال معتمـــدا دومــا علـــى معارفـــه الســـابقة ، 
يف ميدان الرتبيــة والتعليــم وعلــم الـنفس وكـل مالــه عالقـة مبجـال عمــله ، حمـاوال فيجب أن يهتم بكل ما هو جديد 

دمج كل هذه املعـارف مع ما اكتسبه من خربة ميدانية ، وهذا بدوره سينعكس إجيابيـا علـى كفاءتـه املهنيــة وجيعلـه 
لعمل الذي يؤديه .    1أكثر قناعة 

ضيـة :اخلصائـص و الصفات الواجب توفرهـا يف  أ /8  ستاذ الرتبيـة البدنيـة والر
تمع و التلميذ ، ومنوذجـا يتأثر بـه  التالميذ حبيث يقـوم     ضيـة يعترب الوسيط بني ا إن أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

م العقلـــــية مث  م احلركيــــة وقــــدرا ــا يعمــــل علــــى كشــــف مهــــارا ــارف جديــــدة ، كمــ بتمكينهـــــم مــــن احلصــــول علــــى معــ
ضيــة وضـيفته بصــفة جيـدة وجـب أن تتــوفر تـوجيههم ال وجهـة الصـحيحة ، ولكــي يـؤدي أسـتاذ الرتبيـــة البدنيــة والر

عتباره معلما ومربـيا وأستاذا .   فيه جمموعـة من اخلصائـص يف عدة جوانب 
  اخلصائـص الشخصيـة : /1.8

قيـمه ومبادئـه على مجيـع أنواع سلوكهـم ، ملهنـة التعليم دستور أخالقي البد أن يلتـزم بـه مجيع األساتذة ويطبقون   
لقاء الضوء على بعض مستلزمـات شخصيـة األستاذ وذلك  ذا الصدد قام مكتب البحوث الرتبويـة يف نيويورك  و
ملساعدة هذا األخري على معرفة نفسـه بصفة جيدة ، متحورت هذه الدراسة حول العناصر التاليـة : اهليئـة اخلارجية 

  2النشاط اخلمول ...) وعالقته مع التالميذ ، مع زمالئه ، مع رؤسائه ، أولياء أمور التالميذ . لألستاذ (
ولـــذلك حتتـــاج مهنــــة التـــدريس إىل صـــفات خاصـــة حـــىت يصـــبح هـــدف التعلـــيم ســـهل التحقيـــق وميكـــن إجيـــاز هـــذه 

  الصفات فيما يلي :
لتفــاؤل فيقبـل علــى : إن األســتاذ اجليـد هـو الــذي ينظـر إىل احل الصـرب والتحمـل/ 1.1.8 يـاة بوجهــة نظـر مليــئة 

م غري مسئولني هم حباجة إىل السياسة واملعاجلـة وال ميكن لألستاذ فهـم نفســية  عمله بنشاط ورغبة ، فالتالميـذ كو
  التلـميذ إال إذا كان صبورا يف معاملتهـم قوي األمل يف جناحه يف مهنته .

و كـان األستـــاذ قاسيــا مــع التالميـذ فيعـزهلم عليــه ، ويفقـدهم الرغبــة يف : فلـ العطـف واللــني مـع التالميـــذ /2.1.8
  اللجوء إليه واالستفادة ، كما ال يكون عطوفا لدرجة الضعف فيفقد احرتامهم له وحمافظتهـم على النظام .

فه : فال جيب أن يكون ضيق اخللق قليل التصرف سريع الغضب حيث يفقـد بـذلك إشـرا احلزم واملرونـة /3.1.8
 على التالميـذ واحرتامهم له .

  أن يكون طبيعيا يف سلوكـه مع تالميـذه وزمالئه . 
  

                                                
  .161نثبيال كانتور ، املرجع السابق ، ص. 1
  .246.ص.1990لكتاب ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، رابح تركي : أصول الرتبية والتعليم ، املؤسسة الوطنية ل 2
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  اخلصائـص اجلسميـة : /2.8
ضيـة القيام مبهمتـه على أكمل وجـه إال إذا توفرت فيـه خصائص جسميــة     ال يستطيع أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

األشخاص خاصـة التالميــذ ، فاألسـتاذ جيـب أن يراعـي دائــما صـورته  القوام اجلسمي املقبول عند العامة من هي :
  احملرتمة اليت هلا أثر اجتماعي كبيـر .

 . ي حركة أثناء عمله   التمتع بلياقة بدنية كافية ميكنـه من القيام 
 من احليويـة ما حيركه للقيام بواجبه .   دأن يكون دائم النشاط فاألستاذ الكسول يهمل عمله وال جي  
  التزان والتحكم العام يف عواطفه ونظرته لآلخرين ، فالصحة النفسية واجلسدية واحليوية جيب أن يتمتع 

جع ومفيد .   1متثل شروطا هامة يف إنتاج تدريس 
  اخلصائـص العقلـة والعلميـة : / 3.8
ـا ، وأن يكـون علـى اسـتعداد ل      ألعمــال العقليــة على األستاذ أن يكـون ذا قـدرات عقليــة ال يسـتهان  لقيـام 

بكفاءة وتركيز ، وذلك ألنه حيتاج دائما إىل حتليـل سـلوك التالميـذ ، وحتليـل الكثـري مـن املواقـف الـيت تنطـوي علـى 
م الرتبويـة .   2مشكال

ا حىت يصبح نـاجحا يف مهنتـه ما     ومن خالل ما سبق ميكننا ختليص أهم العناصر اليت ميكن لألستـاذ أن يتميز 
  3يلي : 
  على أنفسهم ويكون هلم تفكري مستقال و حر. اأن يتيح فرص العمـل والتجارب للتالميـذ حىت يعتمدو  
  لرغبــة ، واجلمــع بــني النــاحيتني أن يطبــق املبــادئ الرتبويــة احلديثــة يف عملــه مثــل التعــاون ، احلريــة ، العمــل 

  العلمية والعمليـة يف عمليـة التعليـم .
  ن ذا شخصيـة قوية متكنـه من الفوز بقلوب التالميـذ و احرتامهم .على األستاذ أن يكو  
 . ملشاكل النفسيـة واالجتماعية لتالميـذ ويبني ذلك أمامهم حىت يضعوه موضع الثقة   أن يكون واعيا 
  . املثابـرة دوما للتجديـد يف العمل حنو األفضل األجنع 

  
  
  
  
  
  

                                                
يد : 1   .20، ص. 1984، دار املعارف ، الطبعة األوىل ،مصر ، الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز ، عبد العزيز عبد ا
  .38، ص.1985دمحم السباعي ، دمحم الغد ودوره ، دار املعارف ، الطبعة األوىل ،  2
 .38ملرجع السابق ،ص.دمحم السباعي ، ا  3
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ضيــة مـنظم التفكــري قـوي العقـل ، واســع النظـرة للحيـاة ، ســريع كمـا جيـب أن يكــون أسـتاذ الرتبيــة البدن     يـــة والر

ملميزات  إلضافـة إىل هذه الصفات جيب أن يكون متصفا  املالحظة ، قادر على التصور والتخيل واالستنباط ، و
  التاليـة :

ملـادة : / 1.3.8   اإلملـام 
ــا جيـــب أن يكــــون قـــادر علـــى األستــــاذ الكـــفء هـــو األستــــاذ الواســـع االطـــالع و        الثقافــــة والواثــــق بنفســـه ،كمــ

ضيــة ميـاال لإلطـالع وتنميـة املعـارف  اجتذاب ثقة تالميـذه لـه ، وكذلك جيب أن يكون أستاذ الرتبيـة البدنيــة والر
  1،ألن إفادة التالميـذ من طرف األستاذ تكون من خالل املعلومات واملعارف الواسعة لدى األستاذ . 

   الذكـاء :/ 2.3. 8
لتالمـيذ ومشاكلهـم ، لذا عليه أن يكون ذا تصرف حكيم وأن يكون لـه القدرة على    فاألستـاذ على صلة دائمة 

حــل املشـــاكل ، فنجاحـــه متوقــــف علـــى مـــدى ذكائــــه وســرعة بديهتــــه وتفكـــريه ، فـــال بـــد أن يكـــن دقيـــق املالحظـــة 
  2خيلق امليل ملادته عند التالميـذ .متسلسـل األفكار قادرا على املناقشة واإلقناع 

  اخلصائـص اخللقيـة والسلوكيـة : / 4.8
ضيـة دور فعال وأثر إجيايب خالل تدريس مادتـه على تالميذه وذلك يف      لكي يكون األستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

 معاملـته مع احمليط املدرسي جيب أن تتوفر فيه خصائص منهـا :
 تـه جادا فيها وخملص لـها .أن يكون حمبا ملهن  
   . أن يكون مهتمـا حبل مشاكل تالميذه ، ما أمكنه ذلك من تضحيات  
 نصاف فيما خيتلف فيه التالميـذ ،وال يبد أي ميل ألي تلميذ دون اجلماعة فهذا يؤدي إىل  يأن حيكم 

رة الغرية بني التالميـذ .    إ
 ـم .جيب أن يكون متقبال ألفكار التالميـذ متفتحا هل  
  لــنفس : فاألســتاذ جيــب أن يكــون قــوي األمــل حــىت يــنجح يف مهمتــه ، وأن يكــون واســع األمــل والثقــة 

لثقة يف النفس.    األفاق كي يصل إىل تفهم التالميـذ وهذا ال يكون إال 
 اخلصائـص االجتماعية : /5.8
ضيـة شخص له جتاربه اجتماعية يف     احلياة تكبد مشاقها وصـرب علـى أغوارهـا مبـا يعترب أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

ت نفسية واجتماعية ، واجهته خالل احلياة ، حيث أكسبته رصيدا معرفيـا صـقل تلـك املعـارف  واجهه من صعو
ورسخت لديه مبا أحاط بـه مـن دراسـة علميـة قبـل أن يكـون مربيـا أو أسـتاذا ، لـذا يعتـرب األسـتاذ رائـدا لتالميـذه ، 

  3وله القدرة على التأثري يف الغرية .  وقدوة حسنة هلم ،
                                                

 .60،بريوت ،لبنان ،ص. الطبعة األوىلدمحم مصطفى زيدان :الكفاية اإلنتاجية للمدرس ،دار النشر ،  1
يد ، املرجع السابق ،ص.  2   .16صاحل عبد العزيز ، عبد العزيز عبد ا
يد ، املرجع السابق ،صص3  .16احل عبد العزيز ، عبد العزيز عبد ا
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م       كما أن له القدرة على العمل اجلماعي ، لذا جيب أن بكون لديه الرغبة يف مساعدة اآلخرين وتفهم حاجـا

يئة اجلو الذي يبعث على االرتياح والطمأنينة يف القسـم .   ، و
لتـايل فهـو مت عـاون يف األسـرة الرتبويــة وعليـه أن يسـاهم يف نشـاط وهو إىل جانب ما سبق يعد رائدا اجتماعيا ، و

ـا . ا يف القيام مبختلف مسؤوليا   املدرسة ويتعاون مع إدار
ضيـة : /9   واجبـات أستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

  الواجبـات العامة :/ 1.9
ضيـة جزء ال يتجـزأ مـن    جممـوع واجبــاته املهنيــة يف املؤسســة  تتشكل الواجبـات العامة ألستاذ الرتبيـة البدنيـة والر

ــا ، وهــي يف نفــس الوقــت تعتــرب النشــاطات والفعاليــات الــيت يبــديها اجتــاه املؤسســـة يف ســياق العمليـــة  الــيت تعمــل 
  التعليميـة املدرسيـة . 

ضيـولقد أبرزت دراسـة أمريكية أن مديري املؤسسات يتوقعون من مدرس الرتبيـة ال        :ة اجلديد ما يليبدنيـة والر
  ألخالق واالتزان    .لديه شخصيـة قويـة تتسم 
 . ضيـة   يعد إعدادا مهنيا جيدا لتدريس الرتبيـة البدنيـة والر
 . يتميز خبلفيـة عريضة من الثقافة العامـة  
 . يستوعب املعلومات املتصلة بنمو األطفال وتطورهم كأسس خلربات التعليم  
 الفعال والعمل اجلاد املستمر لتحسني مستواه املهين . لديه القابلية للنمو املهين  
 . ضيني املوهوبني فقط   لديه الرغبة يف العمل مع التالميذ وليس مع الر

  الواجبـات اخلـاصـة : /2.9
الواجبات العامة توجـد واجبـات خاصــة بـه ، يتوقـع أن يؤديهـا مـن خـالل حتملـه بعـض املسـؤوليات  بإىل جان    

ملؤسســـ لتـــدريس اليـــومي يف املدرســـة ، ويف نفـــس الوقـــت تعتـــرب مـــن اجلوانـــب املتكاملـــة اخلاصـــة  ة ، وهـــي متصـــلة 
ملدرسة ومنها :        لتقدير عمل املدرس 

 .حضور اجتماعات هيئة التدريس ، واجتماعات القسم و لقاءات تقييم التالميذ وفقا للخطة املوضوعة  
 دنية لدى التالميذ .تنمية واسعة للمهارات احلركيـة والقدرات الب  
 . م الدراسية   تقرير قدرات الطلبة يف مقررا
  . السهر على سالمة التالميذ ورعايتهم بدنيا وعقليا وصحيا  
 . ي مسؤولية   1اإلشراف على التالميذ عند تكليفهم 

                                                
ضية ، دار الفكر العريب ، أمني أنور ا 1   .152،153، ص. 2002، القاهرة ، الطبعة الثانيةخلويل: أصول الرتبية البدنية والر
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تمع : /3.9 ضيـة بصفته عضوا يف ا   واجبـات مدرس الرتبيـة البدنيـة والر
  ت املدرس تدعيم العالقة بني املدرسة اليت يعمل فيها والبيئة احمليطة به من خالل : من أهم واجبا     
 . تمع وخاصة املؤسسات اليت ختدم مدرستـه   التعاون مع املؤسسات املوجودة يف ا
  ملدرسة من خالل تنظـيم املسـابقات والبطـوالت املفتوحـة اشرتاك أهايل احلي يف نواحي النشاط املختلفة 

تمع احمللي مثل مسابقات اجلري للجميع . اليت ي   شرتك فيها أبناء ا
  ضـــية وأن يســـاهم مبجهـــوده البنـــاء يف أن حيقـــق هـــذه اهليئـــات والنـــوادي التطــوع يف األنديـــة أو اهليئـــات الر

  وأهدافها .
 تمع فيكون لـه دور فعـا الشرتاك يف األعمال اليت يتطلبها هذا ا تمع  الـدفاع  يف لاملسامهة يف خدمة ا

  املدين أو التمريض أو التوعية إذا احتاج األمر لذلك .   
 . ا ويشاركهم يف معاجلتها   أن يتحسس مشكالت جمتمعه وأن يبصر املواطنني 
 . تمع احمللي وأن يكون مثال للمواطن الصاحل علما وخلقا   أن يتبع التقاليد واحلدود اليت يضعها ا
 ت الــيت تقــام داخــل  ذعو أوليــاء أمــور التالميــأن يوثـق بــني املنــزل واملدرســة فيـد حلضــور احلفـالت واملهرجــا

  املدرسة ويناقشهم يف املشاكل العامة اليت قد تعرتض أبنائهم .
ضيـة بصفته عضوا يف املهنـة : /4.9   واجبـات  مدرس الرتبيـة البدنيـة والر

ضيـــة أن يــتفهم مســؤوليات     ه كعضــو يف املهنــة وعليــه أن حيــرتم تقاليــد مهنتــه وأن علــى أســتاذ الرتبيـــة البدنيـــة والر
ا أن تزيــد مــن كفاءتــه وتدفعــه إىل  يكــون عضــوا فعــال مــن خــالل اشــرتاكه يف خمتلــف أنــواع النشــاط الــيت مــن شــأ

  التقدم املستمر يف مهنته ، ويشمل هذا النشاط النواحي التاليـة :
 ملــة إعــداده عــن طريــق الدراســات املمكنــة يف إذا مل يكــن قــد تلقــى إعــدادا كــامال فعليــه أن حيــاول تك

  امليدان .
  ضيـــة وطــرق التــدريس وأن اإلطــالع املســتمر علــى أحــداث مــا نشــر مــن حبــوث يف الرتبيـــة البدنيـــة والر

  يطبق معلوماته يف تدريسه بقدر اإلمكان .
 . الت واملطبوعات الدورـية املهنية   االشرتاك يف ا
 يـة أعلى .حماولـة احلصول على درجات علم  
 . دة ثقافته العامة وذلك عن طريق اإلطالع املستمر على كل ما هو جديد   العمل على ز
  .  1أن يتبع تقاليد املهنـة اخللقيـة  

                                                
  .80.82زينب علي عمر ، غادة جالل عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص. 1
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ضيـة :  /10   درس الرتبيـة البدنيـة والر

ضيـة :/1.10   تعريف درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـ      مج الدراسـي يف اخلطــة الشاملــة ملنهـاج يعرف درس الرتبيـة البدنيـة والر ة على أنهً الوحدة الصـغرية يف الـرب

ملدرســـة ، وهــي تشـــمل كــل أوجـــه األنشــطة الـــيت يريــد ا ضيـــة  ملـــدرس أن ميارســها تالميـــذ هـــذه الرتبيـــة البدنيــــة والر
إلضــافة إىل مــا يصــاحب ذلــك مــن تعلــيم مباشــر  املدرســة ، وأن يكتســبوا املهــارات الــيت تتضــمنها هــذه األنشــطة 

  1وتعليم غري مباشر . 
ضيـة "أحد أشكال املواد األكادميية مثل علوم الطبيعة والكيمياء واللغة ، و      لكنه ويعترب درس الرتبيـة البدنيـة والر

لكثـــري مـــن  خيتلـــف عـــن هـــذه املـــواد بكونـــه ميـــد التالميــــذ لـــيس فقـــط مبهـــارات وخبــــرات حركيـــة ولكنـــه ميـــدهم أيضـــا 
إلضافــــة إىل املعلومـــات الـــيت تعطــــي  املعـــارف واملعلومـــات الـــيت تعطــــي اجلوانـــب الصحيــــة والنفسيــــة و االجتماعيــــة 

ســتخدام اجلوانــب احلركيــة مثـــل التمرينــات واأللعــاب اجلماعيــة  اجلوانــب العلميـــة بتكــوين جســم اإلنســان ، وذلــك 
  2والفرديـة ، وتتسم حتت اإلشراف الرتبـوي عن طريق مربيـن أعدو هلذا الغرض . 

ملدرســة أو املؤسســـة التعليميــة علــى" حــب الــدرس ممــا يقــدم هلــم مــن مهــارات جديــدة       وبــذلك ينشــأ التالميــذ 
ضــة املدرسـية  تعمل على تنميـة قدراتــهم واجتاهاتــ هم وميـوهلم حنـو فعاليـات خاصـة والـيت تعمـل علـى ترسـيخ قاعـة الر

مج الدراسي وهو أساس كل منهاج للرتبيـة البدنيـة  كما يعترب ضيـة الوحدة الصغرية يف الرب درس الرتبيـة البدنيـة والر
إلضافة إىل ميوهلم و  ضيـة كما جيب أن تراعي فيها حاجات التالميـذ  م " .والر   3رغبا

ضيـة : /11   أمهيـة درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـــة تعـد الــركن األساسـي لتطــوير كافـ      قــدرات التالميـذ ، فقــد وجـب االهتمــام  ةملـا كانـت الرتبيـــة البدنيــة والر

ا وما حتتاج إليه من إمكانيات بشرية ومادية من مساحات وأجهزة وأدوات وبرامج ومناهج حديث   4ة .مباد
سـتخدام التمرينـات  ـا " عمليـة توجيــه النمـو والقـوام لإلنســان  ضيــة قـد عرفـت  ولـما كانت الرتبيــة البدنيــة والر
البدنية والتدريبات الصعبة وبعض األساليب األخرى ، واليت تشارك يف األواسط الرتبوية بتنمية النواحي النفسية و 

ضيـة كأحد أوجه املمارسات ملا يـحقق أيضا هذه االجتماعية واخللقية فإن ذلك يعين أ ن درس الرتبيـة البدنيـة والر
م  البدنيـة  األهداف ، ولكن على مستوى املدرسـة فهو يضمن النمو الشامل واملشرف للتالميـذ لتحقيق احتياجا

الشرتاك يف أوجه النشاط داخ   5ل وخارج املدرسـة . طبقًا ملراحلهم السنية ، فتعطي الفرصة للبالغيـن منهم 
ضيـــة قــد حقــق إىل حـــد معــني األهــداف الرتبويـــة الــيت رمستـــها املنــاهج         ــذا يكــون درس الرتبيـــة البدنيـــة والر و

االت النمو البدنـي والصحي والنفسي واالجتماعي .. اخل للتلميـذ ويف كل املستويـات .   الرتبويـة يف ا

                                                
ت وطرق الرتبية البدنية ، ديوان املطبوعات ا 1 سني الشاطي ، نظر  .94،ص1992اجلزائر ،  بدون طبعه، جلامعية ،حممود عوض بسيوين ، فيصل 
ضية ، دار املعارف ، 2  . 102، ص1996 ،القاهرة،  بدون طبعه حسن معوض ، حسن شلتوت ،التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والر
ضـية ، مطبعة خميم ،   3 ة البدنيـة والر مج ودرس الرتبـي  . 15، ص 1990األردن ، ،الطبعة الثانيةإبراهيم حامد قنديل ، بر
ضة ، جامعة املوصل ، بدون طبعة ، العراق ،  4  .98، ص 1990قاسم املندالوي وآخرون ، دليل الطلب يف التطبيقات امليدانية للرتبية البدنية والر
سني الشاطي ، مرجع سابق ، ص  5  . 92حممود عوض بسيوين ، فيصل 
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ضيـة : أغراض درس الرتبيـة الب /12   دنيـة والر

ضيــة، فنجـد كـل مـن " عبـاس أمحـد  لقد وضع الكثري من الباحثني مجلـة أغـراض خاصـة بـدرس الرتبيــة البدنيــة والر
ضيــــة كمـــا يلــــي:الســـامراين وبسطويســـي أمحـــد بسيطويســـي " قــــد حـــدد عـــدة أغـــراض لـــدرس الرت  بيـــــة البدنيــــة والر

 . تنمية الصفات البدنية  
 . النمو احلركي  
 صفات اخللقية احلميدة .ال  
 . اإلعداد للدفاع عن الوطن  
 . الصحة والتعود على العادات الصحيحة والسليمـة  
 يالنمو العقلي و التكيف االجتماع .  

كما أشارت " عينات أمحد فرج أنه ينبثق من أهداف الرتبية البدنيـة العديـد مـن األغـراض الـيت يسـعى درس الرتبيــة 
ضيـة إىل   حتقيقها وتشمل : البدنيـة والر

 . لكفاءة الوظيفية لألجهزة اجلسم والصفات البدنية   االرتقاء 
  . ضية   اكتساب املهارات ، احلركات ، والقدرات الر
  . تكوين االجتاهات القومية الوطنية و أساليب السلوك السويـة  

ضيـة        فيما يلي :  – بشيء من التفصيل –وميكن حتديد أغراض درس الرتبيـة البدنيـة والر
  تنميـة الصفـات البدنيـة :  / 1.12

" كـالقوة العضــلية ، السـرعة ، املطاولــة ، الرشـاقة واملرونــة ، وتتبــني أمهيـة هــذه الصـفات أو العناصــر وتنميتهــا يف    
ضـــية املختلفـــة املوجـــودة يف امل ـــا بـــتعلم املهـــارات والفعاليـــات الر ضـــي لـــيس فقـــط مـــن واقـــع عالقا ـــال الر نهـــاج ا

تمع .    1املدرسي ، بل تتعدى هذه األمهية حلاجة التلميـذ إليها يف ا
لنسـبة للميـزات النمـو العقلـي لفئـة املـراهقني " أن القـدرات     ويقول " حسـن عـالوي " يف هـذا الصـدد وحتديـدا 

م الفنيــة ، الثقافيــة و  ضــية ، واالهتمــام العقليــة تنضــج وتظهــر الفــروق الفرديــة يف القــدرات فتنكشــف اســتعدادا الر
ضي واتضاح املهارات البدنيـة .    2لتفوق الر

  تنميـة املهارات احلركيـة :   / 2.12
ضيـــة ويقصــد بــذلك تنميـــة احلركــات عنــد     يعتــرب النمــو احلركــي مــن األغــراض الرئيســية لــدرس الرتبيـــة البدنيـــة والر

ضــة ، فاملهـارات احلركيــة األساسـية هـي املـتعلم ، واملهـارات احلركيـة تنقسـم إىل حركـات أساسـ ية ومهـارات حركيـة ر
  3لفرد حتت الظروف العادية مثل :تلك احلركات الطبيعيـة والفطريـة اليت يزاوهلا ا

                                                
 .79- 74طو يسي ، نفس املرجع السابق ، صعباس أمحد السامرائي ، بسطوسي أمحد بس  1
ضي ، دار املعارف ،  2   . 148، ص 1992،القاهرة ،  الطبعة الثامنةدمحم حسن عالوي ، علم النفس الر
  . 348، ص 1996د أمني أنور اخلويل  ، أصول الرتبية البدنية ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل  القاهرة ، مصر ، 3
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ضيــــة فهـــي األلعـــاب و الفعاليــــات املختلفـــة الـــيت تـــؤدي حتـــت إلشـــراف ا  لعـــدو واملشـــي والقفـــز ، أمـــا املهـــارات الر

ضيـة.األستـاذ وهلا تقن ا ، وميكن للحركات األساسيـة أن ترتقي إىل مهارات ر   يـات خاصة 

  اكتساب الصفـات اخللقيـة :/ 3.12
تمـــع       ـــو املالئـــم للتكيـــف بنجـــاح يف ا ــون " أن األغـــراض االجتماعيـــة تتمثـــل يف تــــهيئة اجلـ يـــرى " عـــدالن جلـ

حــــة الفرصــــة للتعبــــري عــــن الــــنفس واالبتكــــار وإشــــبا  ع الرغبــــة يف املخــــاطرة حــــىت ينمــــو الطالــــب نفسيـــــا الصالـــــح وإ
  1واجتماعيـا. 

  النمـو العقلـي :/ 4.12
تعترب عملية النمو عمليـة معقدة للغايـة ، فهي تلك التغريات الوظيفية واجلسمية والنفسـية الـيت حتـدث للكــائن     

  احلي ، وهي عملية نضج للقدرات العقليـة.
ضــية ميكـن القــول انـه يلعــب مـدرس الرتبيــة ومـن خـالل مــا تطـرق إليــه الب     احـث مــن أغـراض للرتبيــة البدنيـة والر

ضيـة دورا اجيابيا يف النمو بصورة عامة ويف النمو العقلي للتلميذ بصفة خاصة ، لكن بشرط أن يكون  البدنيـة والر
انفعاليــة وبدنيــة ، وذلـك على معرفة وافية على كل مـا خيـص التلميـذ وعلـى كـل مـا يطـرأ عليـه مـن تغـريات نفسيــة و 

ضية على  بغرض كشف كفاءاته وتوجيهها التوجيـه السليم الذي خيدم كل من التلميـذ و درس الرتبيـة  البدنية والر
 2حد السواء .

ضيـة : / 13   الطبيعة الرتبويـة لدرس الرتبيـة البدنـية والر
ضيـة يف عملية التفاعل اليت تتم بني التالميذ يف إطـار القـيم وتتمثل الطبيعة الرتبويـة لدرس الرتبيـة البدنيـة و       الر

ضية ، حيث يكتسبون الكثري من الصفقات الرتبوية اليت تعمل على تنمية السمات املختلفة كالشعور  والروح الر
ت مــع الــزمالء .. هــذه الصــفا الشخصــية  تلعــب دورا كبــريا يف بنــاء تلصــدق واملثــابرة واملواظبــة واقتحــام الصــعو

ضيـــة ممــا تعطيــه  اإلنســانية وتكســبها طابعهــا املميــز ، وعلــى هــذه املرتكــزات تبــىن أهــداف درس الرتبيـــة البدنيـــة والر
  الطابع الرتبوي .

مج الدراســـي ، فاخلطـــة الشـــاملة يف منهـــاج  الرتبيــــة  ضيــــة الوحـــدة املصـــغرة يف الـــرب ويعتـــرب درس الرتبيــــة البدنيــــة والر
ملدرســـة تشـــمل كـــل أوجـــه النشـــاط الـــذي يريـــد املـــدرس أن ميارســـه لتالميـــذ هـــذه املدرســـة ، وأن البدنيــــة وال ضيــــة  ر

ضية .   3يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها هذه األنشطة البدنية الر
  
  

                                                
ضية املدرسيـة ، دار الفكر العريبعدالن درويش جل 1  .   30، ص 1994،القاهرة ، ،بدون طبعةون وآخرون ، الرتبية الر
ضي ، مرجع سابق ، ص 2   . 151دمحم حسن عالوي ، علم النفس الر
سني الشاطي ، مرجع سابق ، ص  3  . 100حممود عوض بسيوين ، فيصل 
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ضـية :/ 14   تقسيـم درس الرتبيـة البدنيـة والر
ضيـة األنشطة البدنيـة والر     ضيــة وفقـا الجتاهـات متباينـة ووفــقا هلـدفها واملشـاركني فيهـا صنف علماء الرتبـية الر

  .ولنوعيتها وأدوارها ووفقا لطبيعتها أيضـا
ضية واليت تشمل ثالث جوانـب  توسيحاول الباحث فيما يلي أن يتناول أهم التقسيما    لألنشطة البدنية والر

  أساسية وهي :
    . ضيـة   درس الرتبية البدنية والر
 ضي الداخلي . النشاط ال   ر
  . ضي اخلارجي  النشاط الر
ضيـــة : /1.14 ضيـــة كغــريه مــن الــدروس املنهجيــة  يعتــرب    درس الرتبيـــة البدنيـــة والر درس الرتبيـــة البدنيـــة والر

ضـــة املدرسيـــة لكونــه  األخــرى ، كمــا لــه دور فعــال ومميــز يف حتقيــق األهــداف الرتبويـــة ، فهــو الوحــدة الرئيسيـــة للر
ملــادة الــيت يـــحتويها ،  تــه و قــي الــدروس ، قــد أضــحى مــن األمهيــة العنايــة مبكو يكتســي طابعــا خاصــا مييــزه عــن 

       ذ .صيل هذه املادة إىل التالميـوطريقة تو 
ضيـة " القالب أو اإلطار الذي تتجمع فيه كل اخلربات الرتبويـة والر     ضيـة وبذلك ميثل درس الرتبيـة البدنيـة والر

ت العليـا خاصـة ، فتنشـئة  ضـيي املسـتو ضـي عامــة ور واملدرسيــة ، وينظـر إليـه علـى أسـاس القاعــدة األساسيــة للر
ملدرســة علـى حـب الـدرس وفـق مـا يقـدم هلـم مـن مهـارات جديـدة تعمـل علـى تنميــة قدراتــهم واجتاهاتـــهم  التالميــذ 

ضــة املدرسيــة ،كمـا يعتـرب  ، والـيت تعمـل حنوه ، حبيث يزيـد مـن ميـوهلم حنـو فعاليـات خاصــة علـى ترسـيخ قاعـدة الر
ضيـة  مج الدراسي ،وهو أساس كل منهاج للرتبيـة البدنيـة والر ضيـة الوحدة الصغرية يف الرب درس الرتبيـة البدنيـة والر

ـم .  إلضافـة إىل ميوهلـم ورغبا   1،كما جيب أن تراعى فيه حاجات التالميـذ 
ضيــــة ،هـــو أن الباحـــث قـــد تطـــرق إليـــه بشـــكل وع     لـــى ذكـــر هـــذا اإلجيـــاز فيمـــا خيـــص درس الرتبيــــة البدنيــــة والر

مفصل قبل هـذا العنصـر ،لـذا سـيحاول التفصـيل بعـض الشـيء يف العنصـرين املـواليني أال ومهـا النشـاط الـداخلي و 
  النشاط اخلارجي .

ضي الداخلي : / 2.14      النشاط الر
ــال الــذي جيــد فيــه املــتعلم وهــو النشــ      اط الــذي يقــدم خــارج أوقــات اجلــدول املدرســي داخــل املدرســـة، وهــو ا

لـدروس ومتثـل القاعـدة  فرصة اختيار وجتريب ما تعلمه ،وهو احد أنواع املمارسة الفعليـة الـيت تتصـل اتصـاال وثيقـا 
تعتـرب مكمـال لـربامج دروس حصـة الرتبيــة ،واليت ينبغي عليها ختطـيط النشـاط الـداخلي ، فـربامج النشـاط الـداخلي 

ضيـة .   2البدنيـة والر
  

                                                
ضيـة ، كتاب منهجي ، بغداد ،بدون طبعة،غسان صادق ، سامي الصفار ، الرتبيـة البد 1   . 209، ص 1988نيـة والر
ضية ، مطبعة امليناء ، بغداد ،  2    .186ص . 1981عبد اللطيف نصيف ، اخلطة احلديثة يف الرتبية البدنية والر
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وهــو أفضــل امليــادين الــيت يــتعلم فيهــا الفــرد للممارســـة الفعالــة للنشــاط ، إضــافة إىل أن التلميـــذ جيــد فيـــه فرصـــة      

در مـن االهتمـام اختيار ما يتناسب مـع ميولـه ورغباتـه واسـتعداداته ، لـذلك جيـب أن تنـال هـذه األنشـطة نفـس القــ
والتخطيط و التنفيـذ والتقويـم من املدرس والتلميـذ ، فربامج الدروس تتيح للتالميـذ تعلم املهارة ، أما برامج النشاط 

  الداخلي فتتيح فرصة حتسني أهداف هذه املهارات .
  ممـيزات النشـاط الريـاضي الداخلي :/ 1.2.14

ضي الدا    خلي مكمال للمنهاج الدراسي ، فهو يتميز بعدة مميزات تربويـة أمهها ما إلضافة إىل كون النشاط الر
  يلي :
 . يتيح هذا النشاط فرصة لكل تلميذ يف أن يشرتك اشرتاكا إجيابيا يف النشاط احملبب إليه  
 . ضي الداخلي فرصة التعلم عن طريق املمارسة العمليـة الرتبويـة الصحيحة   يتيح النشاط الر
  ويح وحسن استغالل أوقات الفراغ حبيث ال يتطلب مستوى عال من املهارة .يساعد على الرت  
 . يتيح الفرصة لتنمية الصفات االجتماعية وتنمية روح اجلماعة  
 . كما يتيح لألفراد فرصة اكتساب جماالت جديدة واكتساب خربات مل يسبق هلم أن تطرقوا هلا  
  ضــي الـداخلي ضــي الـداخلي ومــن وممـا سـبق ذكــره مـن مميــزات للنشـاط الر ، ميكننـا القــول أن النشـاط الر

ضيــــة وكـــذا جمـــاالت الفنيـــة  خـــالل براجمـــه املختلفـــة ميثـــل جمـــاال واســـعا لتحقيـــق أهـــداف الرتبيــــة البدنيــــة والر
  اجتاهات وميول ورغبات التالميذ . –طبعا  –واملعرفية والسلوكية مما يوافق 

ضي الـداخلي : / 2.2.14   أهـداف النشاط الر
ضي الـداخلي لتحقيق مجلة من األهداف الرتبويـة والسلوكيـة واالجتماعية تتلخص فيما يلي :   يسعى النشاط الر

 . ضيـة   حيقق أهداف الرتبيـة البدنيـة والر
 . يرفع من مستوى التالميذ يف األنشطة املختلفة  
 . خيلق روح التعاون واملساعدة داخل املؤسسـة  
 امليول واالجتاهات .ينمي اجلوانب النفسيـة ك  
 . يدعم القيم اخللقيـة واالجتماعية لدى املتعلمني  
 . ( االستقاللية والقيادة ) 1 ينمي الشخصيـة  

                                                
ضية  1   . 189،مرجع سابق ، عبد اللطيف نصيف ، اخلطة احلديثة يف الرتبية البدنية والر
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  النشـاط الريـاضي اخلارجي :/ 3.14

ملمتــازين يف       ملدرســة وخيــتص  ضيـــة  النشـاط الريـــاضي اخلـارجي هــو نشــاط مكمـل ملنهــاج الرتبيــة البدنيـــة والر
ضي ، والنشاط اخلـارجي نشـاط تنافسـي أساسـا ، يتبـارى فيـه وحـدات متثـل املدرســة مـع وحـدات مماثلـة األ داء الر

ت هذا النشاط وفقا لقواعد وشروط   أخرى من نفس السن ونفس اجلنس ، وجترى مبار
دف حتديد الفائز أو الفائزين من بني املشرتكني .    متفق عليها 

ضيــة اجليـد هـو الـذي يتـيح فرصـة اكتشـاف قـدرات التالميـذ ويوجههــم وال شـك أن منهـاج الرت      بيــة البدنيــة والر
ضي اخلارجي ، واملتمثلة فيما يلي :  مج النشاط الر   من خالل بر

مج النشـاط الريـاضي اخلـارجي : /1.3.14     بـر
  نشاطات الفرق املدرسية : -أ

ــة تر  ــة أو مؤسســ ضيــــة بـــني املـــدارس ســـواء يف فكمـــا هـــو معـــروف أن لكـــل مدرســ ــة فريـــق ميثلهـــا يف الـــدورات الر بويــ
ضية للمدرسـة وعنوان تقدميها يف جمال    .األلعاب الفردية أو اجلماعية ، وهذه الفرق تعترب الواجهة الر

ية وكـذا الرتبيــة البدنيــة ، ويتـألف فريقهـا مـن بـني أحسـن التالميـذ الـذين تفـرزهم دروس حصـة الرتبيـة البدنيـة والراضـ
ذه الفرق ومد يد املساعدة إليها .   األنشطة الداخليـة ومن هنا وجب االهتمام 

  النشاطات اخللوية :-ب
وهـــي أهـــم األنشـــطة الـــيت جيـــد فيهـــا التالميــــذ راحـــتهم ويعـــربون عـــن شخصيتهــــم حبريـــة ، ويف هـــذه النشـــاطات جنـــد 

ــا الكثـــري مــــن األمـــور الــــيت الـــرحالت واملعســـكرات حيــــث تقـــام العديــــد مـــن األنشطـــــة فيهـــا ، فيــــت علم التالميــــذ منهــ
إلضــافة إىل الصــفات النفســية األخــرى كاالعتمــاد علــى الــنفس والقــدرة علــى  م املستقبليـــة ،  تســاعدهم يف حيــا

  اختاذ القرارات وحتمل املسؤوليـة .

    مميـزات النشـاط الريـاضي اخلـارجي :/ 2. 3.14

  خلـارجي فيما يلي : وتتمثل مميزات النشـاط الريـاضي ا   
 . ضي   االرتقاء مبستوى األداء الر
 . تعلم قوانني األلعاب وخطط اللعب  
 . حتقيق النمو البدين والصحي والعقلي والنفسي واحملافظة عليـه  
 . تنميـة النمو والتكيف االجتماعي  
 السلوكات املختلفة .  تنميـة النضج االنفعايل وتطوير العادات و  
 ال للف ضية للتنمية االجتماعية والنفسيـة .إفساح ا   رق الر
 1. احتكاك التالميـذ مع غريهم من تالميـذ املدارس األخرى 

  
                                                

 193عوض بسيوين ، مرجع سابق ، ص حممود 1
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ضيـة : /15   طـرق إخراج درس الرتبيـة البدنيـة والر

ت الـــيت تســـاعد علـــى تنظــــيم  ضيــــة "اســـتخدام مجيــــع الوســـائل واإلمكـــا ــة البدنيــــة والر خـــراج درس الرتبيــ يقصـــد 
  ـذ بشكل ديناميكي واليت ميكن خالل ذلك الوصول إىل اهلدف املرجو بطريقة سريعة وبسيطة". التالمي

ضيـة فهي كما يلي :    أما الطريقة الشائعة يف إخراج درس الرتبيـة البدنيـة والر
  الطريقـة اجلماعيـة :  /1.15

ضيــة بشـكل مجـاع      ي وحبمـل موحـد مـع اسـتخدام الوسـائل حيث يؤدي التالميــذ مجيـع احلركـات والتماريــن الر
املتــوفرة ، وهــذا النــوع مــن اإلخــراج للــدرس يـــخدم املهــارات الفرديـــة كالوثــب وأنواعـــه مثــل اجلــري والســباحة ، وكــذا 

  يستخدم أحيا يف األلعاب اجلماعيـة ككرة القدم وكرة السلـة والكرة الطائرة ....اخل .
ا مرحي      لنسبة لألستـاذ ، حيث يستطيع هذا األخري تعليــم جمموعـة مـن التالميــذ ومن مميزات هذه الطريقة أ ة 

يف وقـــت واحـــد ، إال أن الصـــعوبة تكمـــن يف تصـــحيح األخطـــاء ، ويلعـــب موضـــع أو مكـــان املـــدرس دوراً كبـــرياً يف 
 مالحظة األخطاء . 

  طريقـة األداء التتابعـي :     / 2.15
دا   لرتتيب واحدة وراء واحدة وبدون توقف ، وهذه الطريقــة يف هذه الطريقة يقوم التلميـذ  ء املهارات واحلركات 

ا تتيح لنا الفرصة يف معرفـة الفروق الفردية عند التالميـذ  تعتمد على الوسائل واإلمكانيات املتوفرة ، ومن مميزاتـها أ
  إىل جانب متاسك وحدة الدرس مع تنظيم 

يقة كثرياً يف اجلمباز ، إال أن هلذه الطريقة عيب هو الوقوف الذي يقضيه احلمل بشكل أفضل وتستعمل هذه الطر 
  التلميـذ يف انتظار دوره .

     طريقـة املنـاوبة :/ 3. 15
داء التمـارين مث  موعـة األوىل  يؤدي التالميـذ التمرينات بشكل متناوب ، حيث ينقسـمون إىل جممـوعتني تقـوم ا

مو  عــة الثانيـــة بــنفس الشــيء ، ويركـز اســتعمال هــذه الطريقـة يف الوثــب العــايل والوثــب ترجـع إىل اخللــف ، لتقــوم ا
  الطويل ....اخل .

اميـع : / 4. 15   طريقـة ا
حيث يقسم املدرس التالميـذ إىل جمموعات ليقوموا بتأديـة أنواع املهارات بشكل مفصل ، يتم يف هذه الطريقـة      

داء التمـارين مث تتنـاوب ويقـوم املـدرس نشاط تطبيقي عند توسيع املكان وتو  فر األجهزة حيث تقوم كـل جمموعــة 
لتالميـذ املمتازين . الستعانة  موعات الواحدة تلوى األخرى و   1ملرور على ا

  
  

                                                
ضية ، مطبعة امليناء ، 1   .104-102، ص 1981بغداد ،  بدون طبعة ،عبد اللطيف نصيف ، اخلطة احلديثة يف الرتبية البدنية والر
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  الطريقـة الفردـية :/ 5. 15

ــة عنــد تقـــومي أو معرفـــة املســـتوى الــذي وصـــل إليــه التالميــــذ  ، حيــث  داء تســتعمل هــذه الطريقــ يقـــوم كــل تلميــــذ 
  خطاء إىل جانب القدرات املتوفرةاملهارات بشكل فردي ، ومن خالل هذه الطريقـة يستطيع الفرد اكتشاف األ

  لديهم . 
ضية :16   / تقـومي درس الرتبيـة البدنيـة والر

ضية أن يعمل على تقومي الدرس بصفة مستمرة من خالل   ما يلي:  جيب على مدرس الرتبيـة البدنيـة والر
 املهاري واملعريف للدرس (التقومي الشامل ) . التقومي البدين و  
 . قياس النتائج لكل وحدة من وحدات الدرس  
 . ا جزء من الدرس   استخدام وسيلة التقومي كأ
 . 1تشجيع املتعلمني على التقومي الذايت واملشرتك  

ضيـة :17   / استمراريـة درس الرتبـية البدنيـة والر
  كن املدرس من استمرارية الدرس بدون توقف أو عرقلة جيب مراعاة ما يلي : لكي يتم
 . أن يكون هناك ترابط بني أجزاء الدرس بدون توقف أثناء التنفيذ  
 . ( الصفوف والدوائر ) جيب عمل التشكيالت والتكوينات  
 . ت الدرس واملتعلمون يف حالة انتشار يف امللعب   تؤدي مجيع جمر
 تعلمني يف وضع السكون لفرتات طويلة أثناء الشرح .جيب عدم ترك امل  
 . حتضري وتوفري األدوات واألجهزة يف امللعب قبل الدرس  
 . عدم الرتكيز بشكل كبري على األخطاء البسيطة لبعض املتعلمني   
 . التقليل من الشرح أثناء تعليم املهارات وعدم الدخول يف تفصيالت غري مهمة  
 حلركات .إرشاد املتعلمني إىل ال   2 نقاط املهمة يكون أثناء قيامهم 

ــبق ذكـــره ، تتضــــح جليـــا األمهيــــة الكبـــرية الــــيت تلقيهـــا املنظومــــة الرتبويـــة لــــدرس    ـــة  مـــن خــــالل مـــا ســ الرتبيــــة البدنيــ
ضيـــة ، وذلــك مــن خــالل تـــوفري كــل الوســائل واملتطلبــات البيداغوجيـــة مـــن أجــل تســهيل عمليـــة تقــدمي الـــدرس والر

ضيـة على معرفة  دف الوصول إىل حتقيق األهداف الرتبويـة وذلك ال يتسىن إال إذا كان مدرس الرتبيـة البدنيـة والر
ستعدادات وكفاءات واجتاهات وميول تالميـذه .   وافية 

   
  
 
 
 
 
ضية ، مركز الكتاب والنشر ،   1   .97- 96، ص 1999مكارم حلمي أبو هوجة ، دمحم سعد زغلول ، منهاج الرتبية الر
  .102- 100، ، ص مرجع سابقعبد اللطيف نصيف ،  2
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   اخلالصة :

مج و من خالله تقدم كافة اخلربات ، و  ضية اجلزء األهم من جمموعة أجزاء الرب يعترب درس الرتبية البدنية و الر
مج ملدرسي و يفرتض أن يستفيد منه كل تالميذ املدرسة  مرتني أسبوعيا األنشطة احلركية اليت حتقق أهداف الرب

على األقل ، و نظرا للطبيعة التعليمية و الرتبوية للدرس جيب أن يراعي فيه املدرس كفة االختبارات املتعلقة بطرق 
 الوسائل التعليمية و التدرج التعليمي لتتابع اخلربات املتعلقة ، و طرق القياس ، و التقومي . -التدريس :
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  :                                                                                                                متهيد
إن منـو الفــرد ميــر مبراحــل متسلســلة  متتــد مــن الفــرتة  اجلينيـة إىل مرحلــة الكهولــة, ومــن بــني هــذه املراحــل مرحلــة      

املراهقة اليت يقرتب فيها الفرد أو الطفل غري الناضـج إىل مرحلـة البلـوغ أو الرشـد و خيتلـف األطفـال فيـه فيمـا بيـنهم  
املراهقة كما خيتلف البنون عن البنات إذ تسبق البنات البنون بسنة أو  يف السن اليت يبدؤون فيها الدخول يف مرحلة

عتبارهــا مرحلــة عبــور مــن الطفولــة إىل  ســنتني . إن املراهقــة فــرتة أو مرحلــة جــد حساســة مــن حيــاة البشــر , وهــذا 
اصــلة مشــوار عــامل الكبــار ولـو متكــن الفــرد مــن اجتيــاز هــذه املرحلـة بنجــاح لســهل عليــه مو  بلــوغالرشـد تســمح للفــرد 

ر جانبية  قد تؤثر عليه وحتدث لديه عقدة نفسية يصعب التخلص منها مستقبال. فمن خالل  بسهولة , وبدون أ
حتدث عدة تغريات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تؤثر عليه بصورة مباشرة و غري  -املراهقة -هذه الفرتة 

لنمو اليت تظهر فيها السمات األولية لشخصية الفرد, ويكتمل فيهـا مباشرة.   وتعترب هذه املرحلة من أهم مراحل ا
لغــة يف حيــاة الطفــل خاصــة يف جمــال  ،اجلنســيالنضــج البــدين ,و  العقلــي ,و النفســي وهــذا مــا تكتســبه مــن أمهيــة 

ذا. قمنا يف بداية ال ضة نظرا للتفاعل املتبادل بني هذه األخرية ومرحلة  املراهقة وإميا منا  فصل بشرح األمهية الر
منا يف حبثنا هذا من دراسة ملرحلة املراهقة . و توضيح إبعادهـا  البالغة لدراسة خمتلف مراحل النمو وتطرقنا إىل ما 

 .اجلسمية, و الفيزيولوجية و النفسية , و كذا احلركية  
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   :تعريف املراهقة /1

  لغة : /1.1
  1راهق الغالم أي قارب احللم أي بلغ حد الرجال فهو مراهق .هي من الفعل "راهق" و  -
ذا املعىن : الفىت الـذي يـدنو مـن احللـم و معـىن املراهقـة  -  إلجنليزيـةتعين االقرتاب و الدنو من احللم ، و املراهقة 
)(adolescence ) و املشـــتقة مـــن الفعـــل الالتيـــينadolescehو  ) و معناهـــا االقـــرتاب مـــن النضـــج البـــدين

اية الطفولة وبدايـة الرشـد بـذلك فـاملراهق مل يعـد  اجلسمي و العقلي واالنفعايل و االجتماعي ، و املراهقة تقع بني 
  2طفال وليس راشد .

  اصطالحا :  /2.1
ــا املرحلــة مــا بــني  تعــرف - ســنة و هــذه التحديــدات غــري دقيقــة الن ظهــور املراهقــة و  20إىل  12املراهقــة علــى أ

ا خيتلفان حسب اجلنس و الظروف البيئية و العوامل االجتماعية واالقتصادية   مد
  3سنة . 21إىل  11سنة أي ما بني  21سنة بعامني وقد تتأخر إىل  13إن املراهقة قد تسبق سن  -
ــا فــرتة احليـات الواقعيــة بـني البلــوغ و النضــج و تتميـز بتغــريات جسـمية و نفســية ملحوظــة   - تعـرف املراهقــة علـى أ

ملظهر و  ردة حبيث يصبح هناك اهتمام    4الدين.كاحلساسية الزائدة و الوقوف على القيم ا
الرشـد و إشـراف القـوى العقليــة نضـج الوظـائف اجلنسـية و تنتهـي بسـن  ببـدءاملراهقـة هـي مرحلـة ميكـن حتديـدها  -

  املختلفة على متام النضج.
  :/ املراهقة حسب بعض العلماء2

  املراهقة حسب كل من "دوبيس" ، "كستيمبورغ" ، "لوهال" 
  :debesse–/ املراهقة حسب دوبيس 1.2

الــيت حتـــدث بـــني الطفولـــة ســـن  يــرى "دوبـــيس" إن املراهقـــة تعتـــرب عـــادة جمموعــة مـــن التحـــوالت اجلســـمية و النفســـية
  .الرشد
  املراهقة مرحلة انتقالية حتدث فيها تغريات من جانبني أساسني مها :  كذاك

  تغريات جسمية :/ 1.1.2
تتمثل يف النضج الفسيولوجي الذي يبلغ ذروته يف هذه املرحلة إذ يكتمل منو األعضاء الداخلية و اخلارجية ، حبكم 

  5اليت تطرأ على املراهق ، مييل هذا األخري إىل العزلة و االنطواء . هذه التغريات املورفولوجية

  

                                                
 .256، ص  1995، دار املشرق، الطبعة الثالث و األربعون ، بريوت ، منجد الطالبفؤاد افرام السبتاين ،   1
  .289-288،  ص  2002،    بدون طبعةالعني دار الكتاب اجلامعي ، علم النفس الطفولة واملراهقة ، علي فاحل اهلنداوي ،   2
 . 236- 235، ص  2000وىل ، بريوت ، ، دار الراتب اجلامعي ، الطبعة األ التكيف املدرسي للطفل و املراهقدية شرادي ،  3
 .36، ص  2002، بريوت ،  بدون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، سيكولوجيا النموعبد الرمحن العيسوي ،  4
 .15، ص  2000، مصر ، ،بدون طبعة، جامعة اإلسكندرية  قدرات و مسات املوهوبنيخليل ميخائيل معوض ، 5
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  تغريات نفسية : /2.1.2

تتميـــز بتجديـــد النشـــاط اجلنســـي و نضـــجه إىل جانـــب منـــو القـــدرات العقليـــة كالقـــدرة علـــى التفكـــري املنطقـــي و     
عتبارهـــا مرحلــة االنبثــاق الوجــداين و فـــرتة التجريــد و التخيــل ، كمــا تتخيــل املراهقـــة األزمــات و القلــق و التــوتر ، 

ط التعلــق الطفــويل  ملراهــق لســعي يف هــذه املرحلــة ، إىل الــتخلص مــن ر التحــوالت النفســية العميقــة ، الــيت تــؤدي 
كـيد                                             الذات .                                                                          بوالديه راغبا يف التحرر و 

  :kestembergاملراهقة حسب كستمبورغ  /2.2
ا اجلنسية الطفيلية ، على املدى الطويل و  لنسبة لـ "كستمبورغ" املراهقة مرحلة إعادة التنظيم النفسي مهد

يف مرحلة الكمون. ويرى كستمبورغ أن مرحلة املراهقة  كذاكخمتلف االستمارات املعقدة اليت حدثت يف الطفولة و  
ا و على أساسها  قي مراحل النمو السابقة حبيث إن هذه األخرية تتفاعل خربا ليس عفوية ، وال منفصلة عن 
ر تعود بوضوح على املراهقة ، إذ يعترب كستمبورغ املراهقة فرتة  تبين مرحلة املراهقة ، فما ختتلف الطفولة من أ

عديل لبنة سابقة لال و ذلك بسبب التغري اجلنسي الذي يتمثل يف اكتساب النضج اجلنسي مما يرفض على ت
 1املراهق ضرورة إدماج هذا النضج التطوري يف نظام العالئقي اللبيدي .

  :lehalleاملراهقة حسب لوهال  / 3.2
تمـــع الـــذي تتوســـطه "لوهـــال"  أمـــا      فـــريى املراهقـــة هـــي البحـــث عـــن االســـتقاللية االقتصـــادي و االندماجيـــة 

ذا تظهر املراهقة كمرحلة انتقالية حامسة ، تسـعى إىل حتقيـق االسـتقاللية النفسـية و التحـرر مـن التبعيـة  العائلة، و 
   عالقته اجلدلية بني األ و اآلخرين.الطفولية، األمر الذي يؤدي إىل تغريات على املستوى الشخصي ال سيما يف

وكـــذلك يـــرى "لوهـــال" أن املراهقـــة هـــي مرحلـــة جديـــدة لعمليـــة التحـــرر الـــذايت مـــن خمتلـــف أشـــكال التبعيـــة. إذ     
  2تتضمن البحث عن االستقالل الوجداين و االجتماعي  و االقتصادي. 

النمــو تتميــز بعــدة خصــائص أبرزهــا التغــريات  نســتخلص مــن التعــاريف الســابقة إن املراهقــة مرحلــة مــن املراحــل    
  اجلسمية و النفسية. 

  :نظرة علم النفس قدميا و حديثا للمراهق/ 3
ــا     لعواصــف اهلوجــاء  علـم الــنفس القــدمي ينظــر إىل املراهقــة نظــرة استســالم و تشـاؤم. و أ فــرتة ثــورة ومتــرد تتميــز 

قامـة احلـواجز املضـادة وكـان يعتـرب أيضـا هـذه املرحلـة مسـتقلة و منفصـلة متامـا عـن املراحـل  اليت ال ميكن جتنبهـا إال 
  اليت قبلها و اليت بعدها. 

ا  أما علم النفس احلديث فيتجه أيضا إىل اعتبار مرحلة املراهقة غري مستقلة عن املراحل    األخرى بل متصلة و أ
  3تدرج يف النمو البدين واجلنسي و العقلي و هي امتداد للمرحلة اليت تسبقها. 

                                                
 .237-236- 235ص ، ، نفس املرجع السابق دية شرادي  1
 .240- 239، ص 2000دية شرادي ، التكيف املدرسي للطفل و املراهق ، دار الراتب اجلامعي ، الطبعة األوىل ،  بريوت ،    2
 .329خليل ميخائيل معوض ، نفس املرجع السابق ،  ص    3
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  :مراحل املراهقة / 4
  تعترب املراهقة مرحلة من املراحل النمو وتقع بني الطفولة و الرشد و ميكن تقسيم مراحلها إىل ثالث مراحل:   
  : املراهقة املبكرة  /1 .4

لتوازن  تتعترب فرتة تقلبات عنيفة و حادة و مصحوبة بتغريا        يف مظاهر اجلسم ووظائفه مما يؤدي إىل الشعور 
ت انفعالية مصاحبة بتغريات فيزيولوجية و ضغوط الـدوافع اجلنسـية الـيت ال يعـرف املراهـق كيفيـة  كما تظهر اضطرا

  :كبحها والسيطرة عليها و ترتبط هذه املرحلة بثالثة مظاهر
 .االهتمام بتفحص الذات و حتليلها و وصف املشاعر الذاتية مثل مذكرات املراهقني  
 . امليل إىل قضاء أكثر الوقت خارج البيت بعيدا عن أفراد األسرة و مراقبتهم  
 .1التمرد على التقاليد القائمة و املعايري السائدة  

النفعاالت العنيفة و التناقض االنفعايل من حب و كر      ه و شجاعة و خوف ،كماو تتميز هذه املرحلة 
تنعكس حاجة املراهق من املزيد من احلرية يف العديد من األمور فيبدأ برفض مجيع أفكار و معتقدات األهل و 

إلحراج إن تواجد يف مكان واحد مع أهله ، وتبدو هذه املرحلة لنسبة لألهل ولكن  يشعر  يف غاية العشوائية 
م املستقلة واخلاصة .   لصرب و اإلصغاء إىل احتياجات أبنائهم و دعمهم لتطوير شخصيا   عليهم التحلي 

  / مرحلة املراهقة املتوسطة : 2. 4
ين إجياد نوع من ميلك املراهق يف هذه املرحلة طاقة هائلة و القدرة على العمل و إقامة عالقات متبادلة مع اآلخر 

الستقاللية.     التوازن مع العامل اخلارجي دون االعتماد كثريا على الغري حيث يزداد الشعور 
تقابل هذه املرحلة الثانوية و هنا تتباطأ سرعة النمو اجلسمي نسبيا و تزداد احلواس دقة و يقرب الذكاء إىل 

حلماسة.    االكتمال و تظل االنفعاالت قوية و تتسم 
بح املراهق أكثر تصادما مع العائلة و يصر على ما حيلو له و جيرب الكثري من املراهقني األمور املمنوعة  يص

  كمصادقة رفقاء السوء،خمدرات، كحول،كنوع من التحدي لألهل و لفرض رأيهم اخلاص .

  : / املراهقة املتأخرة3. 4
تـه،كما  يسعى املراهق يف هذه املرحلـة إىل توحيـد جهـوده مـن اجـل إقامـة وحـدة متآلفـة مـن جمموعـة أجـزاءه و مكو

الستقالل. لقوة والشعور    يتميز املراهق يف هذه املرحلة 
 حيث يشري العلماء إىل أن هـذه املرحلـة تعتـرب مرحلـة تفاعـل و توحيـد أجـزاء الشخصـية وتنسـيق فيمـا بينها،بعـد أن

  2أصبحت األهداف واضحة و القرارات مستقلة.

  
  

                                                
  .354-353، ص  1997، مصر ،  ،بدون طبعةاإلسكندرية ،املكتبة اجلامعية املراهقةرمضان دمحم القذايف ،علم النفس النمو الطفولة و    1
 .246- 245ص 2001،علم النفس ،املطبعة اجلامعية األزراطية ، الطيعة الثانية ، اإلسكندرية ، عبد احلميد الشاذيل   2
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اية هذه املرحلة يتم النضج اجلسمي و يصـل الـذكاء إىل قممـه و يبـدأ االسـتعداد للحصـول علـى عمـل دائـم و  يف

  تكوين أسرة.
و يف هـذه املرحلـة يعــود الكثـري مــن املـراهقني لطلـب النصــيحة و اإلرشـاد مــن األهـل و هـذا التصــرف يكـون مفــاجئ 

ر حمـتم قـد ال ينتهـي أبـدا و تبقـى قـيم و تربيـة األهـل واضـحة و لألهل .إذ يعتقد الكثري منهم أن النزاع و الصراع أمـ
  1ظاهرة يف هذه الشخصيات اجلديدة إذا أحسن األهل التصرف يف هذه املرحلة.

  / مظاهر النمو يف املراهقة:5
  / النمو اجلسمي:1. 5

دة إفــراز هرمــو ت النمــو، كمــا متيزهــا متتــاز املراهقــة بتغــريات جســمية ســرعة و خاصــة يف الســنوات األوىل بســبب ز
احلساسية النفسية و ظهور حب الشباب عند الـبعض فهـذا يسـبب اإلحـراج للمراهـق ألنـه يشـوه مظهـر وجهـه كمـا 
ث  أن التفكــري أو التــأخري يف النمــو اجلســمي و اجلنســي لــه مشــكالت نفســية اجتماعيــة فالنضــج املبكــر لــدى اإل

خري النضج عند يسبب هلن الضيق و احلرج أما عند الذكور فينتج ع لنفس و تقدير مرتفع للذات و إن  نه الثقة 
  الذكور جيعلهم أكثر نشاط.

مرحلــة طفــرة يف النمــو اجلســمي طــوال و عرضــا يف أجهــزة اجلســم الــداخلي و اخلــارجي و قــد تبــدأ هــذه الطفــرة عنــد 
  األوالد األصحاء يف سن مبكر تصل سن عشرة سنوات و نصف.

م بشكل أسرع يف حـني أن البنـات يـرتاكم الـدهن   يتفوق البنون على البنات يف القوة اجلسمية حيث تنمو عضال
  2حول احلوض و يف العضدين و الفخذين و البطن.

يؤثر يف عملية النمو عامالن : احدمها داخلي وهو الوراثة , والثاين خارجي وهو البيئة وال ميكن فصلهما عن 
أن أي عيب أو شذوذ يف النمو اجلسماين للمراهق يعترب حبق جتربة قاسية له فبعض العيوب  بعضهما والواقع

اجلسمية كحب الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدم مناء العضالت يقلق املراهق يشعره بنقص كبري عندما 
  3يقارن مع زمالئه.

  

                                                
 .246-245، نفس املرجع السابق ، ص عبد احلميد الشاذيل 1
 .296-295-239نفس املرجع السابق ، ص  علي فاتح اهلنداوي ، 2
 .333-332خليل ميخائيل معوض ، نفس املرجع السابق ، ص 3
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  :النمو العقلي و املعريف / 2.5

لكثري من العمليات العقلـي العليـا كـالتفكري و التـذكر القـائم  ينمو الذكاء العام للمراهق و تزداد قدرته على القيام 
  على الفهم و االستنتاج و التعلم و التخيل.

ـرد كمـا تنمـو لديـه  ردة كاحلق و العدالـة و الفضـيلة حيـث يتجـه التخيـل مـن احملسـوس إىل ا تنمو بعض املفاهيم ا
امليـــوالت و االهتمامـــات و االجتاهـــات القائمـــة علـــى االســـتدالل العقلـــي و يظهـــر اهتمـــام املرهـــق ملســـتقبله املهـــين و 

ألمــور دون دالئــل أو الدراسـي و تــزداد قــدرة االنتبــاه و الرتكيــز،و مييــل امل رهــق إىل التفكــري النقــدي حيــث ال يســلم 
  .   إلشباع حاجياتحقائق كما تكثر أحالم اليقظة حول املشكالت أو احلاجات حيث يلجأ هلا املراهق ال شعور 

تتميــز هــذه املرحلــة مبرونـــة التفكــري والقــدرة علـــى فحــص احللــول البديلـــة بشــكل مــنظم واجلمـــع بــني احللــول املمكنـــة 
  1للتوصل إىل إجياد قانون عام.

فـرتة النمـو العقلــي السـريع ، حيـث يصــبح فيهـا الفــرد قـادرا علـى التفســري والتوافـق مــع ذاتـه ومـع بيئتــه وتـزداد قــدرة   
مكانـه اسـتيعا مشـكالت معقـدة بيسـر ،  باملراهق على االنتباه ملـا حولـه ملـدة أطـول ممـا كـان عليـه سـابقا ويصـبح 

  2ة على احلفاظ والتذكر وتظهر الفروق الفردية يف النمو العقلي واضحا .وتصبح لديه قدرة كبري 
وجه النشاطات املختلفة كامليل للقراءة واالستطالع الرحالت فهو       امليول العقلي للمراهق يبدوا يف اهتماماته 

يهــتم املراهــق مبــا يــدور  حيــاول التعبــري عــن ذاتــه وحيللهــا وينفــذها فيصــف مشــاعره الذاتيــة وخرباتــه الوجدانيــة ، حيــث
  3حوله وما يؤثر فيه من أحداث يومية .

  / النمو االنفعايل:3.5
فرتة منو متزايدة جلميع الطاقات اليت ميلكها الفرد مبا فيها النفسية واالنفعالية ومتتاز انفعاالته يف هذه  املراهقة       

لعنف والتهور واإلرهاق وال يستطيع التحكم فيها ويسعى املراهق لالستقالل االنفعـايل أو الفطـام النفسـي  املرحلة 
حلياة واجلل بسبب   التغريات اجلسمية .  واالعتماد. تتميز هذه املرحلة 

إن األمنــاط االنفعاليــة يف مرحلــة املراهــق هــي نفــس األمنــاط االنفعاليــة يف مرحلــة الطفولــة ولكنهــا ختتلــف مــن        
  4حيث الدرجة والنوع .

ترتبط االنفعاالت بتغريات عضوية دالية يصاحبها مشاعر وجدانية وتغريات فزيولوجية و كيميائية داخل اجلسم      
  يف هذه االنفعاالت فيهمل الكثري منها . يالعامل اخلارج ويؤثر

  

                                                
 .57-56رمضان دمحم القذايف ، نفس املرجع السابق ،  ص    1
 .303-300-297علي فاتح اهلنداوي ، نفس املرجع السابق ، ص  2
 .345-342- 341خليل ميخائيل معوض ، نفس املرجع السابق ، ص  3
  .303-300-297علي فاتح اهلنداوي ، نفس املرجع السابق ، ص  4
. 
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  :مظاهر النمو االنفعايل /1.3.5
 . التذبذب يف املشاعر وسلوكيات والتوجيهات  
 .االندفاعية وركوب اخلطر  
 وعدم ضبط العواطف وبذاءة اللسان.  لسرعة الغضب واالنفعا  
  وذلك بفعل األمور مثل :تعجل املراهقة  

  تضخم الصوت . - 
  .  الشارب واللحية - 
  . لبس األحذية ذات الكعب العايل - 
  1. املبالغة يف الزينة - 

 : كيد الذات وذلك بعدة أمور منها   الرغبة يف 
  .   لبس مالبس متميزة  - 
  التصنع يف الكالم واملشي. - 
  .  إقحام النفس يف مناقشات فوق مستوى املراهق - 
  . الرجولة و االستقاللية التدخني إلثبات - 

 : مقاومة السلطة  
  . التمرد على األسرة - 
  . التمرد على املدرسة - 
  . امليل للنقد - 

  / العوامل اليت تؤثر يف االنفعاالت:2.3.5
 . التغريات اجلسمية اليت تطرأ على املراهق  
 . ته ثريها على تغري انفعاالت املراهق واستجا   منو القدرات العقلية و
 .التوتر واحلرج الذي يصيب املراهق عند اختالطه وتعامله مع اجلنس اآلخر  
 نوع العالقات األسرية القائمة بني األبوين واإلخوة واألقارب واإلخوة فيما بينهما  
 هق الشك والصراع الديين فهو مييل املظهر االنفعايل الديين يف هذه املرحلة يبدو واضحا إذ تنتاب املرا 

إلمث واخلطيئناقشة وحتليمل نتيجة  ةل وفهم األمور والقيم الدينية فهم منطقيا وما يزيد من االنفعاالت املراهق شعوره 
 2ما يرتكبه من أخطاء تتعارض مع القيم الدينية.

  

                                                
 .073-305علي فاتح اهلنداوي ، نفس املرجع السابق ، ص  1
 .301 ص مرجع سابق،علي فاتح اهلنداوي، علم النفس الطفولة واملراهقة ،  2
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  :يالنمو االجتماع/ 4.5
لصــراعات و الغمــوض و التناقضــات فيعــيش صــراعا بــني أراء أصــدقائه وأراء       حيــاة املراهــق االجتماعيــة مليئــة 

م وبني رغبته يف إشباع الدافع اجلنسي وبني  أسرته وبني الرغبة يف االستقالل عن الوالدين وبني حاجته إىل مساعد
ا تظهر يف سلوكه وتفكريه حبيث يقول وال يفعل وحيـب القيم الدينية واالجتماعية وكل هذا يؤدي إىل عيشه متناقض

كيد الذات    . و ينفر يف نفس الوقت، يتمثل للجماعة ويرغب يف السيطرة و
  يتجـــه املراهـــق إىل االهتمـــام مبظهـــره الشخصـــي وتوســـيع دائـــرة عالقاتـــه أمـــام البنـــات فعـــادة مـــا يـــتجهن إىل

  1االهتمام مبظهرهن أكثر من الذكور.
  ،يســود املراهــق يف هــذه املرحلــة مشــاعر احلــب والــود و يهــتم بــردود أفعــال اآلخــرين اجتــاه ســلوكه ومشـــاعره

  2ويفكر يف كيفية حتقيق استقالله االقتصادي.
  يتميز املراهق برقة املشاعر وسرعة االنفعال والتمركز حول الذات والقابلية لإلحياء و النقد وحب االطـالع

  3تضحية والبحث عن املثل العليا . واملعرفة وامليل إىل ال
  النمو االجتماعي مها حمصلة عاملني مها الفرد اإلنساين ذاته مث بيئته احمليطة به وما فيها من مؤثرات ثقافية

تمع ، ومن أهم أمناط السلوك االجتماعي يف فـرتة املراهقـة  واجتماعية ، فاملراهق ينفعل سلبا وإجيا مع ا
ا تنشأ من الشعور بعدم األمن يف املواقف االجتماعيالتقليد واحملاكاة إ   اجلديدة .  ةذ أ

  :النمو الفسيولوجي /5.5
حتدث مع بداية املراهقة تغريات كثرية لوظائف األعضاء ومن العوامل الـيت تـؤثر يف النمـو الفسـيولوجية نضـج الغـدد 

ا واهم حدث فسيولوجي حيدث يف هذه املرحلة  دة إفرازا   هو البلوغ اجلنسي.الصماء وز
  تقــوم الغــدد الصــماء بــدور كبــري إذ تســاعد علــى النمــو األعضــاء التناســلية واألعضــاء األخــرى الــيت تكــون

الصفات اجلنسية الثانوية ، كما تؤثر عوامل التغذية والوارثة و البيئة يف النمو الفسيولوجية للمراهق .                            
  ريتم الوصول إىل التوازن الغـددي ويكتمـل نضـج اخلصـائص اجلنسـية عنـد مجيـع املـراهقني وحيـدث التكامـل

  4بني الوظائف الفسيولوجية والنفسية يف شخصية املراهق . 

                                                
 .355، ص  1997، مصر ،   ،بدون طبعة علم النفس النمو الطفولة و املراهقة ، املكتبة اجلامعية ، اإلسكندرية رمضان دمحم القذايف ،    1
 . 427، ص  2001، ،بدون طبعة ،مصرفوزي دمحم جبل ، علم النفس العام ، املكتب اجلامعي احلديث ، األزراطية ، اإلسكندرية     2
 .56، ص  2004،  ،بدون طبعةسيكولوجية املراهقة ، مؤسسة الشباب اجلامعية عبد املنعم عبد القادر امليالدي ،   3
 .313-310-307- 305علي فاتح اهلنداوي ، نفس املرجع السابق  ، ص   4
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  :النمو احلركي /6.5
  ويـــزداد إتقـــان الــذكور األلعـــاب الراضـــية تصــبح حركـــات املراهــق أكثـــر توافقـــا وانســجاما ويـــزداد نشـــاطه قــوة

ث للمهارات احلركية ويتفوق البنون على البنات يف منو القوة واملهارات احلركية.   1واإل
  دة القـــوة ومنوهـــا تـــؤدي إىل ارتفـــاع مســـتوى القـــدرة علـــى احلركـــة وممارســـة العديـــد مـــن النشـــاطات البدنيـــة ز

ضية .   2والر
  مييل النشاط احلركي إىل االستقرار والرزانة و التآزر التام وتزداد املهارات احلسية احلركية بصفة عامة ، يشري

ـــاط مصـــــطلح اللياقـــــة احلركيـــــة للداللـــــة علـــــى الكفـــــاءة يف أداء املهـــــارات احلركيـــــة األ لنشــ ساســـــية واملرتبطـــــة 
ضي   . الر

  :النمو احلسي / 7.5
نتيجـة  وتـزداد احلساسـية االنفعاليـة لـدى املـراهقني درجـة اإلحسـاس جلميـع احلـواس ال حيدث إال تغري طفيـف يف    

ـــة  دة اإلحســــاس، فيظهــــر اخلجــــل وامحــــرار الوجــــه، وتغــــريات داخليــــة و خارجيــــة عنــــده لكنــــه تبقــــى ضــــمن جمموعـ ز
   االنفعاالت العادية.

إلدراك الـــذي يصـــل إىل  يف مرحلـــة املراهـــق تكتمـــل مجيـــع احلـــواس وبتـــايل يصـــل اإلحســـاس إىل ذروتـــه ألنـــه مـــرتبط 
  مستوى عايل يف هذه املرحلة.

  :النمو الديين / 8.5
لـذات و النضـج اجلنسـي و تنمـو لديـه مجيـع القـوى      مما يعمل على جلـب اليقظـة الدينيـة عنـد املراهـق منـو الثقـة 

  زداد لديه حب االستطالع خاصة فيما خيص اجلانب الديين.و ي ةالنفسي
جتاهــات الوالــدين الدينيــة و تــدل مناقشــات املــراهقني و جــدهلم احلــاد علــى  حتـتفظ األغلبيــة الســاحقة مــن املــراهقني 

وجـــود اليقظـــة الدينيـــة، و ال شـــك أن األخـــالق الدينيـــة تـــنظم ســـلوك الفـــرد و اجلماعـــة و تنمـــي الضـــمري الفـــردي و 
  3مري االجتماعي.الض
  :/ بعض مشكالت املراهقة 6

تمـع ومــا ينـتج عنهــا مــن  تعتـرب فــرتة املراهقـة حرجــة و صـعبة ملــا فيهـا مــن تغــريات و أثرهـا علــى شخصـية املراهــق و ا
  تصرفات غري واضحة مما يؤدي إىل حدوث مشاكل متعددة نذكر منها:

  :/ املشاكل النفسية1.6
  
  

                                                
 .366-363علي فاتح اهلنداوي ، نفس املرجع السابق ، ص  1
 .354رمضان دمحم القذايف ، نفس املرجع السابق ، ص  2
 .369-366-317- 315، ص  2002، ،بدون طبعةعلي فاتح اهلنداوي ،علم النفس الطفولة واملراهقة ، العني دار الكتاب اجلامعي  3
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  :الصراع الداخلي /1.1.6

الزائدة  هكاالستقالل عن األسرة و بني االعتماد عليها و بني خملفات الطفولة و متطلبات الشباب و بني طموحات
  والتقصري الواضح يف التزاماته.

  :االغرتاب و التمرد /2.1.6
يتجه املراهق يف البداية إىل والديه ليتخذ منهما منوذجا ميكن االستفادة منه يف تكوين هويته،غري انه يبدأ يف رفـض 

  الصورة اليت رمسها لوالديه مما جيعله يتجه حنو اجلماعات اخلارجية مما يؤدي إىل التمرد احلاد.
  :السلوك املزعج /3.1.6

نيــة و حــب الــذات يف حتقيــق مصــاحله اخلاصــيتصــف املراهــق يف هــذه املرحلــة  ، وال يبــايل مبشــاعر اآلخــرين و ةأل
  لتايل قد تصدر منه بعض التصرفات مثل السب،الشتم عدم االستئذان.....اخل.

  :املشاكل االجتماعية  /2.6
  :تغري تركيب األسرة و أدوارها /1.2.6

ا أفراد األسرة و ذلـك خبـروج الوالـدين ووقـوع فـراغ أسـري مل حيث حيرم املراهق من مالحظة األدوار اليت كان يقوم 
يكــن مــن قبــل و كــذلك حرمــان املراهــق مـــن مســاعدة األســرة،و تغيــري األدوار االجتماعيــة و املهنيــة و يف مقـــدمتها 

  1اقتحام املرأة لعامل الشغل و قضاء أوقات كبرية خارج املنزل.
ـم وينظـرون إىل هـذا التـدخل وكأنـه سـلطة  كثريا ما يستاء املراهقني من تدخل الكبـار فيمـا يعتربونـه شـؤون خاصـة 

 2عليهم وسلبا حلريتهم ، بل وكأن سيف مسلط على رؤوسهم يتهددهم كل حني.
  :/ االحنراف2.2.6

ضـــج وعاقـــل ونتيجـــة نتيجــة للحالـــة النفســـية الـــيت يعيشـــها املراهـــق يف هـــذه الفـــرتة والـــذي يعتـــرب     فيهـــا نفســـه انـــه 
تمع. لنفس وا   للعوامل املؤثرة عليه يلجأ إىل االحنراف والضرر 

لقلــق واالضــطراب  يقــدم بعــض املــراهقني علــى املخــدرات مــن اجــل حتاشــي الصــراعات الداخليــة ومصــادر الشــعور 
خلــوف واليــأس مــ فواألمل علــى أمــل أن يعمــل املخــدر علــى محــايتهم مــن مشــاكل النمــو والتخفيــ ن حــدة الشــعور 

  3والوحدة.
أي عيـــب أو شـــذوذ يف النمـــو اجلســـماين للمراهـــق يعتـــرب حبـــق جتربـــة قاســـية لـــه،فبعض العيـــوب اجلســـمية كحـــب    

الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدم مناء العضـالت يقلـق املراهـق ويشـعره  بـنقص كـيب عنـدما يقـارن مـع زمالئـه 
  4تهزاء الذي يزيد مشكلته تعقيدا أو حالته النفسية قلقا.مما يؤدي إىل السخرية واالس

  
                                                

 .377-373ص 2000، مصر ،  ،بدون طبعةرمضان دمحم القذايف، علم النفس النمو الطفولة و املراهقة ، املكتبة اجلامعية  اإلسكندرية 1
 .236، ص  2000تربية املراهقني ، دار الفكر ، الطبعة األوىل ، األردن ،  دمحم عبد الرحيم عدس ، 2
 .383- 380رمضان دمحم القذايف ، نفس املرجع السابق ، ص  3
 .333ص  2000مصر ،  بدون طبعه،خليل ميخائيل معوض ، قدرات و مسات املوهوبني ، جامعة اإلسكندرية ، 4
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  :االحنراف /2.2.6

ضـــج وعاقـــل ونتيجـــة     نتيجــة للحالـــة النفســـية الـــيت يعيشـــها املراهـــق يف هـــذه الفـــرتة والـــذي يعتـــرب فيهـــا نفســـه انـــه 
تمع. لنفس وا   للعوامل املؤثرة عليه يلجأ إىل االحنراف والضرر 

لقلــق واالضــطراب  يقــدم بعــض املــراهقني علــى املخــدرات مــن اجــل حتاشــي الصــراعات الداخليــة ومصــادر الشــعور 
خلــوف واليــأس  فواألمل علــى أمــل أن يعمــل املخــدر علــى محــايتهم مــن مشــاكل النمــو والتخفيــ مــن حــدة الشــعور 

  1والوحدة.
العيـــوب اجلســـمية كحـــب  أي عيـــب أو شـــذوذ يف النمـــو اجلســـماين للمراهـــق يعتـــرب حبـــق جتربـــة قاســـية لـــه،فبعض   

الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدم مناء العضـالت يقلـق املراهـق ويشـعره  بـنقص كـيب عنـدما يقـارن مـع زمالئـه 
  2مما يؤدي إىل السخرية واالستهزاء الذي يزيد مشكلته تعقيدا أو حالته النفسية قلقا.

  :املشاكل الدراسية  /3.6
  إن إطالة فرتة الدراسة تؤدي إىل إطالة فرتة اعتماد املراهق على والديه بشكل كامل.    

إن إطالــة فــرتة تــؤدي إىل خلــق بعــض املشــاكل االجتماعيــة ويف مقــدمتها الفاصــل الكبــري بــني فــرتيت البلــوغ اجلســمي 
خر الفرد يف االلتحاق بعامل    الشغل.املبكر والبلوغ االقتصادي املتأخر مما يؤدي إىل 

لســخط وعـــدم الرضــا علــى والديــه وعـــادة مــا يــتم توجيــه تلـــك املشــاعر العدوانيــة حنــو األســـاتذة،     شــعور املراهــق 
ساليب مرفوضة.   3الدير، املراقبني، الزمالء والزميالت بسبب اضطرابه فيتصرف 

ت مشاكل املراهقة7   / أسباب نشأة اضطرا
  : تنشأ مشاكل املراهقة لعدة أسباب منها 

وهــو نــوع مــن التخلــف الــوراثي والتلــف العقلــي وينشــا مــن وجــود كرومــوزوم زائــد عــن / األســباب الوراثيــة: 1.7
،أمـا الطفــل الشـاذ فــريث 46م فيكـون جمموعهمــا ألا وزوجـا منهــا األب  23املطلـوب حيـث يــرث الفـرد الســوي 

  كروموزوم.  47
  
  

                                                
 .383- 380نفس املرجع السابق ، ص  رمضان دمحم القذايف ، 1
 .333ص  2000مصر ،  بدون طبعه،خليل ميخائيل معوض ، قدرات و مسات املوهوبني ، جامعة اإلسكندرية ، 2
 . 383- 380رمضان دمحم القذايف ، نفس املرجع السابق ،  ص 3
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  امليالدية:  األسباب/2. 7
  1 وهي أسباب توجد منذ الوالدة مثل:           
 .تعاطي األم للخمور واملخدرات و التدخني  
 .تعاطي األم لبعض األدوية دون استشارة الطبيب  
  .تعرض األم لبعض احلوادث أثناء فرتة احلمل  
 .الوالدة غري العادية  
 .ة األم من سوء التغذية   معا

  :األسباب البيئية/ 3.7
وتشمل البيئة شقيقها االجتماعي واالقتصادي من ذلك التغذية، األمراض، احلوادث، الرتبية، الفقر، احلرمان،      

  الفشل، القسوة يف التعامل مع املراهق وأقران السوء.
والعقليـة واجلسـمية وكــل مـا حيـيط بـه يــؤثر عليـه مـن عـادات وتقاليــد  ةقـد تصـيب املراهـق بعـض األمــراض النفسـي    

  أعراف ومثل ونضم وقوانني وما قد يوجد يف البيئة من تلوث بصورة عامة.
ت املراهق وحاجاته البيولوجية/ 4.7   :مكو
  حيث يواجه ضغوط الدوافع اجلنسية عليه والصراع معها وكبحها و السيطرة عليها.      

ء املراهقني بعـدم رضـاهم عـن سـلوكهم الطفـويل بسـبب رغبـتهم الصراع مع  ء بسبب سوء الفهم، فعادة خيرب اآل اإل
الالشـعورية يف أن يكـرب ابـنهم أو ابنـتهم، بينمـا يفضـل املراهـق البقــاء كطفـل مـن اجـل ضـمان البقـاء احلمايـة وجتنــب 

  املسؤولية ومواجهة الفشل .                             
الســتقالل والســعي الــدائم حنــو ح      اجــات املراهــق النفســية كمحاولــة حتقيــق مركــز اجتمــاعي والرغبــة يف الشــعور 

  2 حتقيق هوية واضحة املعامل.
  :اخلوف من مرحلة املراهقة /5.7

بدايـة املراهقـة تكــون خمـاوف املراهــق شـبيهة مبخــاوف األطفـال كــاخلوف مـن األشــباح ولكـن ســرعان مـا يــتخلص  يف
اية املراهقة. فمن هذه املخاو    يف 

  :الغضب يف مرحلة املراهقة /6.7
  يغضب املراهق عندما يعاق نشاطه وحيال دون بلوغ هدفه. 
  شعور املراهق بعدم التوافق مع البيئة األسرية أو البيئة املدرسية. 
  

                                                
 .48-47عبد الرمحن العيسوي ، نفس املرجع السابق ، ص  1
 .372- 371، ص  2000، مصر ،   ،بدون طبعةعلم النفس النمو الطفولة و املراهقة ، املكتبة اجلامعية اإلسكندرية رمضان دمحم القذايف ، 2
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خلجل وتدين مفهوم الذات أوال يتمتعون مبهارات اجتماعية كافية قد تدفعهم هذه السـمات      األفراد املتسمون 
   إىل اإلحجام عن عقد تواصال اجتماعيا.

أن الـنقص يف العالقـات الدافئـة يف الطفولـة مـن قبـل الوالـدين والرفـاق،  1982سـنة   hojotويؤكد هوجـات     
لوحدة النفسية الحقا. لشعور    جيعله مستعدا لإلصابة 

  :الثانوي  مرحلةاملراهقة يف / 8
آلخـرين ولكـن يف هذه املرحلة من مراحل الدراسة يبدأ املراهق يتنقل احلياة واللجوء إىل االستقرار والتوافق مـع ا     

لسطحية.   اهتمامه جبماعة الرفاق يكون اقل مما كان عليه يف الطفولة وتتسم عالقاته 
  :الثانوي  مرحلةمميزات املراهق يف  /9

 . لذات وتفحصها حتليلها   الهتمام 
 .ت االنفعالية احلادة والتناقص االنفعايل   االضطرا
 أوقات الفراغ خارج املنزل. البعد عن األسرة وقضاء  
 .تمع   العصيان والتمرد على األعراف والتقاليد واملعتقدات اخلاصة 
 .ضغوط الدوافع اجلنسية  
 .عدم إتباع نصح الكبار وحماولة االبتعاد عنهم 
  .البحث عن اجلنس األخر  
 .1 النضج اجلنسي  

  :الثانوي مرحلةمشاكل املراهق يف  /10
  :املشاكل األسرية /1.10
 نقد الوالدين للمراهق.  
 معاملة املراهق كطفل.  
 استعمال القسوة ضد املراهق.  
 تدخل الوالدين يف أمور الشخصية للمراهقة.  
  :املشاكل املدرسية  /2.10
 عدم االحرتام األساتذة والعناد معه.  
 ل القسمخالسلوك العدواين يف التهريج دا.  
 عدم االنتظام يف الدراسة.  
 أثناء الشرح ذمقاطعة األستا. 

                                                
 .426- 424فوزي دمحم جبل ، نفس املرجع السابق ، ص   1
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  :املشاكل النفسية /3.10
  .لقلق واخلجل واحلساسية جتاه اآلخرين   الشعور 
 .البحث عن الذات واهلوية  
  .ت من اإلحباط والصراعات املتكررة   املعا
  :املشاكل االجتماعية /4.10
 .قلة عدد األصدقاء  
 .تمع   التمرد على معايري ا
 تمع. اختالف   حاجات املراهق املنافية لقيم ا
  :املشاكل الصحية /5.10
 .ألمراض املزمنة   اإلصابة 
 .لصداع   اإلصابة 
 .ألمل املعدة   اإلصابة 
 .1قلة النوم 

  :الثانوي مرحلةمتطلبات املراهقة يف  /11
تعترب مرحلة املراهقة مرحلة حرجة وقصرية لدى املراهقني مبـا فيهـا مـن تغـريات الـيت تطـرأ علـى املراهـق خاصـة يف      

الثانوي لذا جيب على كل أسرة أن تعتين به وترعاه وتتعامل مع هـذه املرحلـة جبـذر ولعـل مـن متطلبـات هـذه  مرحلة
  املرحلة :
 .احلاجة إىل االحرتام  
 احلاجة إىل إثبات الذات.  
 .احلاجة إىل احلب واحلنان  
 .احلاجة للمكانة االجتماعية  
 .احلاجة للتوجيه االجيايب  

شـرح مفهــوم النشـاط اجلنســي للمراهـق مــن منطلـق الشــريعة اإلسـالمية وأخطــاره عـن طريــق املمارسـة غــري شــرعية     
تمع اإلسالمي. تمع الغريب للجنس وا   والفرق بني نظرة ا

  
  

                                                
لضغط النفسي عند املراهق املتمدرس ، 1 رسالة  م علم النفس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسبلهادي شامة، قروي وفاء ، مهامي فدوى ، احلاجة لالجناز و عالقتها 

  .13، ص 2006، جامعة دمحم خيضر بسكرة ،  ماجستار
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  متطلبات املراهقة من الناحية البدنية : /12
ضي حسب إسرتاتيجية كل الدول يف جمـال التعلـيم لكـن هنـاك عناصـر مشـرتكة  ختتلف أهداف النشاط البدين  الر

  سنتطرق إليها وحنصرها يف جمموعة من النقاط.
  حيث يعطي الدكتور حمسن دمحم األهداف يف النقاط التالية : 

 ية للتالميذ وتنمية القوام السليم.العمل على الوقاية الصح  
 م. ةتنمية الصفات البدني م وأولو   وفق خصائص التالميذ ومستو
 .ضية املمارسة   تعليم وتنمية املهارات احلركية لألنشطة الر
 .لدرس وخارجه   التدريب على تطبيق املهارات الفنية واخلططية 
 سمات النفسية هلم.رعاية النمو النفسي لتالميذ املرحلة يف ضوء ال  
 ( ضية القيادية التبعية الواعية التعاون ، االحرتام   تنمية اجلوانب االجتماعية واخللقية(الروح الر
 ( صحية تنظيمية تشرحيية ) ا ضية املرتبطة    العمل على نشر الثقافة الر
 1جلانب الرتوحيي من خالل األنشطة املمارسة. ماالهتما 

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 14بلهادي شامة، قروي وفاء ، مهامي فدوى ، نفس املرجع السابق ، ص  1
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 اخلالصة:
هلـــم قابليــات هائلـــة الكتســـاب خصــائص بدنيـــة ونفســـية وحركيــة ،وذالـــك مـــن  يف هــذه املرحلـــة يالحــظ أن املراهـــق 

خالل التحوالت املورفولوجية والوظيفية اليت تطرأ على املراهق يف هـذه املرحلـة وتعتـرب هـذه املرحلـة أساسـية يف تنميـة 
  الصفات النفسية احلركية.

لتــايل إذا مل يقــم %90املراهقــون يكتســبون ( هــذه املرحلــةيف  م ،و )  مــن حجــم املهــارات احلركيــة خــالل كــل حيــا
ستغالل الطاقات املخزنة يف املراهق فان ذلك يصبح صعب املنال يف املستقبل.   املراقبون 

ضـي لـه مكانـه هامــة يف حيـا األنظمـة مـن اجـل منــو املراهـق ومنـوه لـدوره اهلـام يف تنميــة خمتلـف  ةالتنشـيط البـدين والر
ضــي  ومــا يتطلبــه  متناســق ممــا جيــري إىل األخــذ بعــني االعتبــار معرفــة خمتلــف التحــوالت أثنــاء املمارســة للنشــاط الر

ستعمال الطريقة اليت تليب خمتلف رغبات عن طريق اللعب.   جلهد بدين ونفساين 
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  متهيد :

لغـة يف حيـا    ت النفيسة ، و اليت هي شائعة و منتشرة ، و هلا أمهيـة   ةنركز يف هذا الفصل على بعض االضطرا
ا تعيق يف النمو النفسي عند هذا األخري .   الفرد عامة ، و عند املراهق خاصة ، إذ أ

يؤدي إىل تعـديل أو تغيـريا وتكـون إلغـاء االجتاهـات وامليـول واالهتمـام  االجتماعي الذي التفاعلو ركز أيضا على 
جمـرد  ،ت واملرئيـات ونظرتنـا للحيـاة والقيم واآلراء والعقائـد واملعتقـدات ومسـات الشخصـية ووجهـات النظـر والفلسـفا

 .االستعداد ملقابلة شخص ما يثري االنتباه
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  : مفهوم االنفعاالت/ 1
لنســــبة لألشــــياء و املظهــــر و      ــة  ــه اخلارجيــــة عالقــــات معينــ ــه املســــتمر مــــع بيئتــ يكتســــب الفــــرد يف غضــــون تفاعلــ

حية أخرى تثري فينا احلزن و بعض املظاهر  األحداث ، لنسبة لألشخاص اآلخرين و سلوكهم ، و من  و كذلك 
  أو األحداث تستدعي لدينا احلماس و الفتور و كل هذه االنفعاالت يعيش يف الفرد .

خليـــة و تغـــريات فســـيولوجية دا او يـــرى بعـــض العلمـــاء أن االنفعـــال حالـــة مـــن التـــوتر يف الكـــائن احلـــي تصـــاحبه    
مظــاهر جســمانية خارجيــة غالبــا مــا تعــرب عــن نــوع االنفعــال ، وتلعــب االنفعــاالت دورا هامــا يف حيــات الفــرد ، إذا 
نــواع األنشـــطة املتعـــددة  الـــيت ميارســها ،فـــال يوجـــد علـــى اإلطــالق نـــوع مـــن الـــتعلم أو  ارتــبط بواقعـــة و حاجاتـــه ،و 

  املميز هلا .  ماعية املختلفة دون أن تصبغ اللون االنفعايلاللعب أو النشاط املبدع اخلالق أو العالقات االجت
ا وحاالت اخلوف و القلق ،      االنفعال هـو تـوتر  و تعترب اخلربات االنفعالية يف بعض األحيان دوافع يف حد ذا

لشعور بعدم الراحة ، وقد تكون االنفعاالت مصاحبة لدواعي كما حيدث حني إعاقـة دافـع مـن الـدوافع أو  يتميز 
  1 حني نفرح عند إشباع دافع معني.

  أقسام  االنفعاالت :/ 2
  من خالل ما سبق ذكره نالحظ أن االنفعاالت تنقسم إىل قسمني:   

  القسم االجيايب :/ 1.2
ضية أو جناحه يف امتحان، و كذلك تتمثل يف األمن ا لذي يتمثل يف الفرح مثل رؤية صديق، أو فوز يف منافسة ر

  و احلب.
  القسم السليب:/ 2.2

و الذي ميثل يف احلزن و اخلوف و القلق و الغضب و الكراهية ، و نشري إىل أ، هذه االنفعاالت السلبية تتدرج    
ت النفسية.   2ضمن االضطرا

  : مالحظة
أحيــا ميكــن لــبعض االنفعــاالت الســلبية أن تكــون إجيابيــة فــاخلوف مــثال:ميكن أن يكــون ســببا يف احلفــاظ علــى    

لنسبة لإلنسان .   3الذات 
  

                                                
ضيد.دمحم حسن عالوي ،   1   .95، ص  1985، القاهرة ، ،بدون طبعة، دار املعرفة  علم النفس الر
  .112، ص  1973،  ة ، بدون طبعة،مكتبة النهضكراس التعليمات مقياس التفصيل جابر ،   2
  .97، ص  نفس املرجعد.دمحم احلسن العالوي ،  3
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ت النفسية عند املراهق :/ 3   االضطرا

ت النفيسـة ، و الـيت هـي شـائعة و منتشـرة ، و هلـا أمهيـة     لغـة يف حيـات الفـرد نركز درايتنا على بعض االضـطرا
ا تعيق يف النمو النفسي عند هذا األخري .  1عامة ، و عند املراهق خاصة ، إذ أ

 تعريف القلق :/ 4
 القلق هو اإلزعاج ، قلق الشيء ، فهو قلق و مقالق و كذلك األنثى بغري هاء . لغة : /1.4

 : أن ال يستقر يف مكان واحد ، و قد أقلقه فقلق ، و يف حديث علي  -
   2عند احلاجة اليها . " اقلق السيوف يف الغمد " أي حركوها يف أغمادها قبل أن حتتاجوا إىل سلها -
  3هو االضطراب كأنه يضطرب يف سلوكه و ال يثبت فهو ذو قلق .  -
ا األ إزاء األخطار و هلا مظاهرهـا  -  ةالفسـيولوجيالقلق هو احلصر أيضا املقصود به احلالة الوجدانية اليت يشعر 

ت القلب و صفرة الوجه و الصداع و الدوار ...اخل .  دة ضر  4مثل ضيق التنفس و ز
   اصطالحا : /2.4
لتهديـد أو اخلـوف      ت و التـوتر الشـامل بصـيب الفـرد نتيجـة شـعوره  ميكن القول أن القلـق حالـة مـن االضـطرا

نفعاليــة تظهــر يف شــكل خــوف أو اضــطراب أو فـــزع أو مــن أشــياء غــري حمدثــة أو واضــحة املعــامل ، فهــو كعمليــات ا
ت النفسـية و اخلــوف الشـديد دون أن يعــرف  لقلــق و يعـاين مــن بعـض االضــطرا لتهديـد ، يصــاب الفـرد  شـعور 

  5األسباب اليت تدفع اليت فعل هذا السلوك أو دخوله يف هذه احلالة . 
  تعريف العلماء للقلق : / 5

  : " S. Freudفرويد " تعريف سيجموند/ 1.5
نـه شـيء مـا يشـعر بـه اإلنسـان     يرى أن القلق هو الظاهرة األساسـية و املشـكلة املركزيـة يف األعصـاب ، و عرفـه 

ت ذاتية فسيولوجي  و سلوكية.  ةأو حالة انفعالية نوعية غري سارة لدى الكائن العضوي و يتضمن مكو
   " :Mayتعريف ماي "/ 2.5
ا أساسية يف حياته .بديد ل هيصاحبهو توجس      ا اإلنسان و يعتقد أ   عض القيم اليت يتمسك 

  
 

                                                
 
 
لد العاشر ، دار صادر بريوت ،ابن -  1  .   224- 223، ص  1997 لبنان،الطبعة السادسة ،  منضور ، لسان العرب ، ا
لد الثاين ، دار نوبليس ،-  2  . 217، ص 2005الطبعة األوىل ،  بريوت ،  عبد املنعم احلنفي ، عامل علم النفس املعجم املوسوعي للتحليل النفسي ، "عر ، إن ، فر ، امل " ا
ضية يف ختفيض حدة القلق لدى تالميذ الطور الثانوي  -  3 ضية كلية اآلداب سنة 17- 16فوضيل بن سامل ، دمحم حوحو ، دور حصة الرتبية البدنية و الر ،قسم الرتبية البدنية والر

  .  37بسكرة ،صجامعة دمحم خيضر ،  2008- 2007،  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
  .98، ص  نفس املرجعسن العالوي ، د.دمحم احل -4
  .97، ص  نفس املرجعد.دمحم احلسن العالوي ،  -5
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  " :K.Youngتعريف كارل يونغ "/ 5.3

ــا الفــرد حينمــا تغــزو عقلــه قــوى و خيــاالت غــري معقولــة صــادرة عــن الالشــعور     هــو عبــارة عــن ردة  فعــل يقــوم 
  اجلمعي .

  " :Shilerتعريف شيلر "/ 5.4
حليات .      1و هو ذلك الكف العميق للشعور 
  " :K.Hornyتعريف هورين "/ 5.5

ت األساسية لشخصية الفرد عموما .      القلق استجابة انفعالية خلطر يكون موجها إىل املكو
  تعريف حامد عبد السالم زهران :/ 5.6

ديد خطـر فعلـي أو رمـزي قـد حيـدث ، يصـحبها خـوف غـامض     القلق حالة توتر شاملة و مستمر نتيجة توقع 
  2و أغراض نفسية و عضوية . 

  القلق كحالة أو كسمة :/ 6
   ":State Anxeityحالة القلق "/ 6.1
رة اجلهـــاز هـــو القلـــق بوصـــفه حالـــة انفعاليـــة غـــري ســـارة تتميـــز مبشـــاعر ذاتيـــة مـــن التـــوتر و اخلشـــية و     الكـــدر و إ

العصيب املستقبل و حتدث حالة القلق عندما يدرك الشخص منبها معينا أو موقفا ميكن أن حيدث األذى أو اخلطر 
و التهديد له ، و ختتلف حالة القلق يف الشدة و تتغري عرب الزمن بوصـفها دالـة لكميـة املشـقة أو الضـغط و الشـدة 

" اليت تقع على الفرد و تضغط عليه و على الـرغم مـن أن حـاالت القلـق مؤقتـة و سـريعة الـزوال Stressالنفسية "
ـا ميكـن أن تتكـرر حبيـث تعـاود الفـرد عنـدما تثريهـا منبهـات مالئمـة و قـد تبقـى كـذلك زمنـا إضـافيا إذا مـا  غالبا فإ

  3استمرت الظروف املثرية هلا و تكون هذه احلالة مدركة شعور . 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 227، ص  2002سامر مجيل رضوان ، الصحة العقلية ، دار امليسرة للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ،  1
 .  169، ص  2001مدخل إىل الصحة النفسية ، دار الفكر للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل ،  قاسم عبد هللا ، 2
  . 172قاسم عبد هللا ، مرجع سابق ، ص  3
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   " :trait-anxietyمسة القلق "/ 2.6

ا حتوي دافعا أو اسـتعداد سـلوكي مكتسـب جيعـل الفـرد ميلـك اسـتعدادا ألنـه يعـيش عـدد كبـري     فهي تبدو على أ
ا مهددة و أن يستجيب هلذه الظروف حبـاالت مـن القلـق تكـون شـدته  من الظروف الغري خطرية موضوعيا على أ

ا بــني األفــراد غــري متناســبة حجــم اخلطــر املو  ضــوعي . بتعبــري آخــر توجــد مســة القلــق عنــد كــل األفــراد و ختتلــف شــد
ـــا مهـــددة و  الـــذين ميتلكـــون درجـــة مرتفعـــة مـــن مســـة القلـــق مييلـــون إلدراك مواضـــيع أو أشـــخاص أو مواقـــف علـــى أ

أن تثـــار مـــن  االســتجابة تبقـــى هلـــذا التهديـــد حبالـــة مــن القلـــق و ميكـــن حلـــاالت القلـــق أن تثــار بطـــرق متنوعـــة ميكـــن
إلضافة إىل أن اإلحساسات اجلسدية السلبية و    املواضيع أو من خالل األشخاص أو من خالل تركيبات بيئية ، 

غري أن احتمال إدراك الشخص أن الشـيء املهـدد قـادم مـن احملـيط أو  التصورات املهددة تثري ذلك مشاعر القلق .
 1من اجلسد أو يبدو يف التحديد من خالل االستعداد للقلق للشخص املعين بغض النضر عن املعطيات الراهنة . 

   أعراض القلق :/ 7
  ية :األعراض اجلسم/ 1.7

ملثـابرة و تـوتر العضـالت و النشـاط احلركـي الزائـد و و تشمل الضغط العام و نقص الطاقة احليويـة و النشـاط و ا   
األزمات العصبية احلركيـة و الصـداع  املسـتمر و تصـبب العـرق و عـرق الكفـني و شـحوب الوجـه و سـرعة النـبض و 
ت التــنفس و الــدوار و الغثيــان و القــي و اإلســهال و عســر اهلضــم و  أالم الصـدر و ارتفــاع ضــغط الــدوم و اضــطرا

  2ضطراب النوم و األرق و األحالم املزعجة و اضطراب الوظيفة اجلنسية .فقد الشهية و ا
  األعراض النفسية :/ 2.7

 .عدم القدرة على اإلدراك و التمييز -.                    نوبة من اهللع التلقائي -
 .االنفعال الزائد -          .االكتئاب و ضعف األعصاب  -
دة امليل إىل العدوان  -                          .اختالط التفكري -  .ز

  األعراض السلوكية:/ 3.7
و تتجلى يف مواقف اخلوف كاهلرب بسبب اخلوف أو جتنب موقـف حـرج و كـذلك اخلـوف مـن فقـدان السـيطرة    

  3عن النفس أو اخلوف من املوت و الفزع و التوتر و اهللع الذايت و االنزعاج . 
  
  
  
  
 

                                                
 . 235سامر مجيل رضوان ، مرجع سابق ، ص  1
 117 – 116، ص  2001ية ، اإلسكندرية ، الشخصية ، الطبعة الثانية ، املكتبة اجلامع ةعبد احلميد دمحم الشاذيل ، الصحة النفسية سيكولوجي 2
 30، ص  2001فاروق السيد عثمان ، القلق و إدارة الضغوط النفسية ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ،  3
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ت القلق :/ 8   مستو
ت للقلق : هناك      على األقل ثالث مستو

حنـو األحـداث اخلارجيـة كمــا  ةحيــدث التنبيـه العـام مـع ارتفـاع درجـة احلساسـي : املسـتوى املـنخفض للقلـق/ 1.8
هبه ملواجهة مصادر اخلطر يف البيئة اليت يعـيش فيهـا و يشـار إىل هـذا املسـتوى مـن القلـق  تزداد درجة استعداده و 

  نه عالمة إنذار خلطر وشيك الوقوع.
يل يصـــبح الفـــرد اقـــل قــدرة علـــى الســـيطرة حيـــث يفقـــد الســـلوك مرونتـــه و يســـتو  : املســـتوى املتوســـط للقلـــق/ 2.8

ت الفــرد يف املواقــف املختلفــة و حيتــاج إىل املزيــد مــن بــذل اجلهــد للمحافظــة علــى  اجلمــود بوجــه عــام علــى اســتجا
  السلوك املناسب من مواقف احليات املتعددة .

سـاليب سـلوكية غـري مالئمـة   : املستوى العايل للقلق/ 3.8 يتأثر التنظيم السلوكي للفـرد بصـورة سـلبية أو يقـوم 
يــز بــني املثــريات الضــارة و غــري الضــارة و يــرتبط ذلــك بعــدم القــدرة علــى ياملختلفــة و ال يســتطيع الفــرد التمللمواقـف 

 1الرتكيز و االنتباه و سرعة التهيج و السلوك العشوائي . 

                                                
  115عبد احلميد دمحم الشاذيل ، مرجع سابق ، ص 1
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  أسباب القلق :/ 9
  صادر أساسية للقلق سنذكر أمهها :" مخسة مJerome et Ernest"قد حدد كل من جريوم و ارنست    

فاخلوف من رفض اآلخرين لنا ، و من انه لن يبادلوننا مشاعر املودة  " : rejectionالرفض أو النبذ "/ 1.9
  جيعلنا قلقني من املواقف االجتماعية .

ا مــن أنفســنا أو مــن غــري مصــدرا للقلــق يف  " :Uncerainlyعــدم الثقــة "/ 2.9 يعــد نقــص الثقــة أو فقــدا
يف هـذه املواقــف غـري واضــح فيهـا يتوقــع أن التجـارب و املواقــف و اخلـربات اجلديــدة السـيما إذا كــان الطـرف اآلخــر 

  يفعله .
أن عدم إشباع أو إرضاء رغباتنا و دوافعنا و طموحاتنا أو وقوعنـا يف مواقـف صـراعية  اإلحباط و الصراع :/ 3.9

  1يؤدي إىل التوتر و القلق . 
   بعض األسباب األخرى من بينها :أما حامد زهران فريجع القلق إىل

أقـارب الدرجـة األوىل للمرضـى  25%تلعـب الوراثـة دورا هامـا يف ظهـور القلـق إذ أن  الوراثي :االستعداد / 4.9
رة نتائجها اجلدل حول  لقلق مما يشري إىل دور اجلينات الوراثية إىل أن دراسات التوائم مل تؤكد ذلك بل إ يصابون 

  دور اجلينات الوراثية . 
الضـغوط احلضـارية و الثقافيـة النامجـة عـن التغـريات احلديثـة عوامـل مبا يف ذلـك  مواقف احليات الضاغطة :/ 5.9

ت األسرية .    2اخلوف و احلرمان و عدم األمن و عوامل البيئة األسرية كالتفكيك و االضطرا
ضة :/ 10   مصادر القلق يف الر

الفتقار إىل احلركـة  اخلوف من الفشل :/ 1.10 يؤدي إىل التوتر على أداء الالعب فيتميز األداء يف هذه احلالة 
  السهلة الصحيحة و قد يرجع الالعب ذلك إىل إدراكه ملستوى املنافس أو لقدرة التفكري املوضوعي للموقف .

نــه لــيس لديــه اســتعداد ملواجهــة ا اخلــوف مــن عــدم القــدرة :/ 2.10 ملوقــف و يتبــع هــذا يــؤدي بشــعور الالعــب 
الشــعور داخليــا و يتمثــل يف القــدرة ملهــارة اجلهــد كســمة التــدريب املســتمر للحالــة املزاجيــة ، اجلهــد كحالــة مؤقتــة ، 
التــدريب الغــري كــايف أو قــد يكــون خارجيــا و يتمثــل يف صــعوبة املهمــة ، قــوة اخلصــم ، الظــروف املواتيــة ، احلــض و 

  الصدفة ، حتيز احلكام ...
 
 
  
  
 
 

                                                
  98-96صرب دمحم علي ، اشرف عبد الغين شريت ، ص  1
ت  2  55ص  2001السلوكية ، طيبة للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ،حسن فايد ، االضطرا
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  فقد السيطرة على املوقف :/ 3.10

لسـيطرة علـى سـلوكه احلركـي و خاصـة أثنـاء املنافسـة ، لـذا     ضي يفقـده اإلحسـاس  حينما يتمكن القلق من الر
حلالـة النفسـية وذلـك  ميكـن أن تتحـول نتيجـة املبـاراة لغـري صـاحله و خاصـة يف األنشـطة الفرديـة الـيت تـؤثر نتيجتهـا 

. كمــا انـــه ميكـــن أن تكــون لديـــه فرصـــة الــتحكم يف ســـلوكه و انفعاالتـــه الــيت متكنـــه مـــن  بعكــس األنشـــطة اجلماعيـــة
ضية.  ت الر   1الوصول إىل أعلى املستو

  : ب/ تعاريف االكتئا11
  2االكتئاب مشتق من الفعل كاب مبعىن تغريت نفسه و انكسرت من شدة األمل و احلزن .  / لغة :1.11
  / اصطالحا :2.11

صعوبة التفكري و كساد يف القوى احليوية و هبوط يف النشاط الوظيفي و قد يكون له أعراض  احلجار :يعرفه دمحم 
ام الذات .   3أخرى كتوهم املرض و أوهام و ا

نـه خــربة وجدانيـة أعراضــها احلــزن ، التشـاؤم ، و فقــدان االهتمــام و  بيعــرف االكتئــا تعريـف ممــدوح دمحم سـالمة :
لفشـــل و عـــدم الرضـــا و الرغبـــة يف إيـــذاء املـــرء لنفســـه و الـــرتدد و عـــدم اللـــني يف األمـــور و  الالمبـــاالة ، و الشـــعور

  4اإلرهاق و فقدان الشهية و احتقار الذات و تباطؤ االستجابة و عدم القدرة على بذل أي جهد .
  : ب/ عوامل االكتتا12
الكتئا    و تبلغ نسبة اإلصابة عند الرجـال  ببينة الدراسات أنه ال يقل عن مئة مليون شخص يصاب يف العامل 

هامـة  ةيعانون من أعراض اكتئابيـ 65من املرضى فوق سن  %26و أن أكثر من  %8و عند النساء  %4حنو 
  5تستوجب العالج . 

                                                
ت حتليالت تطبيقات ، الدار العاملية للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ،  1 ضة نظر هي و آخرون ، علم نفس الر  .137-136، ص  2005مصطفى حسني 
 .84ص 1989ن طبعة ، بريوت ، دمحم احلجار، الطب السلوكي املعاصر ، دار العلم للماليني، بدو  2
 . 206عبد املنعم احلقي ، موسوعة يف علم النفس و التحليل النفسي ، مكتبة مدبويل، بدون طبعة ، بدون سنة ، ص- 3
 .119ص  1991للذات لدى املكتئبني و غري املكتئبني ، دراسات نفسية، الطبعة الثانية   ةممدوح دمحم سالمة ، االعتمادية و التقييم السلبي- 4
 . 206عبد املنعم احلقي ، مرجع سابق ، ص - 5
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  املهيأة أو االستعدادية :لعوامل ا/ 1.12

النفســي ينبغــي أن تبــدأ مــن دراســة  بالبدايــة الصــحيحة حملاولــة فهــم األســباب و العوامــل الــيت تــؤدي إىل االكتئــا   
  شخصية اإلنسان و حماولة فهمها .

و من املعروف أن قدرة اإلنسان على حتمل اإلحباط تقل بتكرار مواقف الضغط و اإلحباط كما تقل بتقدم السن 
، و من البديهي أن تكون هذه العوامل مهيأة ، عوامل عضوية أو وظيفية ، فمن تلك العوامل العضـوية ، العوامـل 
جلروح الفيزيقيـة أو العجـز الفيزيقـي الـذي يرجـع يف العـادة إىل الـدماغ أو الغـدد الصـماء أو أي عصـب يف  املرتبطة 

و االجتماعيـة الـيت حتـول  ةوظيفيـة فهـي مـؤثرات السـيكولوجييف اإلنسـان ، أمـا العوامـل ال ياجلهاز العصيب و الغدد
بني اإلنسان و تعلم التكيف السليم للحيات ، مع غياب أي عجز أو عطب فيزيقي ، و مـن خـالل هـذه العوامـل 

قلـة األصـدقاء ، و  ا معـامل حمـددة و هـي :لـه و تكـون هلـ باالستعدادية تتكون شخصية الفـرد قبـل حـدوث االكتئـا
ــا ـــوع و منطيـــــة العـــ ـــذات و قلـــــة التحمـــــل و اجلـــــنب الســـــرية و العنـــــاد و اخلضــ ـــي الــ ـــة و حتاشــ دات و اجلمـــــود و احملافظــ

خليبــة و  ــا و كبــت الـدوافع و الشــعور  االعتماديـة علــى اآلخـرين و التواضــع الشــديد و خفـض قيمــة الــذات و لـو 
يـل إىل تصـنع احليـاة و احلشـمة و عدم األمـن و عـدم التوافـق اجلنسـي ، و سـيطرة األ األعلـى علـى الشخصـية و امل

ــــات و  ـــل و االنســـــحاب و حمدوديـــــة االهتمامـ ـــي و التضـــــحية مـــــن اجـــــل اآلخـــــرين و االنطـــــواء و اخلجــ الضـــــمري احلــ
  1و السلبية و االعتمادية مع اجلدية و احلذر و الرتدد . ةاحلساسي
  العوامل النفسية املفجرة و املغرية :/ 2.12

يـــار ، و قـــد حيـــدث هـــذا األخـــري اثـــر الفشـــل يف احلـــب أو إفـــالس     و هــي تلـــك العوامـــل الـــيت تعجـــل حبـــدوث اال
لدماغ ، و ينجم يف  اقتصادي أو فقدان اإلنسان وظيفته ، و قد تكون هذه األسباب عضوية كحدوث صدمات 

ي عنـدما ختمـد هـذه احلاجـات و بعض األحيان عن كبت احلاجات اإلبداعية ، و صـور متعـددة مـن الصـراع النفسـ
  2أحيا أو إرهاق .  ةينتج عنها أعراض اكتئابي

ت األليمة، مثل موت شخص عزيز، و سجن بريء ...     إلضافة إىل التوتر النفيس و الظروف احملزنة و الذكر
الرتبيــة اخلاطئــة و  اخل و الفشــل و اإلحبــاط كــذلك احلرمــان و فقــدان املســاندة العاطفيــة ، و الصــراعات الالشــعورية

  3التفرقة يف املعاملة و التسلط و اإلمهال .
  
  
  
  

                                                
 .430، ص 1977 ،بدون طبعة،حامد عبد السالم زهران ، يف الصحة العقلية و النفسية ، دار النهضة العربية- 1
 .25،ص 1971 ،عبد املنعم املليجي ، حلمي املليجي ، النمو النفسي ، دار النهضة ، بدون طيعة 2
 .43زهران ، مرجع سابق ، صحامد عبد السالم  3
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  العوامل الكيميائية :/ 3.12

ت االكتئابي      : ةمن األسباب املؤدية النتشار االضطرا
ت.كاملسكنات   باالكتئا إىل ظهور واملستحضرات اليت تؤدي األدوية وجمموعة استخدام الكحول-  1واملهد
رة الـــيت يتبعهـــا اضـــطراب يف الكـــالم و االكتئـــا جلرعـــات الكبـــرية- الشـــديد و إعاقـــة  بمـــن املنومـــات يـــؤدي إىل اإل

 2التفكري و التذكر .
 3كما أن املخدرات تؤدي إىل فقدان الشهية و إىل حالة البؤس و الكآبة و الضيق و اآلالم .-

  : بأعراض االكتئا/ 13
إلضــافة إىل بعــض العــوارض الثانويــة و  بإن التشــخيص األكــرب لالكتئــا    يتطلــب وجــود مخــس عــوارض أساســية 

  ذلك ملد أسبوعني متتابعني على األقل . 
ــــــة االكتئابيــــــــ ــــق غليهــــــــا العلمـــــــاء مفهــــــــوم الزملـ ـــــيت يطلـــ ــة الـــ ــــــراض املركبـــــ ـــة مـــــــن األعــ ــــــرب عـــــــن جمموعـــــ  ةفاالكتئـــــــاب يعــ

"Dépressive syndrome يف : ب" و تتمثل أعراض االكتئا  
  اض املزاج :أعر / 1. 13
ت الوجدانية ، مثل حدوث مزاج حزين معظم اليـوم ، تقريبـا      و تعترب مبثابة الشكل احملدد و األساسي لالضطرا

  4كل يوم ملدة أسبوعني على األقل . 
إلضـــافة إىل احلـــزن  ب) مييـــز االكتئـــايعتـــرب عـــرض جـــوهري (املـــزاج االكتئـــايب لغـــم و الكـــدر و األســـى  يف الشـــعور 

  5الشديد الذي ال يتناسب مع سببه و كذلك يتميز بتقلب املزاج  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .186ص  1996، مصر ،  ، بدون طبعةجمدي امحد دمحم عبد هللا ،علم النفس املرضي دراسة الشخصية بني السواء و االضطراب ، دار املعرفة اجلامعية 1
 .43حامد عبد السالم زهران ، مرجع سابق ، ص 2
 .128اجلامعية ، بريوت ، بدون طبعة ، بدون سنة ، ص عبد الرمحان العيسوي، اجلرمية و اإلدمان ، دار الراتب  3
 .97ص ،   2001 ، الطبعة األوىل ، حسن فايد ، دراسة يف الصحة النفسية ، املكتب اجلامعي احلديث 4
 .88دمحم احلجار، مرجع سابق، ص  5
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  األعراض الدافعية :/ 2.13

يف اإلشكال السلوكية اليت تشـري إىل التوجـه حنـو اهلـدف فالنـاس املكتئبـون غالبـا مـا يعـانون قصـورا يف هـذا  تتمثل   
دىن عمل. ال و قد جيد البعض صعوبة يف القيام    ا

الجنـذاب إىل الوظـائف و املهـام الـيت  ةإىل حالة من السلوك و االنفعالي بو قد ينحدر االكتئا ، انه مل يعـد حيـس 
لقوة كي يزاول أنشطته املعتادة ألن اآلخرين يرغمونه على ذلك اعتا ا تلقائيا فهو يكره نفسه  د من قبل أن يقوم 

ـا  بتجنب النشاط ب، إن رغبة مريض االكتئا ته الفكريـة و نعـين  و اهلروب من الوسط احمليط به ، هي نتائج بنا
  النظرة السلبية للمحيط و لنفسه .

  األعراض البدنية :/ 3. 13
  وهي التغريات اجلسمية اليت تصاحب االكتئاب و تتمثل التغريات يف أمناط النوم  الشهية و االهتمام اجلنسي     

  و تتمثل أيضا يف األعراض العضوية املصاحبة لالكتئاب .
  و الذي ال ختفف من حدته ال الراحة و ال األدوية املقوية . اإلرهاق : /13.3.1
دة الوزن أو نقصانه . فقدان الشهية : /13.3.2 لعك س الشراهة و ز   أو رفض الطعام ، أو 
  كالصداع آالم وجهية ، و آالم على شكل روماتيزم .  حاالت األمل :/13.3.3

ت صدرية :/4.3.13  1التنفس . على شكل حصر صدري ، ضيق  اضطرا
  األعراض املعرفية :/ 4.13

ألرق  و تشري إىل قدرة األفراد على الرتكيز دائما ،    و اختاذ القرار و كيفية تقوميهم ألنفسهم . و كذلك الشعور 
ت النوم شيوعا فاملكتئب لديه صعوبة يف بدء النوم أو االسـتغراق فيـه و االسـتمرار أو االسـتيقاظ  من أكثر اضطرا

  و اليقظة مبكرة .
ـا أغفلـت جانـب العالقـات االجتماعيـة يف  بو يالحظ من عرض الفئـات األربـع السـابقة ألعـراض االكتئـا     أل

" الـذي نضـر لالكتئـاب علـى  Strongmanحيات الفرد املكتئب ، و هذا ما مت معاجلتـه بواسـطة "سـرتوجنمان 
مـزاج حـزين و فتـور الشـعور ، مفهـوم سـليب عـن الـذات يتضـمن  -انه متضمنا مخس جمموعات مـن السـمات هـي :

جتنب األشـخاص اآلخـرين ، فقـدان الشـهية العصـيب و الرغبـة اجلنسـية ، تغـري يف  نيب الذات و لومها ، الرغبة يف
  مستوى النشاط عادة يف اجتاه الكسل أحيا يف شكل االستثارة .

  2جتد أفكار عن املوت أو تصور االنتحار دون خطة حمددة أو حماولة االنتحار لدى املكتئبني .   
  
 

                                                
 .70سنة ، ص فايز دمحم علي احلاج ، األمراض النفسية ، دار املكتبة اإلسالمية ، بدون طبعة ، بدون  1
 . 105-98حسن فايد ، مرجع سابق ، ص  2
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   : بأنواع االكتئا/ 14

من صورة متميزة ، بـل يكـون اضـطرا تـدرجييا مسـتمرا ، يتـدرج حـىت يصـل إىل حـاالت املـرض  بال يتألف االكتئا
  العقلي الذي يتطلب العالج الطيب .

لضرورة الطابع الرئيسي املميز هلـذه احلالـة كمـا تتسـم  بفحاالت االكتئا حلزن رغم أن احلزن ليس  الشديد تتسم 
بعدم امليل إىل النشاط الذي يتصاعد إىل درجة تصـل يف اغلـب األحيـان إىل السـلوك التـام و التوقـف عـن احلركـة و 

يف االنتحـار ، و مـن خـالل ذلـك ميكـن خذ العمليات العقليـة ، و يف مثـل حالـة االكتئـاب  الشـديد يفكـر الفـرد 
  العادي ، و االكتئاب العصايب ، االكتئاب العقلي (الذهاين) . بتقسيم االكتئاب إىل االكتئا

    " :Normal dépressionالعادي " باالكتئا/ 1.14
حلــزن ،و االكتئــاب العــادي يــرادف بصــفة عامــة  الــذي  باالكتئــايشــري إىل تقلبــات املــزاج و يعــرب عنهــا عــادة الــرد 

  يف االكتئاب العادي ماعدا املزاج احلزين . بينظر إليه كعرض ، و توجد مجيع أعراض االكتئا
عـراض Réactive Dépressionاالسـتجايب " بو يطلـق العلمـاء علـى هـذا النـوع االكتئـا " و يتسـم الفـرد 

ا الفرد لظرف بيئي يدعوه لالكتئاب فهذ ا األخري استجابة أو رد فعل هلذا الظرف احلالة االكتئابية ، و يستجيب 
  و بزواله يزول االكتئاب . 

  : Neurotic dépression العصايب (النفسي)  باالكتئا/ 2.14
ال هو حالة  مـن احلـزن الشـديد املسـتمر يعـيش فيهـا الفـرد دون أن يـدري السـبب احلقيقـي الكتئابـه فهـو خيتلـف    

عن العادي من حيث الكثافة و يشعر فيه الفرد بعدم الراحة و اليأس ، و عدم القدرة على التعامل مـع مشـاكله ، 
ك ت يف النوم و األكل ن و ينفجر  رة ، التعب و اإلرهاق و أحيـا و قد يعاين من بعض صعو يا عند أبسط إ

ن و اهلالوس دون فقدانه للعناية بنفسه و خاصة حاجاته األساسية .   ما يعاين من اهلذ
  : Psychotic Dépression"االكتئاب الذهين (العقلي)"/ 3.14

جلمود االنفعايل و حتقري الذات و تصـاحبه اهللوسـة االضـطهادية و يصـل مـن اجل نـون االكتئـايب إىل التشـاؤم  يتسم 
كما يعاين األرق و لوم الذات و يعجـز عـن تكـوين االرتباطـات و ال مييـل إىل الضـحك و يضـخم املشـكالت الـيت 

  تنتابه ، و حيط من قدر نفسه ، و مييل لبطء و الرتاخي و لديه الرغبة يف املوت .
نشــغاالته و نظافتـه و تغذيتــه، و يفضــل ا    النفــراد و االنـزواء ســاحبا يف عــامل التخــيالت الغــري و يصـبح غــري مهــتم 

  1متناهية. 
  

                                                
،قسم علم النفس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  مجعي ثورية ، طراد آسيا ، زير منرية ، دور االكتئاب يف ظهور حماوالت االنتحار لدى املراهقني بتطبيق اختبار الروشاح  1

 .32ص .2005بسكرة ، جامعة دمحم خيضر ، واالجتماعية



 الجــــانب النفسي و االجتمـــاعي                                  /الفصل الـــرابع      

 
77 

  
  : مفهوم اجلماعة /15

هناك اختالف كبري بني العلماء على حتديد معىن اجلماعة وهناك من يطبق لفظ اجلماعة على شخصني أو أكثر   
على أساس القرب املكاين بني األفـراد ؛ بينمـا يـرى الـبعض أن تعريـف اجلماعـة نقـيض االنتمـاء إىل هيئـة أو منظمـة 

نة الواحدة .   1رمسية كاملوظف يف هيئة أو مصلحة أو أفراد الد
  :التفاعل االجتماعي  /16

لتفاعــل عامــة علــى حــد قــول أجنلــش أنــه التــأثري املتبــادل أو املتســاوي بــني نظــامني أو أكثــر مــن نظــامني    يقصــد 
  وخاصة التفاعل االجتماعي  ويبدو التفاعل يف سلوك اإلنسان واحليوان .

لظاهرة الثانية ومن ذلك الفقـر يـؤثر  ء العطا معىن أنه األخذ و   والتأثري والتأثر  فالظاهرة األوىل مثال تؤثر وتتأثر 
جلرميـــة . أو أن الوضـــع اال ومبعـــىن أكثـــر اتســـاعا ميكـــن النظـــر  ،رايف حنـــاٍال قتصـــادي يتـــأثر ويـــؤثر يف الســـلوك ويتـــأثر 

ــا نــوع مــن االتصــال والتواصــل  الفيزيقــي لفــردين معــا ال يعــين قيــام عالقــة ولكــن الوجــود  ،لعمليـات التفاعــل علــى أ
لضرورة  ء واألمهات يؤثرون يف الطفل ولكن الطفل أيضا  ،التفاعل بينهما  ومن أمثلة التفاعل االجتماعي أن اآل

ثـري متبـادل تقـوم بـني   ،عن طريق استجابته هلم يؤثر فيهم  ثـر أو  ثري و كذلك فان عالقة التفاعل أخذ وعطاء و
ا    وبني الزوج والزوجة    ،األستاذ والطالب وبني القائد وأتباعه وبني مدير املؤسسة والعاملني 

 ،فاعـل فان اختالط عنصرين وتفاعلهما يؤدي إىل تكوين عنصر جديد من جراء عمليـة الت ،ويف إطار الكيمياء   
فـــاختالط األكســـجني مـــع  ،هـــذا التكـــوين اجلديـــد تكـــون لـــه خـــواص خمتلفـــة عـــن خـــواص كـــل عنصـــر منهـــا منفـــردا 

يــؤدي هــذا االخــتالط إىل تكــوين مكــون جديــد هــو املــاء ولــه خــواص خمتلفــة  ،اهليــدروجني وكالمهــا لــه طبيعــة غازيــة 
عتبـاره وحـده نفسـية   ،روحيـة  ،اجتماعيـة فكريـة  ،عقليـة  ،مية جسـ ،منها السيولة بـل أن داخـل اإلنسـان نفسـه 

ومن اظهر دالالت هذا  ،داخل هذا الكل أي إنسان تقوم عالقات التفاعل بني قواه النفسية واجلسمية  ،أخالقية 
وإذا استمرت حالة االنفعال العنيف كالغضب أو  ،التفاعل انه حالة االنفعال تؤثر يف كيان اجلسم كله ويف وظائفه 

أدى ذلــــك إىل حــــدوث تغــــريات جســــمية كبــــرية يف جســــم  ،ثــــورة أو التــــوتر أو الشــــر أو الصــــراع والتــــأزم احلــــزن أو ال
سم  ،اإلنسان  ا  األمـراض السيكوسـوماتية يلخصها ما يعرف  أي الـنفس جسـمية  وهـي جمموعـة أمـراض أسـبا

قرحـة  ،قرحـة القولـون  ،عـدةقرحـة امل،ضغط الدم:  وأعراضها جسمية ما يلي ،نفسية مثل االنفعال الدائم والعنيف 
لـربد املتكـرر  ،ممـر اخلريـف  ،الربـو الشـعيب  ،البـول السـكري  ،عشـر ااالثن فقـدان  ،القـراع ونتـف الشـعر  ،اإلصـابة 

  2 بعض أمراض الدورة الدموية والقلب . ،بعض األمراض اجللدية  ،بعض آالم األسنان واللثة  ،الشهية 
  
  
  

                                                
ضي ، الطبعة األوىل  1  .427- 424، ص ، بدون سنة سعد جالل دمحم عالوي ، علم النفس الرتبوي الر
 .39، ص ،بدون سنة اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ،بدون طبعة،عبد الرمحان دمحم العيسوي ، تفاعل اجلماعات البشرية   2
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  :وهناك أيضا عدة تعريفات هلذا التفاعل االجتماعي منها 

حبيـث يكـون سـلوك  ،هو جمموع العمليات املتبادلة بني طرفني اجتماعيني يف موقف أو وسط اجتماعي معـني  -1
ويــتم خــالل ذلــك  ،وجيــري هــذا التفاعــل عــادة عــرب وســيط معــني  ،أي منهمــا منبهــا أو مثــري الســلوك الطــرف اآلخــر

وتتخـذ عمليــات التفاعــل أشــكاال ومظــاهر خمتلفــة  تــؤدي إىل  ،هــدف حمــدد  تــرتبط بغايــة أو ،معينــة  تبـادل رســائل
  عالقات اجتماعية معينة .

ــا أعضـاء اجلماعــة بعضـهم مــع بعــض عقليـا ودفاعيــا ويف احلاجـة والرغبــات والوســائل   هـو العمليــة الـيت يــرتبط -2
ت واملعارف وما شابه ذلك .   والغا

أو يتوقـف كـل منهمـا علـى سـلوك  ،متبادلـة بـني فـردين أو أكثـر يتوقـف أحـدمها علـى سـلوك اآلخـر هـو عالقـة  -3
  1اآلخرين .  

نه   ،لقد عرف  ( أ  ،ويعترب مفهوم التفاعل من املواضيع األساسية عند رواد علم النفس االجتماعي  - آوينك ) 
التفاعـل  ،لقد ميز تبك بـني نـوعني مـن التفاعـل  ،ها كما يراها الذين يسامهون في،( قوة العمل اجلماعي الداخلية 

ة .  ،واملساواة  ،ملعارضة ( اختالف ومنافسة )  "امتزاج وانصهار " فحلل النتائج على درجة احلوار    2واملشا
  :أنواع التفاعل االجتماعي  /17
التفاعل االجتماعي ال حيـدث علـى مسـتوى واحـد أو علـى وتـرية واحـدة أو بعمـق واحـد إمنـا هنـاك أنـواع خمتلفـة     

  أو صور خمتلفة من هذا التفاعل .
ء    Variations interactionوما  ،فقد خيتلف هذا التفاعل إذا حدث بني األصدقاء عنه بني الفيز

وكيـــف تعتـــدل وجهـــات نظـــرهم  ،ة بعضـــهم بعضـــا حنـــو التفاعــل الــذي جيـــذب األشـــخاص الـــذين مل يســـبق هلــم معرفـــ
م جــراء هــذا االخــتالط وذلــك التفاعــل يتوقــف األمــر علــى مبلــغ احملبــة أو اإلعجــاز أو الرغبــة يف االعتمــاد  وســلوكيا

واحلقيقة أن موضـوع التفاعـل االجتمـاعي قـد ميتـد ليشـمل كـل موضـوعات  ،وما يلقاه الفرد من تبادل  ،على الغري 
واالجتاهـــات والـــرأي العـــام واالتصــــال  ،حيـــث حيـــدث يف إطـــار القيــــادة والـــروح املعنويـــة  ،الـــنفس االجتمـــاعي  علـــم

التفاعل ينطبـع علـى مجيـع  ،ترية وما على ذلك اومكوالعالقات اإلنسانية واإلدارة والعالقات السوسي ،والشخصية 
فجـرد االتصـال بشـخص مـا نـوع مـن  ،وخيتلف هذا التفاعـل مـن البسـيط جـدا إىل العميـق  ،مظاهر حياة اإلنسان 

وكذلك االجتماعيـــة ،ولكنـــه تفاعـــل يف شـــكله البســـيط كـــذلك فـــإن اللقـــاءات الـــيت تـــتم مبحـــض الصـــدقة ،التفاعـــل 
رها فين ا وهي اليت تفرض ضر القصرية ال ترتك أثر كبريا يف شخصياتنا إمنا التفاعالت طويلة األمد هي اليت ترتك آ

  من التبادل أو السلوك املتبادل .
  
  

                                                
 .101، ص 2007العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن شارع امللك حسني ، الطبعة العربية ،  عبد احلافظ سالمة ، علم النفس االجتماعي ، دار البازوري 1

  .64،ص 1994فؤاد حيدر ، علم النفس االجتماعي دراسات نظرية وتطبيقية ، دار الفكر العريب، بريوت،  للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل ،  2  
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   Reciprocal actionفأعضاء  ،العالقات الدائمة هي اليت تعتمد فيها األفراد على بعضهم البعض  

عدت املسافات يظلـون يتلقـون التـأثري بعضـهم فـوق بعـض  مـن خـالل األمـور املشـرتكة . الفتـاة  ،األسرة حىت وان 
مها "وتعاليمها" .املتزوجة بع ألميال ومع ذلك تظل متأثرة يف تعاملها مع زوجها يوصى    يدة عن مكان أمها 

ــذا التفاعــل يف احلفـــالت  ولكــن املهــم يف دراســتنا هـــو التفاعــل الــذي ميتـــد لفــرتة طويلــة مـــن الــزمن . النــاس تشـــعر 
ملتعـة مـن جــراء التفاعـل االجتمـاعي ومــن هنـا كانـت أمهيــة إقامـة احلفـالت عنــد  ،واألفـراح وليـايل السـمر ويشــعرون 

  األزواج وعند اإلحالة إىل املعاش وعند النقل أو الرتفيه ويف عيد امليالد . 
نــه يكــرم مــن قبــل اآلخــرين , ويف ذلــك نــوع املوافــاة ورد     ومــن خــالل هــذه احلفــالت يشــعر اإلنســان بقيمــة , و

  1 ل .اجلمي
  :مراحل التفاعل االجتماعي  /18
مراحـــل تســــري فيهـــا عمليــــة التفاعــــل  6منــــط وزعهـــا علــــى  12لقـــد قســــم بيلـــز أمنــــاط التفاعـــل االجتمــــاعي إىل      

  :االجتماعي كما يلي 
ملوقـــف  : املرحلـــة األوىل/ 1.18 مرحلـــة االهتمـــام النســـيب مبشـــكالت التعـــرف أي الوصـــول إىل تعريـــف مشـــرتك 

  وحتديد املشكلة أو املوضوع قيد البحث .
أو احلصــول املختلفـــة  اإلبــدالمرحلــة االهتمـــام مبشــكالت األســس الــيت تقـــوم يف ضــوئها  : ملرحلــة الثانيــة/ا2.18

  املطروحة والتعبري عنها .
  .األعضاء التأثري يف بعضهم البعض أي حماوالت،مرحلة االنتقال إىل مشكالت الضبط  :املرحلة الثالثة / 3.18
ائي أو نتائج حمددة  : املرحلة الرابعة/ 4.18   مرحلة اختاذ القرارات أي التوصل إىل قرار 
ا حرصا على جناح اجلماعـة  :املرحلة اخلامسة / 5.18 مرحلة مواجهة املشكالت الناشئة عن التفاعل والتحكم 

  يف حتقيق أهدافها .
ا خــالل  :املرحلــة السادســة / 6.18 مرحلــة صــيانة تكامــل اجلماعــة واحملافظــة علــى متاســكها ممــا يكــون قــد أصــا

نية وعدوانية .    2التفاعل االجتماعي ومرافقه من مواقف سلبية وأ
  
  

                                                
 .59-58، ص ،بدون سنة ، بريوت ،بدون طبعه االجتماعي ، دار النهضة العربيةعبد الرمحان العيسوي ، علم النفس  1
-107-106، ص  2007عمان ، األردن شارع امللك حسني ، ،  ، عبد احلافظ سالمة ، علم النفس االجتماعي ، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية  2

108. 
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  : األمناط /19

  أي طلب وإعطاء املعلومات وتوضيحها واستيضاحها . : 6-7النمطان / 1.19
  أي طلب إبداء الرأي وحتليل املشاعر .:  5-7النمطان/ 2.19
  أي طلب االقرتاحات وتقدميها والتوجه إىل خمتلف أنواع السلوك املمكنة للعمل . : 9-4النمطان / 3.19
لشـكليات  :10-3النمطان / 4.19 أي املرافقة والقبول والفهم والطاعة والتغلب على الـرفض وعلـى التمسـك 

  وحجب املساعدة .
ظهار االرتياح والفكاهة وإظهار الرضا . : 5-11النمطان  /5.19   أي معاجلة التوترات 
ظهـار الـود  : 1-15 النمطان/ 6.19 وتقـدمي التعزيـز واملكافئـة إلظهـار التماسـك  ،أي رفع من شأن اآلخـرين 

ر السلبية .   وإزالة كل اآل
فتحديـد أسـس تقـدمي حلـول  ،االجتمـاعي شـرطا للمرحلـة الـيت تليهـا وتعترب كل مرحلـة مـن مراحـل التفاعـل         

  املشكلة املعروضة يتضمن ويتطلب معرفة سابقة للمشكلة .
  :مبادئ التفاعل االجتماعي  /20

  أي إنسان يستطيع النظر لنفسه من خالل نظرة اآلخرين له . :األدوار االجتماعية  /1.20
آلخرين :االتصال /2.20 ثريا كبريا يف حل املشكالت واختاذ القرارات ومن خالله يـتم  أي االحتكاك  مما يؤثر 

  نشوء النظم االجتماعية وانتشار الثقافة .
داء معــني يضــع يف اعتبــاره توقعــات عــدة  :التوقــع  /3.20 لفــرد عنــدما يقــوم  ثــري كبــري يف عمليــة التفاعــل  لــه 

ت اآلخرين .   الستجا
ـــارة اجتماعيــــة  :اإلدراك االجتمــــاعي  /4.20  ـــل مهـ جــــح أو فاشــــل ووراء كـ ميكــــن وراء كــــل تفاعــــل اجتمــــاعي 

م .    1يستخدمها الناس يف عالقا
  : أمهية التفاعل االجتماعي /21
ـــد      ـــات وامليــــول واالهتمـــــام والقــــيم واآلراء والعقائــ إن التفاعــــل يــــؤدي إىل تعـــــديل أو تغيــــريا وتكــــون إلغـــــاء االجتاهـ

جمــــرد االســــتعداد ملقابلــــة  ،جهــــات النظـــر والفلســــفات واملرئيــــات ونظرتنــــا للحيـــاة واملعتقـــدات ومســــات الشخصــــية وو 
  2شخص ما يثري االنتباه .

ال       إذا كنت تقف وحدك يف طريق وفجأة وجدت شخصا آخر يقرتب منك فهنا الشخص يغري من حمتوى ا
خــذ يف التفكــري عمــا إذا كــان هــذا القــادم شخصــا آخــر تعرفــه أو ال  الـذي توجــد فيــه ويغــري املوقــف . وعلــى الفــور 

وإذا كــان هنــاك اتصــال  ،وإذا كـان هــذا الشــخص غريبــا عنــك  ،وإذا كــان شخصــا تعرفــه كيــف تشــعر حنــوه  ،تعرفـه 
خذ يف التفكري يف إمكانية فتح حمادثة أو حوار معه من عدمه     . conntsationبصري بينك وبينه فإنك 

                                                
 . 131-130، ص 2000عمان األردن ، ،  ،بدون طبعة اللطيف ، علم النفس االجتماعي ، دار الفكر للطباعة والتوزيع خليل عبد الرمحان املعايطة عبد 1
 .43 -42، بريوت ، ص ،بدون طبعة عبد الرمحان العيسوي ، علم النفس االجتماعي ، دار النهضة العربية 2



 الجــــانب النفسي و االجتمـــاعي                                  /الفصل الـــرابع      

 81 

وخاصـــة يف حـــاالت  ،ومـــن مث إىل مزيـــد مـــن التـــداخل حـــىت الكائنـــات األخـــرى تشـــعر بوجـــود بعضـــها الـــبعض      
لنســبة لإلنســان هنــاك وعــي  الســيطرة علــى املوقــف ويف جمــال طلــب احلمايــة أو البحــث عــن اجلــنس وعــن الطعــام 

ـــــذات  ـــا، nensuo¡ xcon-fSelلـــــــذات وإدراك الــ ــــر ويف ســـــــبيل الســـــــعي إلقامـــــــة اتصــــ ل مـــــــع شـــــــخص آخـــ
tcatnoc ، وعلى ذلك تبدو  ،االتصاالت بني بنني اإلنسان أكثر عنه وثراء وفاعلية عنها بني الكائنات األخرى

ــا يف جوهرهــا  االتصــال اإلنســاين ســريع النمــو والتطــور  noitacinummocعمليــة اتصــال ،عمليــة التفاعــل 
  1ويؤدي كثريا من الوظائف .

  :عي شروط التفاعل االجتما /22
 . لسوية والرشد   أن يتصف أفراد اجلماعة 
 . لقدرة على التواصل بواسطة اللغة أو غريها من وسائل االتصال   أن يتصف أفراد اجلماعة 
 . توفر احلد األدىن من التماسك بني أفراد اجلماعة  
 . موعة يف املراكز واألدوار واألعمار   تقارب أفراد ا
 . موعة   وجود مشكلة مهمة واضحة تعمم مجيع أفراد ا
 . 2أن تكون هذه املشكلة املطروحة قابلة للحل  

 
  
  
  
  

                                                
 96، مرجع سابق ص عبد احلافظ سالمة ، علم النفس االجتماعي 1
 125، كرجع سابق صعبد الرمحان العيسوي ، علم النفس االجتماعي 2
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  اخلالصة :
بتة نسبيا ، تتشكل لدى الفرد نتيجة قدرته على عدم       و منه نقول أن االنفعاالت النفسية حالة انفعالية 

لتوتر حيدثه توقع خطر ما . التالؤم و التكيف مع   الظروف اخلارجية ، و يتميز 
ـدف أساسـا إىل مسـاعدة الفـرد علـى النمـو االجتمـاعي مـع   ضـية  من هذا فان للخدمة االجتماعية بـرامج ر

القدرة على مدى ما حتقق للفرد من صفات التعاون و إنكار الذات للقيادة و التبعية و حرية الرأي ، تتفـق و 
  تمع .ماعة و اصاحل اجل

 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

منھجیة الدراسة 
 المیدانیة
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  متهيد :
لشرح لكل جانب منها  بعد أن عرجنا يف اجلانب النظري على شرح اجلوانب املتعلقة مبوضوع حبثنا هذا و تطرقنا 

ال سنحاول يف هذا اجلزء اإلملام بصلب موضوع دراستنا و  الستعانة بدراسات و حبوث سابقة يف نفس ا
ر النفسية و االجتماعية  ضية  الرتبية حلصةاملتمثل يف اآل التالميذ فيما بينهم يف الثانوية و من  علىالبدنية  و الر

خالل دراسة ميدانية تعطي لبحثنا هذا الصيغة العلمية ذات الطابع الرتبوي ، و يعترب هذا الفصل العمود الفقري 
 رحلةامل ذلك قمنا بتوزيع استبيان موجه إىل عينيت تالميذ و أساتذة ليف تصميم و بناء حبث علمي ، و يف سبي

عطاء التفسريات املتوفرة مبا يتناسب والفرضيات املطروحة سابقا   الثانوي ، و بعد مجع و حتليل النتائج قمنا 
ٍ كذلك و ما وصلت    لسابقة من نتائج . اليه الدراسات ا
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  اهلدف من الدراسة امليدانية : /1
أهداف ، ألنه وبتحديد هذه االهداف ميكن حتديد الوسائل والطرق اليت كل دراسة ميدانية البد أن تكون ذات  

  جترى بواسطتها ، وميكن حتديد دراستنا امليدانية فيما يلي  :
  جئ_ التأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل ومناقشة النتا

  _ معاجلة بعض جوانب النص اليت ملسناها يف املوضوع , وإعطاء بعض االقرتاحات والتوصيات 
  . _ فتح جمال أمام دراسات أخرى تعمقا يف املوضوع

  : تنظيم الدراسة امليدانية/2
  الضبط اإلجرائي للمتغريات:

ا يشرتط  حثمن أجل احلصول على نتائج علمية موثوق  يضبط متغريات حبثه حىت تعزل  أن على كل 
  :ي املتغريات الداخلية األخرى اليت قد تعرقل البحث وكانت متغريات حبثنا ه

  املستقل:املتغري 
وهو الـذي يـؤدي التـغري يف قـيمته إىل التـأثري يف قيـم متغـريات أخـرى هلا عـالقة به وحـدد املتغيـر املستقـل يف حبثنـا 

ضيةاحلـايل فـي :    الرتبية البدنية و الر
  املتغري التابع:

ث حينما حيدث تعديالت على قيم املتغري وهو الذي تتوقف قيمته على قيم متغريات أخرى ومعىن ذلك أن الباح
اجلانب النفسي و املستقل تظهر نتائج تلك التعديالت على قيم املتغري التابع وحدد يف حبثنا كما يلي : 

  االجتماعي .
 منهج البحث : /3
ملنهج العلمي يف جمال الرتبية     ضية قد حقق قفزة هائلة يف دول العاملاإن التعامل  اليت وصلت  لبدنية و الر

حلصول على املعرفة  لبحث العلمي "جمموع القواعد واملعطيات اخلاصة اليت تسمح  ت رفيعة حيث يقصد  مستو
  1السليمة يف طريق البحث عن احلقيقة لعلم من العلوم".

ضي حتتم علينا استعما    ال الر املنهج  لو املشكلة حنن بصدد دراستها و اليت تعترب دراسة استطالعية يف ا
  الوصفي و هذا بغية حتليل و دراسة املشاكل اليت طرحت .

   املنهج الوصفي : /1.3
هو عبارة عن استقصاء يصب يف ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها و كشف    

  2جوانبها و حتديد العالقات بني عناصرها.

                                                
سني الشاطي ،نظرية و طرق الرتبية البدنية و ا  1 ضية ، ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعةدمحم عوض البسيوين ، فيصل    . 28، ص 1992اجلزائر  ،   ، الثانية لر
   .23،ص1984،،بدون طبعةد.رابح تركي،مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس،املؤسسة الوطنية للكتاب   2
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ر النفسية و االجتماعية  واستنادا ملا سبق كان اعتماد للمنهج الوصفي    الرتبية البدنية  حلصة للقيام بدراسة اآل
ضية  ت. الثانوي مرحلةيف أقسام النهائية  التالميذ  علىو الر   يف خمتلف الثانو

  استعملنا يف الدراسة امليدانية طريقة االستبيان.األدوات املستعملة : / 4
نه جمموعة من األسئلة ا    ملرتبة حول موضوع معني ، يتم وضعها يف استمارة ميكن بواسطتها و يعرف االستبيان 

  1متعارف عليها لكنها غري مدعمة حبقائق.ملوضوع أو التأكد من معلومات التعرف على حقائق جديدة عن ا
إن االستبيان كثريا ما يستعمل يف حبوث العلوم االجتماعية جلمع معلومات من املصدر األصلي و يضم مجلة    

لشكل التايل:من األ   سئلة املغلقة و املفتوحة للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فيها و طرحنا األسئلة 
الرتبية البدنية و  ذألستا موجهةسؤاال  14منها املغلقة و منها املفتوحة ، و طرحنا  لتالميذ موجهةسؤال  17

ضية   منها أيضا املغلقة و املفتوحة. الر
  جمتمـع البحـث: /5

ت امليــدانية وهـي تعتبــر جـزء مـن الكــل ، مبعـىن أنـه           " وهي عبـارة عن جمتمـع الدراسة الذي جتمع منه البيـا
تمـع على أن تكـون ممثلة للمجتمـع الذي جتـري عليه الدراســة ، فالعينـة إذا هــي جــزء أو  تـؤخذ جممـوعة من أفـراد ا

تمـع األصلي   . 2" نسبـة معينـة من أفـراد ا

  3.هـو ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جـميع أفراد جمـتمع البحثالدراسة املسحية : 
  عينة البحث :/6

 180 واليت مشلت مت اختيار عينـة حبثنـا بشكـل عشوائـي .للموضـوعية يف النـتائج  يوتطلع يونظـرا لطبيعة حبث
ضية قمنا بدراسة مسحية على مجيع تلميذ و أستاذ  11و املتكونة من الثانوي  مرحلةيف  أستاذ تربية بدنية و ر

، مت توزيـع االستمارات عليـهم  تنو 03و اليت حتتوي على  بسكرة ةواليـ بلدية سيدي خالد على مستوى
لنتائوذلك بغيـة تزويد حبث تمع . جي  قي ا   الدراسة . و بعد احلصول على النتائج أقوم بعملية مسحها على 

 جماالت البحث: /7
ال الزمين:/ 1.7   ا

إعداده  مت، أما االستبيان  اىل بداية شهر ماي  فيفريشهر  منتصف الفرتة املمتدة شرعنا يف هذا البحث يف
-04-16إىل 2016-04-08توزيع االستبيان يف الفرتة املمتدة ما بني  حيث متيف شهر افريل   وتوزيعه

  .  2016-04-29إىل 2016- 04-19فرز النتائج من  و قد مت حتليل و 2016
  
  

                                                
 .58،ص1985ن طبعة ،اجلزائر ،عمار حبوش،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحث،ديوان املطبوعات اجلامعية،بدو  - 1
 . 191، ص 2002 ،1تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية،طرشيد زروايت : - 2
 .120، مرجع سابق،صد.رابح تركي،مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس - 3
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ال املكاين /2.7   : ا
لبحث امليداين يف    ت  قمنا  استمارة مقسمة  على  191حيث استعملنا  بلدية سيدي خالد .بسكرة.نو

  الشكل التايل :
  . استمارة خمصصة للتالميذ 180-
  . استمارة خمصصة لألساتذة 11-

  
  كيفية فرز االستبيان :

ت و اليت عددها     استبيان املوجهة للتالميذ و األساتذة ، متت هذه العملية  حبساب عدد  191بعد مجع البيا
العتماد على الطريقة بة اخلاصة بكل سؤال و بعد ذلك قيم حسب النسبة املئوية لكل سؤال التكرارات لألجو 

       الثالثية :
           %  100                          س
  =  xفإن                                   x                       ع 
X  :  . النسبة املئوية  
ت   :  ع   (عدد التكرارات ).عدد اإلجا
  1عدد أفراد العينة.   : س
  الدراسة االستطالعية : -5
تعترب الدراسة االستطالعية مبثابة األساس اجلوهري لبناء البحث كله، و هي خطوة أساسية و مهمة يف  -   

  البحث العلمي، إذ من خالهلا ميكن للباحث جتربة وسائل حبثه للتأكد من سالمتها و دقتها و وضوحها.
ا الباحث قصد جتربة وسائل حبثه ملعرفة صالحيتها، و صدقها  - فالدراسة االستطالعية إذا هي عملية يقوم 

لضمان دقة و موضوعية النتائج احملصل عليها يف النهاية و تسبق هذه الدراسة اإلستطالعية العمل امليداين، كما 
  طبيق .تساعد الباحث على معرفة خمتلف الظروف احمليطة بعملية الت

جراء الدراسة امليدانية بدراسة استطالعية كان الغرض منها ما يلي :  -   و بناءا على هذا قمنا قبل املباشرة 

                                                
 .34، ص  1998بة ، ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الق :  املعني يف اإلحصاءمعني أمني السيد  -   1

  عدد التالميذ  الرتبية البدنية عدد أساتذة  املؤسسة
  58  03  نوية شقرة بن صاحل

  53  03   عفيصة خالد بن املختارنوية 
  70  04  متقن قرمي دمحم

 100×ع 

 س 



منھجیــة وأدوات البحــث                                                   /الفصل األول     

 89 

   . تمع األصلي و مميزاته و خصائصه   معرفة حجم ا
 : التأكد من صالحية أداة البحث  و ذلك من خالل التعرض للجوانب التالية  

  متها ملستوى العينة و خصائصها .وضوح البنود و مالئ - أ         
  التأكد من وضوح التعليمات . -ب        

  ت و العراقيل لتايل تفادي الصعو املعرفة املسبقة لظروف إجراء الدراسة امليدانية األساسية، و 
ا أن تواجهنا .   اليت من شأ

رة عينة حبثنا، حيث مت ذلك بعد سحب رخص تسهيل املهمة - رة جمتمع حبثنا  و هلذا قمنا بز من إدارة املعهد لز
ت ببلدية  نو رات متكررة لعدة  نوية سيدي خالد .بسكرة.املتمثل يف ز  - شقرة بن صاحلاآلتية أمساؤهم :( 

  .)متقن قرمي دمحم – عفيصة خالد املختارنوية 
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  عرض حتليل و مناقشة نتائج االستبيان :
  عرض حتليل نتائج استبيان التالميذ :/1

  . ميذتل 180 عينة التالميذ :
  احملور األول :

  السؤال األول :
ضية ؟ الفرع األول :   هل حتب حصة الرتبية البدنية و الر

  
  
  
  
  

ضية . -):01اجلدول (   ميثل رغبات التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة : 

مـن جممـوع  %96.66من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أعاله الحظنا أن أغلبيـة التالميـذ و بنسـبة     
ضــية و هــذا ر  اجــع للمكانــة الــيت حتتلهــا هــذه األخــرية يف قلــوب التالميــذ و العينــة حتــب حصــة الرتبيــة البدنيــة و الر
مـــن جممــوع العينـــة ال حتــب حصـــة الرتبيــة البدنيـــة و  %3.88األهــداف الســامية الـــيت حتققهــا ، يف حـــني أن نســبة 

ضـية و هـذ م ، أو للتهـاون و الالمبـاالة كمـا أن الـبعض اآلخـر  الر ا راجـع إمـا جلهلهـم ألمهيـة هـذه احلصـة يف حيـا
ضة شكال من أشكال العنف و العدوانية حبكم ما يشاهدونه أثناء املنافسة .ي   رى يف الر

  
ضية .) الذي 01األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (   ميثل رغبات التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الر

  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  % 96.66  174  نعم
  %03.88  07  ال

موع ا   %100  180  لعاما
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  هي الدوافع اليت دفعتك لذلك ؟إذا كانت اإلجابة "بنعم" فما  الفرع الثاين :
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة 
  %65.55  114  دوافع اللياقة البدنية و الصحية

  %18.88  34  دوافع عقلية و نفسية
  %10  18  دوافع اجتماعية خلقية
  %05.55  08  دوافع التحفيز اخلارجي

موع العام للمجيبني "بنعم"   %100  174  ا
ضية ميثل ) :02اجلدول(   لتالميذ إىل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر   دوافع اليت أدت 

  حتليل و مناقشة :
ـــــــني أن نســـــــــبة       ــا تبــ ــــل عليهـــــــ ــــائج احملصـــــ ـــة و                     % 65.55إن النتـــــ ــــة البدنيــــــ ـــــدافع اللياقـــــ ـــة بــــ ــــــارس هـــــــــذه احلصــــــ متـــ

ث أكثر منه عند الصحية و ذلك من اجل احلفاظ على املظهر اخلارجي للجسم و الرشاقة  ، تؤكد ذلك عند   اإل
متــارس هــذه احلصــة بــدافع تــوفري الراحــة النفســية و تنميــة الصــفات العقليـــة  % 18.88الــذكور، يف حــني أن نســبة 
ميارس التالميذ هذه احلصة إما بدافع اكتساب األخالق السامية و روح التعاون  %10كالرتكيز و الذكاء و نسبة 

جلماعة ،  ا  بدافع التحفيز اخلارجي كاألسرة . 05.55 % النسبة  قلو و االحتكاك    ميارسو

  
لتالميذ إىل ممارسة حصة الرتبية البدنية و ) الذي 02األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ميثل دوافع اليت أدت 

ضية    الر
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ضيما رأيك يف حصة الرتبية ا السؤال الثاين :   ؟  ةلبدنية و الر
  

ضية لدى التالميذ . ):03اجلدول(   ميثل مكانة حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة :

لتفضـيل و  %86.11لنتائج أن اغلب التالميذ و بنسبة نالحظ من ا     ضـية  حتبـذ حصـة الرتبيـة البدنيـة و الر
ذلك للدور الفعال الذي تلعبـه يف مجعهـم و تـوفري جـو مناسـب للعـب و الرتفيـه و االحتكـاك و الـيت تـنعكس إجيـا 

م االجتماعية خارج املؤسسة .   على حيا
تــرى أن احلصــة غــري  %03.33صــة كبــاقي احلصــص األخــرى و بنســبة تــرى أن احل 10.55%و بنســبة اقــل     

  مرغوب فيها و هذا جلهلهم ملدى أمهيتها .

  
ضية لدى التالميذ .) الذي 03األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (   ميثل مكانة حصة الرتبية البدنية و الر

  
  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %86.11  155  حصة مفضلة 

  %10.55  19  حصة كباقي احلصص
  %03.33  06  حصة غري مرغوب فيها

موع العام   %100  180  ا
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  السؤال الثالث : 
ضية ؟  ول :الفرع األ   هل تتوفر مؤسستكم على الوسائل الالزمة ألداء حصة الرتبية البدنية و الر

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %21.66  39  نعم
  %78.33  141  ال

موع العام   %100  180  ا
ضي . ):04اجلدول( ال الر   ميثل إمكانيات املؤسسة اهليكلية و املادية يف ا

  حتليل و مناقشة: 
تبــدي رضــاها علــى تــوفري مؤسســتهم للوســائل و األجهــزة و اهلياكــل  %21.66مــن خــالل النتــائج فــان نســبة     

ترى أن مؤسستهم تعاين من نقص كبري يف توفري املتطلبات  %78.33ملمارسة هذه املادة أما النسبة الكبرية منهم 
  . ةالالزم

  

  
  

  
ضي.) الذي 04يت ختص اجلدول رقم (األعمدة البيانية ال ال الر   ميثل إمكانيات املؤسسة اهليكلية و املادية يف ا
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  إذا كانت اإلجابة "ال" فكيف متر حصة الرتبية البدنية و الراضية ؟ الفرع الثاين :
  الغرض منه:

  معرفة شعور التالميذ عند ممارسة احلصة بدون وسائل . -    
  حتليل و مناقشة : 

بداء انزعاجهم و مللهم و هذا تعبريا منهم عن عدم الوصول للنتائج       اغلب التالميذ يشتكون من هذه النقطة 
  لذلك . ةاملرجوة من احلصة بدون الشروط الالزم
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ضيةميكنك التحكم يف انفعاالتك اجتاه الزمالء خالل حصة الرتبية البدنية و اهل  : الرابعالسؤال    ؟ لر
      

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %92.77  167  نعم
  %07.22  13  ال

موع العام   %100  180  ا
  .قدرة التلميذ يف التحكم يف انفعاالته اجتاه زمالئه ميثل  ) :05اجلدول (

  حتليل و مناقشة : 
و حــزن)  –ـا اجتـاه زمالئهــم (فـرحهلـا القـدرة يف الــتحكم يف انفعاال %92.77إن األغلبيـة السـاحقة و بنســبة     

ضية هذا للدور اهلام الذي  م جيدون تلعبه الرتبية البدنية و الر يف تربية األجيال و إرشادهم إىل الطريق الصحيح أل
ــــال املتســــع يف حتقيــــق مبتغــــاهم و تنميــــة فيهــــ ، و نســــبة قليلــــة جــــدا  الراحــــة النفســــية و التخفيــــف مــــن الظغــــطا ا

ا و هذا راجع لنشئة التلميذليست لديه 07.22% رمبا لشخصية طبيعة التالميذ او  ا القدرة للتحكم يف انفعاال
 .  
  

  
  ميثل اإلحساس النفسي للتالميذ يف حضور األستاذ .) الذي 05األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (
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  :  اخلامسالسؤال 

ضية هل تبادهلم نفس اذا قوبلت  الفرع األول : ستفزاز او ازعاج من اصدقائك يف حصة الرتبية البدنية و الر
  ؟  السلوك

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %12.77  23  نعم
  %87.22  157  ال

موع العام   %100  180  ا
  . حتكم التلميذ يف سلوكه و احرتامه لزمالئهميثل مدى  ) :06اجلدول (

  حتليل و مناقشة : 
عنـد االزعـاج مـن طـرف الـزمالء تبـدي عـدم تبادهلـا  %87.22إن النتائج املتحصل عليها تؤكد و بنسبة كبرية     

ــــهم ، ــــريهم و تفــــــادي املشــــــاكل و االصــــــطدام ببعضــ و النســــــبة األقــــــل نفــــــس الســــــلوك و هــــــذا راجــــــع االحــــــرتامهم لغــ
  .حالته النفسيةعكس ذلك و هذا راجع اىل شخصية التلميذ و طبيعته العدوانية و  ىتر  12.77%

      
  

مميثل مدى ) الذي 06األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( م و سلوكا   .حتكم التالميذ يف انفعاال
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ضية ؟ : السادسالسؤال    رتب حسب رأيك دور حصة الرتبية البدنية و الر

ضية يف نضر املراهقني . ) :07اجلدول (   ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة :

تبـت الـدور الـذي يهـدف إىل اكتسـاب األخـالق السـامية ر  %28.88من خالل اجلدول يتضـح لنـا أن نسـبة     
ضية العالية و التعاون و اإلخاء . يف حـني أمجعـت  لروح الر يف املرتبة األوىل املتمثلة يف احرتام اآلخرين و التحلي 

ـــدف إىل تـــوفري الراحـــة النفســـية و هـــذا مـــا يـــدل علـــى وعـــي التالميـــذ  %34.44نســـبة  علـــى املرتبـــة الثانيـــة الـــيت 
ضية .   لألهداف النفسية اليت حتققها حصة الرتبية البدنية و الر

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ضية يف نضر املراهقني.) الذي 07األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (   ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر

  4املرتبة  3املرتبة  2املرتبة  1املرتبة  النتائج  اإلجابة
تكوين شخصية 

  قوية
  44  58  47  31  العدد
  %24.44  %32.22  %26.11  %17.22  النسبة

توفر الراحة 
  النفسية

  29  48  62  41  العدد
  %16.11  %26.66  %34.44  %22.77  النسبة

اكتساب األخالق 
  السامية

  49  47  32  52  العدد
  %27.22  %26.11  %17.77  %28.88  النسبة

  68  29  48  31  العدد  الرتفيه و الرتويح
  %37.77  %16.11  %26.66  %17.22  النسبة

موع العام   180  180  180  180  العدد  ا
  %100  %100  %100  %100  النسبة

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

المرتبة 
األول

المرتبة  
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المرتبة 
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المرتبة 
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تكون شخصیة قویة
توفیر الراحة النفسیة
اكتساب األخالق السامیة
الترفیھ و الترویح
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ى عـــدم اهتمـــام فقـــد رتبـــت دور تكـــوين شخصـــية قويـــة يف املرتبـــة الثالثـــة و هـــو يـــدل علـــ %32.22أمـــا نســـبة     
التالميــــذ و مبعــــىن أدق عــــدم فهمهــــم ملصــــطلح الشخصــــية .  يف املرتبــــة الرابعــــة جــــاء دور الرتفيــــه و الــــرتويح بنســــبة 

ضية كوسيلة للرتفيه و الرتويح . % 37.77   و ذلك يعين نقص اهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الر
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ضي ؟ ك  : السابعالسؤال       يف تشعر أثناء ممارستك للنشاط الر
  

ضي ) :08اجلدول(   ميثل شعور و إحساس التلميذ أثناء أداء النشاط الر
  ل و مناقشة :حتلي
ضـــي لـــه دور هــام يف تنشـــيط و راحـــة التلميــذ فنســـبة كبـــرية مـــن      نســتخلص مـــن اجلـــدول أن ممارســة النشـــاط الر

لنشـاط و احليويـة  %52.77التالميذ كانت إجابتهم على هذه الصياغة  لراحـة  %33.33يشعرون  يشـعرون 
ماعيـة للتالميـذ و تســاعدهم علـى التحصـيل الدراســي و النفسـية و هـذا مـا يــؤثر إجيـا علـى احلالــة النفسـية و االجت

  التخفيف من املشاكل .
ضـة  %13.33أما نسبة      لتعـب و هـذا مـا يـدل علـى أن الفئـة ال متـارس الر فقد ربطت ممارسة هذا النشـاط 

  . %0.55وفقا للقواعد الصحية الصحيحة ، إما الذين ال يشعرون بشيء فنسبتهم ضئيلة جدا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضي .) الذي 08األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (    ميثل شعور و إحساس التلميذ أثناء أداء النشاط الر
  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %52.77  95  نشاط و حيوية 
  %33.33  60  االرتياح النفسي

  %13.33  24  التعب
  %0.55  01  ال تشعر بشيء
موع العام   %100  180  ا
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ضية تساعدك على التخلص من القلق و االضطراب ؟ : الثامنالسؤال    هل الرتبية البدنية و الر
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

  %93.88  169  نعم

 %06.11  11  ال

  %100  180  موع العاما

ت النفسية . ) :09اجلدول ( ضية يف التخلص من االضطرا   ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة : 

ضــية هلـــا دور كبـــري علــى املســـتوى النفســي هلـــم . فهـــي      يؤكــد جـــل التالميــذ علـــى أن حصـــة الرتبيــة البدنيـــة و الر
ال تــرى يف ذلــك  %06.11يف حــني نســبة  %93.88ت النفســية بنســبة تســاعد علــى الــتخلص مــن االضــطرا

ت .   التخلص من االضطرا

  
  

ت ) الذي 09األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ضية يف التخلص من االضطرا ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر
  النفسية .
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ضية ؟كيف جتد   : التاسعالسؤال    نفسك بعد حصة الرتبية البدنية و الر
ضية . الغرض منه :      معرفة احلالة النفسية اليت تنتاب التالميذ بعد فراغهم من أداء حصة الرتبية البدنية و الر

  حتليل و مناقشة :  
ت التالميذ حصلنا على عدة تعابري هي كالتايل :       بعد فرز إجا

 لصحة اجليدة و اال   رتياح النفسي و العقلي .الشعور 
 . لنفس لنشاط و احليوية و الثقة    الشعور 
 . تناسي القلق و املشاكل  
 . لسعادة و الرتويح و الرتفيه   اإلحساس 
 . دة العالقات بينهم حملبة جتاه الزمالء و ز   اإلحساس 
 . لرغبة يف الدراسة أكثر   الشعور 

ضـية علـى املسـتوى و كل هذه احلاالت النفسية تدل على        األهداف السامية اليت حتققها الرتبية البدنية و الر
  النفسي و الصحي و العقلي.
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  :الثايناحملور 
ضية ؟ : العاشرالسؤال    هل تفضل أن متارس حصة الرتبية البدنية و الر

  

ضية يف إدماج املراهق يف اجلماعة .) : 10اجلدول(   ميثل دور ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة :

تفضل ممارسة هذه احلصة مع الزمالء و هذا يدل على مدى الدور الفعـال يف  %88.88إن النسبة الكبرية       
تمـع ، يف حــني أن نسـبة إدمـاج املراهــق د مــن جممـوع العينــة تفضــل  %11.11اخـل اجلماعــة مـن مث إدماجــه يف ا

  العزلة و هذا يرجع للشخصية االنطوائية املميزة هلؤالء .  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضية يف إدماج امل) الذي 10األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( راهق يف ميثل دور ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر
  اجلماعة .

  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

  %11.11  20  وحدك          

  %88.88  160  مع زمالئك

موع العام   %100  180  ا
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   عشر: احلاديالسؤال 

ضية تكون قدر    على االندماج و التفاعل تكون كبرية ؟تك اثناء حصة الرتبية البدنية و الر

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %95  171  نعم

 %05  09  ال

موع العام   180  ا
  

100%  

ضي ) :11اجلدول (    .االندماج و التفاعل داخل اجلماعةخلق ة يف ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة : 

ضـية هلـا دور كبـري علـى املسـتوى      هلـم . فهـي  االجتمـاعييؤكد جل التالميذ علـى أن حصـة الرتبيـة البدنيـة و الر
 دورال تـرى يف ذلـك  %05يف حـني نسـبة  %95بنسـبة  حتقيـق االنـدماج و التفاعـل داخـل اجلماعـةتساعد على 

  . يف حتقيق االندماج

  
  

ضية يف ) الذي 11األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( حتقيق االندماج و التفاعل ميثل دور حصة الرتبية البدنية و الر
  . داخل اجلماعة
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   عشر : الثاينالسؤال 
ضية ؟  الفرع األول :   هل تعرفت على أصدقاء أثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية و الر

  

ضية .) : 12اجلدول (   ميثل العالقة القائمة بني التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة : 

أكـــدت علـــى أن ممارســـة هــــذه احلصـــة تســـاهم يف إقامـــة و توطيـــد العالقـــة بــــني  %86.11إن النســـبة الكبـــرية     
دة االحتكــاك و التفاعــل بيــنهم ، يف حــني أن  التلميــذ و يعــود أساســا للجــو الرتبــوي الــذي تــوفره هــذه احلصــة ، بــز

مـن العينـة تـرى عكـس ذلـك متامـا فهـم ال يقيمـون عالقـات مـن خـالل هـذه احلصـة و قـد يكــون  %13.88نسـبة 
ضة الفردية .   السبب يف ذلك النطوائهم و ممارسة الر

  و يستخلص أن هلذه احلصة دور يف خلق عالقات األخوة و الصداقة بني التالميذ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميثل العالقة القائمة بني التالميذ من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية ) الذي 12األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (
  ضية .و الر

  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

  %86.11  155  نعم

  %13.88  25  ال

موع العام   %100  180  ا
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م ؟ الفرع الثاين :   إذا كانت اإلجابة "بنعم" فكيف هي عالقتك 
  

  النسبة املئوية   العدد  اإلجابة 
  %69.03  107  جيدة
 %25.16  39  عادية
 %1.16  03  سيئة

يبني بنعم   %100  155  جمموع ا
  ميثل طبيعة العالقات اليت تنشا من ممارسة النشاط البدين . ) :13اجلدول (

  ل و مناقشة :حتلي
ضية هي عالقات اجيابي  ةإن النتائج احملصل عليها تبني أن العالقات الناجتة عن ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

و هو ما بني األهداف الراقية اليت ترمي إليها حصة  %69.03و اجليدة بنسبة %25.16بني العادية بنسبة 
ضية يف إقامة عالقا ترى  %1.16ت طيبة بني التالميذ ، و هناك أقلية تكاد تنعدم نسبتها الرتبية البدنية و الر

من ممارسة هذه احلصة هي عالقة سيئة و هذا راجع لالصطدام أو شجار وقع هلم أثناء املنافسة  ةأن عالقتها الناجت
.  

  
  

  العالقات اليت تنشا من ممارسة النشاط البدين . طبيعة) الذي ميثل 13األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (
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نك شخص اجتماعي هل  : الثالث عشرالسؤال  ضية تشعرك    ؟ حصة الرتبية البدنية و الر
      

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %88.88  160  نعم
  %11.11  20  ال

موع العام   %100  180  ا
ضية يف خلق جو اجتماعي لدى التالميذدور حصة الرتبية البدميثل  ) :14اجلدول (   . نية و الر

  حتليل و مناقشة : 
تــرى أن حلصــة الرتبيـــة البدنيــة دور يف خلــق اجلــو املناســب لتوطيـــد  %88.88إن األغلبيــة الســاحقة و بنســبة     

ـــم و هـــذا للـــدور اهلـــام الـــذي يلقيـــه يف تربيـــة األجيـــال و إرشـــادهم إىل الطريـــق الصـــالعالقـــات بـــني التالميـــذ  حيح أل
تــرى عكـــس ذلـــك وىهــذا راجـــع لعـــدم  %11.11، و نســبة قليلـــة جـــدا  االخــوة و الصـــداقة و التـــأزر اجيــدون فيهـــ

تمع .   احتكاكهم بزمالئهم و النعواهلم و انطوائهم عن ا
  

  
ضية ميثل دور حصة الرتبية الب) الذي 14األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( يف خلق جو اجتماعي لدى دنية و الر

  .التالميذ 
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ضة اليت تفضل ممارستها ؟ :عشرالسؤال الرابع    ما نوع الر
  

ضة اجلماعية  ) :15اجلدول ( ضة الفردية يف ميثل الفرق بني الر   للتالميذ . تنمية عالقات جيدة بني و الر
  حتليل و مناقشة :

ضة اجلماعية و اليت بدورها تشعرهم  %80إن نسبة      و يرجع  بتكوين عالقات جيدة مع بعضهمتفضل الر
  ذلك لألسباب التالية :

صدقاء جد - م على التعرف    د .توفرها على روح املنافسة و االحتكاك مبساعد
  تنمي الروح اجلماعية كالتعاون و االحتاد . -

ضة الفردية و هذا راجع إىل : %20أما النسبة        -تفضل ممارسة الر
لنفس . -   إعطائهم الثقة 

  _ االعتماد على النفس .
  توفرها على الراحة و اهلدوء.  -

ضة اجلماعية أكثر استقطا للتالميذ .   و منه نستنتج أن الر

  
ضة الفردية يف توفري الراحة ) الذي 15األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ضة اجلماعية و الر ميثل الفرق بني الر

  النفسية للتالميذ .
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
ضة اجلماعية   %80  144  الر
ضة الفردية   %20  36  الر
موع العام   %100  180  ا
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تمع ؟ : اخلامس عشرالسؤال  ضية يف سهولة اتصالك و تعاملك داخل ا   هل سامهت الرتبية البدنية و الر
  

  النسبة املئوية  العدد  جابة اإل
  %65.55     118             نعم
  %01.66  3  ال 

  %32.77  59  اىل حد ما
موع العام   %100  180  ا

تمع . ) :16اجلدول ( ضية يف تعامل و اتصال التلميذ داخل ا   ميثل مدى مسامهة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة : 

ضــية لــيس هلــا اي امهيــة لتطــوير تعـــاملهم و وهــي نســبة ضــئيلة جــ  01.66% دا تــرى حصــة الرتبيــة البدنيــة و الر
تمــع و هــذا راجــع اىل انطــوائهم و انعــزاهلم عــن زمالئهــم ،امــا نســبة  ن  %32.77اتصــاهلم داخــل ا تبــدي رأيهــا 

عتبار  تمــع  ضـــية دور قصــري املــدى يف تنميـــة االتصــال و التعامـــل مــع ا هـــا ان االتصــال يكـــون للرتبيــة بدنيــة و الر
فـــرتى ان هلـــا دور كبـــري و فعـــال خللـــق اجلـــو املناســـب و تنميـــة  %65.55داخـــل املؤسســـة فقط،امـــا النســـبة االكـــرب 

  و بروز احليوية و النشاط و االخالص يف العمل . الصفات احلميدة و خلق صداقات و زرع احملبة بني التالميذ

  
ضية يف تعامل و اتصال التلميذ داخل ) 16نية اليت ختص اجلدول رقم (األعمدة البيا ميثل مدى مسامهة الرتبية البدنية و الر

تمع .   ا
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ضية تشعرك  هل : السادس عشر   ؟ حمبوب لدى ومالئكنك حصة الرتبية البدنية و الر

ضية يف دمج التلميذ مع اصدقائه. ) :17اجلدول (   ميثل دور الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة :

ضية دور كبري يف تنمية صفة احملبة و زرعها تبني النتائج أن اغلب ا     لتالميذ يرون ان حلصة الرتبية البدنية و الر
يرون عكس  البعض أن إال، %87.22بنسبة  وة و روح التعاوب و اليت جاءتبني الزمالء و تنمية صفة االخ

  . %12.77بنسبة  اىل انطواء التلميذ او من التالميذ الذين ليس لديهم شغف هلذه املادة و اليت جاءت ذلك
  

  
  

  .زرع احملبة بني التالميذ ضية يف رتبية البدنية و الر ميثل دور الميثل ) الذي 17األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (
  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة 
  %87.22  157  نعم
  %12.77  23  ال 

موع العام    %100  180  ا
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ضية تزيد من تعاملكهل السؤال السابع عشر:  الزمالء واالحتكاك مع  تعتقد أن ممارسة الرتبية البدنية و الر
  ؟م

  
دة االندماج بينهم . ) :18(اجلدول  ضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ و ز   ميثل دور الرتبية البدنية و الر

  حتليل و مناقشة :    
ضـية ، و   % 5.55ماعدا نسبة قليلة  اليت تستبعد إمكانية حتقيق االندماج االجتماعي مـن الرتبيـة البدنيـة و الر

ضة بصف   %94.44ة جدية أو لعدم االهتمام أو الالمباالة ، فان األغلبية الساحقة هذا عائد لعدم ممارستهم للر
ـا حتقــق هلـم التعـاون و االحتكــاك فيمـا بيــنهم ، ملـا تــوفر هلـم اجلــو  ضــة ، أل تـرى انـه ميكــن حتقيـق ذلــك مبمارسـة الر

إلخاء و احملبة و التعاون ، و يسهل هلم االندماج و التكيف داخل ا   تمع .العائلي املليء 
   

  
ضية يف خلق االحتكاك بني التالميذ و ) الذي 18األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (   ميثل دور الرتبية البدنية و الر

دة االندماج بينهم .   ز
  

  النسبة املئوية   العدد  اإلجابة
 %94.44  170  نعم

 %5.55  10  ال

موع العام   %100  180  ا
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  ستنتاج عام حول االستبيان املوجه للتالميذ :/ 2
ستبيان التالميذ بعد عرض و حتليل النتائج املت     ها مسبقا متعلقة   التوصل إىل بعض احلقائق اليت كنا قد سطر

ــة النفســــية واكتســــابه  حلصــــةيف الفرضــــيات و املتمثلــــة يف الــــدور االجيــــايب  ضــــية يف تــــوفري الراحــ الرتبيــــة البدنيــــة و الر
  لألخالق السامية لتلميذ مرحلة املراهقة .

م املتزنـة و الحظنا امليل الكبري للتالميذ إىل     عتبارها جزءا مكمال حليـا ضية   ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر
أسلو تربو يساعدهم على ختطي العقبات و املشاكل اليت تصادفهم . فهذا النشاط يعتـرب مـن أهـم األنشـطة الـيت 

ا و عقليـا ، كمـا يسـاعدهم علـى متارس يف املؤسسات الرتبوية فهـو يسـاعد علـى منـو املـراهقني منـوا نفسـيا و اجتماعيـ
كتساب عدة خصال محيدة كالتعـاون و االحـرتام و حسـن اخللـق  رفع مستواهم الصحي و الدراسي و يسمح هلم 
تمـــع و  تمـــع حيـــث تـــزداد روابـــط األخـــوة و الصـــداقة بيـــنهم ، كمـــا يتـــيح للمراهـــق فهـــم دوره يف ا و االنــدماج يف ا

  إدراك حقوقه و واجباته . 
ضي  هذه املادةلنا النتائج الدور الفعال الذي تلعبه  تبين كما      يف جلب التالميذ حنو ممارسة النشاط البدين الر

ثـري كبـري علـى ممارسـة  ثريها االجيايب على رفع احلالة النفسية هلـم ، و كـذالك الوسـط االجتمـاعي هـو بـدوره لـه  و 
ضي ، فممارسة الرتبية البدنية ضية يف املؤسسة الرتبوية تعمل على تربية املراهق و تنشئته  املراهق للنشاط الر و الر

لفائدة لنفسه و جمتمعه .   تنشئة اجتماعية صاحلة تعود 
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  عرض و حتليل نتائج استبيان األساتذة:/ 3
  أستاذ11 عينة األساتذة:

  احملور األول:
ضية يف ما هي يف رأيك أهداف حصة الرتبية الب السؤال األول:   الثانوي ؟ مرحلةدنية و الر

ضية يف الطور الثانوي من وجهة نظر األساتذة. الغرض منه:   معرفة أهداف حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة:

ت الحظنا أن معظم األساتذة قد اتفقو     على انه هناك أهداف تربوية  ابعد اطالعنا على خمتلف اإلجا
،حركية ،بدنية ،عقلية ،تروحيية ، وهذا ما يدل على الوعي الكبري ألمهية هذه املادة يف املرحلة ،اجتماعية ، نفسية 

ا جماال فسيحا لرتبية التلميذ وحتسني أخالقه ،ومعاملته مع زمالئه و اكتساب الصفات احلميدة  الثانوية ،حيث يرو
ا جماال  لتدريب التالميذ على خمتلف املهارات احلركية كالتعاون و التآزر و الصرب و قوة التحمل ،كما يرون أ

اكتساب اللياقة البدنية اجليدة ،و رفع كفاءة أجهزة اجلسم كاجلهاز التنفسي و الدوري و العضلي. تعترب جمال 
  ترفيهي و تروحيي يلجأ إليه لتفريغ ميوالته و يروح عن نفسه و يسرتيح من عناء احلصص األخرى .
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ضي الذي يفضل أن ميارسه التلميذ ؟ لثاين :السؤال ا   ما نوع النشاط البدين الر
  
  
  
  
  

  ميثل النشاط األكثر فعالية للتالميذ. :19اجلدول 
  حتليل و مناقشة: 

ــية الـــيت تعـــود  %81.81يتفـــق أغلـــب األســـاتذة    ضـ علـــى أن النشـــاط التنافســـي هـــو أفضـــل أنـــواع األنشـــطة الر
لنشــاط و احليويــة ، جتعــل  لفائـدة علــى التالميــذ حيــث ختتلـف روح املنافســة و اجلديــة يف العمــل ، يف جـو ملــيء 

نيــة و احلركيــة و الفنيــة ، و تعلمــه حتمــل التلميــذ يبــذل قصــارى جهــده يف املنافســة ممــا تســمح لــه بتنميــة قدراتــه البد
كتشاف مواهب  املسؤولية ، اختاذ القرار يف الوقت املناسب و االنضباط و حسن التعامل مع الغري ، كما تسمح 

  التلميذ .
ألنشـطة الرتوحييـة الـيت بلغـت نسـبتها مـن جممـوع آراء األسـاتذة فهـي مكملـة  %18.18هذا ال يعين أن نسـتهني 

لتعـــب فتعمـــل األنشـــطة الرتوحييـــة علـــى التخفيـــف منـــه، و إزالـــة التـــوتر و لألنشـــطة ال تنافســـية الـــيت تشـــعر التلميـــذ 
   االضطراب.
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                ميثل النشاط األكثر فعالية للتالميذ) الذي 19األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (          

  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
 %81.81  09  النشاط التنافسي

 %18.18  02  النشاط الرتوحيي
موع العام     %100  11  ا
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ضية؟ ما السؤال الثالث: دية حصة الرتبية البدنية و الر ت و املشاكل اليت تواجهكم أثناء    هي الصعو
ضية .الغرض منه : دية األساتذة حلصة الرتبية البدنية و الر   معرفة العوائق اليت تقف أمام 

  حتليل و مناقشة :
ت اليت توا    ت االستبيان تبني لنا واقعية املشاكل و الصعو ثريات سلبية من خالل إجا جه األساتذة ملا هلا من 

ت : ضية و يف ما يلي عرض ألهم الصعو   على السري احلسن حلصة الرتبية البدنية و الر
 .نقص الوسائل و عدم مالئمة اهلياكل هلذه احلصة 

 . اكتظاظ األقسام 

 .ت بني التالميذ  تفاوت املستو

 .ضعف مستوى التالميذ خاصة البنات 

 ا.ضعف معامل املاد    ة حيد من اهتمام التالميذ 

  .التصرفات الطائشة من قبل بعض التالميذ 

ذه احلصة أو لعدم حماولة األساتذة إلجياد حلول و طرحها على  جتة عن عدم اهتمام املسئولني  ت  هذه الصعو
  اإلدارة و متابعة نتائجها.
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 س خاصة لسيكولوجية املراهقة؟هل تلقيتم أثناء مدة تكوينكم درو  السؤال الرابع:
  
  

  
  

  
  

لثغرات اليت حتدث يف مرحلة املراهقة؟ -:20اجلدول   ميثل مدى دراية األساتذة 
  حتليل و مناقشة: 

ال تدري عن هذه املرحلة شيئا و هذا  %9.09 إال أن نسبةرغم خطورة مرحلة املراهقة و أمهيتها يف حياة الفرد 
فقد تلقت دروسا عن  %90.90الذي تلقوه يف امليدان البسيكولوجي ، أما النسبة املتبقية  راجع لسوء التكوين

و  هذه املرحلة أثناء التكوين ، مما يؤهلها ألداء وظيفتها على املنظومة الرتبوية ، أخذ هذا اجلانب بعني االعتبار
م.   ذلك بتنظيم دورات تكوينية لألساتذة لتجديد معلوما

  
لثغرات اليت حتدث يف مرحلة ) الذي 20األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ميثل مدى دراية األساتذة 

  املراهقة .
  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
   %90.90  10  نعم

  %9.09    1 ال

موع العام  %100  1  ا
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  تالميذ؟ما هي حسب رأيك الطريقة املثلى للتعامل مع ال السؤال اخلامس :
ا األستاذ للوصول إىل أهدافه املسطرة . الغرض منه :   التوصل إىل الطرق االجيابية و الفعالة اليت يعمل 

  حتليل و مناقشة : 
  بعد تفحص النتائج تبني لنا أن الطريقة املثلى للتعامل مع املراهق تكمن يف جانبني أساسيني مها :   

  اجلانب النفسي :
حرتام مشاع    م و احرتام آرائهم دوهذا    .ن التمييز بينهم و ر التالميذ و تلبية رغبا

  اجلانب االجتماعي :
حيث يقوم األستاذ مبتابعة تالميذه داخل املؤسسة و االطالع على مشاكلهم االجتماعية و هذا إلجياد الطريقة    

  املثلى للتعامل مع كل تلميذ وفقا للعامل النفسي و االجتماعي    
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ضية ؟ السؤال السادس :   هل تعتقد أن لكفاءة األستاذ دور يف حتقيق أهداف حصة الرتبية البدنية و الر
  
  
  
  
  
  

ثري كفاءة األستاذ يف حتقيق أهداف : 21اجلدول           ضية. ميثل مدى    حصة الرتبية البدنية و الر
  حتليل و مناقشة :

ضية و حتقيقها 90.90أغلب أساتذة العينة     % جيزمون على أن التوصل ألهداف حصة الرتبية البدنية و الر
حلصة و بتالميذه من مجيع النواحي مما جيعله يتحكم بسهولة يف  مرهون بكفاءة األستاذ حيث جتده أكثر اهتماما 

مج العام للمادة . احلصة   و جيد برجمة عمله و ترتيبه حسب األهداف املسطرة يف الرب
% ال يعتقدون أن لكفاءة األستاذ دور يف حتقيق أهداف حصة 9.09أمل القلة القليلة من األساتذة و بنسبة   

ملادة . ضية و هذا راجع إما ضعف شخصية األستاذ أو عدم اإلملام    الرتبية البدنية و الر
  

 
  

ثري كفاءة األستاذ يف حتقيق أهداف حصة الرتبية البدنية و 21األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ) الذي ميثل مدى 
ضية.  الر

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

  %90.90  10  نعم

  %9.09  01  ال

موع   %100  11  العام ا
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  فيما تتمثل كفاءة األستاذ ؟   السؤال السابع :

  ميثل األسس اليت تقوم عليها كفاءة األستاذ. : 22ول جد
  حتليل و مناقشة :

  -تبني لنا من النتائج اليت توصلنا إليها أن كفاءة األستاذ تبىن على ما يلي:   
% فإن كفاءة األستاذ مرتبطة مبدى حتكمه يف احلصة مما يكسبه هذا العمل من 63.63 درجة األوىلل - 

حسن النتائج .   أمهية للوصول إىل األهداف املسطرة و 
% على حتقيق االرتياح النفسي للتالميذ و هو عامل أساسي لفهم نفسية  27.27لدرجة الثانية  - 

 كلهم النفسية اليت قد تعيق مشواره الرتبوي  .ا املراهق ملساعدة تالميذه يف حل مش
لدرجة الثالثة نسبة  -  ر التمرينات املناسبة و هذا ا% فرببط الكفاءة يف مدى التحكم يف اختي 9.09و 

جياد موافقة يف طبيعة التمرينات و رغبات املراهقني و على كل فان النتائج قد  للوصول لنتائج جيدة و 
 - ءة و هي :أعطتنا ترتيب أسس الكفا

 .التحكم اجليد يف احلصة  
  .حتقيق االرتياح النفسي للتالميذ 
 . اختيار التمرينات املناسبة 

  
  ) الذي ميثل األسس اليت تقوم عليها كفاءة األستاذ.22األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
  %63.63  07  التحكم اجليد يف احلصة

  %27.27  03  حتقيق االرتياح النفسي للتالميذ
  %9.09  01  اختيار التمرينات املناسبة

موع العام   %100  11  ا
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  ؟رحلة امل هتالميذ هذ ما هو السلوك الذي نالحظه علىالسؤال الثامن: 
  إلقاء نظرة حول خمتلف السلوك اليت يبديها املراهق خالل هذه الفرتة. منه:الغرض 
  ومناقشة:حتليل 

ت تبني لنا أن املراهق يبدي نوعني من السلوك اجيابية وسلبية وهي :      من خالل فرز اإلجا
  االجيايب : كالسلو 

لرجولة وحب الذات والسلطة والق يادة ليبدي انه األقوى ، كما انه يهتم مبظهره اخلارجي كاللباس اإلحساس 
  للتميز مع اآلخرين .

  السلوك السليب :
  ها من السلوكات السلبية املذكورة  وتتمثل يف االنطواء والتوتر واالضطراب و اخلجل وغري 
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ضية دور يف حت السؤال التاسع :   هذا السلوك ؟ يفكم هل حلصة الرتبية البدنية والر
  

  
  
  

ضية.:)23(اجلدول    ميثل إمكانية التحكم يف سلوكات املراهق عن طريق حصة الرتبية البدنية والر
  حتليل ومناقشة:

ضية دور فعال يف كل النتائج احملصلة عليها من اجلدول تؤكد أن كل األ     ساتذة يرون حلصة الرتبية البدنية والر
التحكم يف سلوك املراهقني ، حيث أن ممارسة هذه احلصة يكسب املراهق عدة سلوكات جيدة كروح التعاون 

نية والعدوانية وحب الذات وكره الغري ،  وحتمل املسؤولية وحسن املعاملة ، وجند من السلوكات السيئة كاأل
وغري مباشرة ، فاستعمال األستاذ للتمارين جتعل املراهق أكثر انسجاما واندماجا  ةوتوماتيكيألك بطريقة وحيصل ذا

لتحكم أكثر بسلوكاته .   يف احمليط الضيق ليتعداها إىل احمليط الواسع 
  

  
تحكم يف سلوكات املراهق عن طريق حصة الرتبية البدنية ) الذي ميثل إمكانية ال23األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (

ضية.   والر
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

  %100  11  نعم

  %00  00  ال

موع العام  %100  11  ا
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  هل تسعى ملساعدة تالميذك على حل مشاكلهم ؟ السؤال العاشر:
  

  مشاكلهم.ميثل مدى اهتمام األستاذ ملساعدة تالميذه يف حل  :)24(اجلدول 
 

  حتليل ومناقشة:
من األساتذة تساعد يف حل مشاكل التالميذ ، الن املراهق حسب ما تطرقنا له يعاين  %100إن كل العينة    

من بعض املشاكل اليت تفقده االستقرار النفسي واالجتماعي ، مما جيعله يبحث على من يساعده يف حلها ، 
يف حل مشاكله اليومية ، الن املراهق جيب أن يهتم به اجلميع مبا فيه واألستاذ له دور كبري يف مساعدة املراهق 

مكانياته ويعطيه فرصة االندما  األستاذ ، هذا االهتمام لنفس وبقدراته و يف املدرسة والشارع  جيكسبه الثقة 
  واألسرة .

  
  ثل مدى اهتمام األستاذ ملساعدة تالميذه يف حل مشاكلهم.) الذي مي24األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (

  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

 %100  11  نعم

  %00  00  ال

موع العام   %100  11  ا
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ضية دور يف حتقيق االرتياح النفسي للتلميذ ؟ السؤال احلادية عشر :   هل تعتقد أن حلصة الرتبية البدنية والر
  

ضية يف حتقيق االرتياح النفسي  ةء األساتذميثل آرا :25اجلدول  حول الدور اليت تلعبه حصة الرتبية البدنية والر
  للتلميذ .

  حتليل ومناقشة :
ضية دورا كبريا يف حتقيق االرتياح  %100إن كل األساتذة وبنسبة     يؤكدون أن حلصة الرتبية البدنية والر

ليت ميارسها املراهق تكون جماال لتناسي عقده ومشاكله ، وتكسبه راحة النفسي ، ألن األنشطة التنافسية والرتفيهية ا
  نفسية وتعطيه النشاط واحليوية وحب العمل .

  
  

ضية يف  ةميثل آراء األساتذ) 25األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( حول الدور اليت تلعبه حصة الرتبية البدنية والر
  االرتياح النفسي للتلميذ . حتقيق

  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
 %100  11  نعم

  %00  00  ال

موع العام   %100  11  ا
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حلالة االجتماعية للتالميذ خارج املؤسسة ؟ السؤال الثاين عشر : تم    هل 
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة

 %63.63  7  نعم

  %36.36  04  ال

موع العام   %100   11  ا

حلالة االجتماعية للتلميذ. :26اجلدول    ميثل مدى اهتمام األساتذة 
  ناقشة :حتليل وم

حلالة االجتماعية للتلميذ خارج املؤسسة ، هذا دراية منهم أن  %63.63إن اغلب أساتذة العينة بنسبة     تم 
هذا العمل يساعد األستاذ يف أداء مهامه بسهولة والتحكم يف إدماج التلميذ وحل مشاكله والتكفل به ، الن 

  ل الكربى اليت يعاين منها تالميذ هذا العصر .الظروف االجتماعية للشارع واألسرة هي إحدى املشاك
حلالة االجتماعية للتلميذ ارج املؤسسة ، وهذا دليل على اإلمهال وال   %36.36أما نسبة     تم  من العينة ال 

لتالميذ حىت أثناء احلصص ، لعدم حتملهم املسؤولية الكاملة.   مباالة هؤالء. ورمبا عدم اهتمامه 

  
حلالة االجتماعية للتلميذ. )26األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم (   ميثل مدى اهتمام األساتذة 
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ضية أمهية نفسية اجتماعية للتالميذ ؟ :السؤال الثالث عشر   هل حلصة الرتبية البدنية والر
  

  
  
  
  
  

ال النفسي واالجتماعي للتالميذ. :27اجلدول  ضية يف ا   ميثل آراء األساتذة حول أمهية حصة الرتبية البدنية والر
  حتليل ومناقشة :

ضية أمهية نفسية واجتماعية للتلميذ  %100إن كل األساتذة بنسبة     أكدوا على أن حلصة  الرتبية البدنية والر
موعة والتعامل معها وكيفية التنافس ، هذا جيعله أكثر حيث أ ن التلميذ ثناء املمارسة يكسب روح االندماج يف ا

تمع احمليط به فتقوي صالته وعالقاته  مع الغري ، وتكسبه كيفية حتمل املسؤولية اختاذ القرارات  راحة مع أفراد ا
تمع ومعايشة الواقع والتأقلم مع الوضعيات وحل املناسبة واالعتماد على النفس ، وهذا ينشغل يف كيف ية مسايرة ا

لتخل ملقابل فانه يتلى على العادات السيئة    من اخلجل واالنطواء. صاملشاكل اليت تواجهه ، و
ضية هي جمال يتجه إليه التلميذ للرتفيه عن النفس وضبط انفعاالته وتعامله مع     إن حصة الرتبية البدنية والر

  ئه ، مما يهيئه لتحقيق توافق االجتماعي والنفسي .زمال

  
ال ) الذي 27األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ضية يف ا ميثل آراء األساتذة حول أمهية حصة الرتبية البدنية والر

  النفسي واالجتماعي للتالميذ.
  
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
 %100  11  نعم

  %00  00  ال

مو    %100  11  ع العاما
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ضي األكثر فائدة للمراهقني؟ما هو النشاط ا السؤال الرابع عشر:   لبدين الر
  

  النسبة املئوية  العدد  اإلجابة
 %36.36  04  النشاط الفردي

  %63.63  07  النشاط اجلماعي

موع العام   %100  11  ا

ضي األكثر فائدة وفعالية للمراهق . :28اجلدول    ميثل آراء األساتذة حول نوع النشاط البدين الر
  حتليل ومناقشة :

حتبذ استغالل احلصة يف األلعاب اجلماعية    % 63.63تائج احملصلة عليها أكدت أن أغلبية األساتذة إن الن
ذا يذل جمهود  كثر حيوي وتنافس و حلكمة و وهو ما يزيد قوة االحتكاك للتلميذ مع زمالئه والتعامل معهم 

التعامل الغري  جية وسهولة االندما أكثر من اجل فوز فريقه مما يكسبه عدة صفات محيدة منها الشخصية القو 
نية واالنطواء و العدوانية .   وحسن التعامل مع املواقف وروح التضحية والتخلص من األ

م واالعتماد على النفس  %36.36أما نسبة     من العينة حتبذ استغالل احلصة يف األلعاب الفردية إلبراز مهارا
  والتخلص من االتكال .

أن األلعاب اجلماعية والفردية متكاملة فيما بينها الن لكل واحد تعمل على حتقيق أهداف  ولكن ميكن القول   
ثري اجيايب على املراهق نفسيا واجتماعيا .    تربوية نبيلة تكسب املراهق صفات محيدة هلا 

  
ضي األكثر فائدة ميثل آراء األ ) الذي28األعمدة البيانية اليت ختص اجلدول رقم ( ساتذة حول نوع النشاط البدين الر

  وفعالية للمراهق .
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  لألساتذة:عام حول االستبيان املوجه  استنتاج/ 4
ضي عدة أهداف تربوية و بدنية و ترفيهية و      بعد مجع املعطيات و حتليلها استنتجنا أن للنشاط البدين الر

ن طريق استعمال األنشطة التنافسية لكي تزيد من حدة النشاط و نفسية اجتماعية يسعى األستاذ لتحقيقها ع
  احليوية و أخرى تروحيية تساعد املراهق على الرتويح و إزالة التوتر و االضطراب .

و بغض النضر عن كل املشاكل اليت تواجه األستاذ من ضعف اهلياكل و نقص الوسائل و اكتظاظ األقسام و     
مج الرتبوي العام ، فهو يسعى جاهدا  قلة الوقت املخصص للحصة و عدم إعطائها األمهية الالزمة يف الرب

  للوصول إىل األهداف املرجوة و املسطرة .
لتكوين اجليد لألساتذة ، فالوسائل و الكفاءة      لنقائص املذكورة سالفا و  الهتمام  و تتحقق هذه األهداف 

ضي و انعكاسه يكون اجيابيا على املراهق .عنصران أساسيان جلين مثار النشاط البدين ا   لر
جلانب      ن لبلوغ األهداف النبيلة ، حيث جيعله يهتم  إن الكفاءة لدى األستاذ و تكوينه اجليد عامالن ضرور

ت و  لتحديد من االضطرا االجتماعي للتالميذ و مشاركتهم يف حلها و كذا مراعاته للحالة النفسية هلم 
   االنفعاالت .

ذا ميكن الوصول إىل إدماج املراهق إدماجا صحيحا نفسيا و اجتماعيا و اليت يكسب من خالهلا اخلصال      و 
  احلميدة و التخلص من الصفات السيئة .

  
  
  
  
  



   عــــرض وتحلیل ومناقشة النتائجالفصل الثاني /                                        

 128 

لفرضيات5   : / مقابلة النتائج 
تالميذ و األساتذة  على ضوء االستنتاجات املتحصل عليها و من خالل عرض و مناقشة نتائج االستبيان املقدم لل

  مت مقارنتها بفرضيات البحت و كانت كالتايل:
  الفرضية األوىل :

لنسبة للتلميذ تعرف على نفرتض فيها أن نو       ضية  يف من الناحية النفسية  دور حصة الرتبية البدنية و الر
-09-08-07-06-05-04- 03-02- 01ذلك يتبني لنا من خالل اجلداول ( وإلثباترحلة الثانوية م

ت العينة 10 ٍجيا ظهار الرفض او القبول للفرضية. ومن حيث ا ٍ ) وهي األسئلة موجهة للتالميذ و كلها تصب يف ا
ضية و هذا راجع اىل املكانة اليت  املبحوثة يتبني لنا أن أغلب التالميذ حيبون ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

هداف اليت حققتها ، و الدور الفعال اليت تلعبه يف توفري الراحة النفسية هذه االخرية يف قلوب التالميذ و االحتتلها 
م الشخصية خارج املؤسسة ، كما هلا الدور اهلام يف تربية االجيال و ارشادهم اىل  و اليت تنعكس اجيا على حيا

ال املتسع يف حتقيق مبتغاهم و تناسي مشاكلهم و ض م جيدون فيها ا م و الشعور الطريق الصحيح أل غوطا
لسعادة .   لنشاط و احليوية و االحساس 

  الفرضية الثانية :
لنسبة لتالميذ مرحلة الثانوية من  ضية  ونفرتض فيها ان نتعرف على دور و امهية حصة الرتبية البدنية و الر

) 17-16- 15-14-13-12-11-10من حيث اجلداول (ذلك يتبني لنا  إلثباتالناحية االجتماعية و 
تالرفض أو القبول للفرضية ،ومن حيث  إظهاروهي األسئلة املوجهة للتالميذ، و كلها تصب يف  العينة  إجا

ٍىل الدور الفعال و األهداف السامية اليت  املبحوثة يتبني لنا أن اغلب التالميذ يفضلون هذه املادة ، وهذا راجع ا
ٍحتكاكهم بزمالئهم حتققها ، وهي تعمل على مجع التالميذ يف جو مناسب لل ، و نرى أغلبة عب و الرتفيه و ا

ال املتسع يف  ا ترشدهم اىل الطريق الصحيح و تربية األجيال، وحيبذون فيها ا التالميذ حيبذون هذه املادة أل
صفة الصداقة و األخوة و اكتساب االخالق السامية و املتمثلة يف احرتام االخرين و  ةتنميحتقيق مبتغاهم و 

ضية العالية و التعاون و اٍالخاء، و يرون فيها الدور الفعال يف ادماج التلميذ داخل اجلماعة و التح لروح الر لي 
تمع و خروجه من العزلة و  دماجه يف ا ٍ قامة و توطيد العالقات بني التلميذ و تساهم  االنطواءزمالئه من مث ا ٍ يف ا

دة اٍالحتكاك و التفاعل بينهم جيدون فيها األخوة و الصداقة يعود أساسا للجو الرتبوي الذي توفره هذه احلص ة بز
  و التآزر .
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  الفرضية الثالثة:
ضية أستاذونفرتض فيها ان نتعرف على دور و امهية   يف حتقيق النمو النفسي و االجتماعي  الرتبية البدنية و الر

-23-22-21- 20-19- 18من حيث اجلداول ( و إلثبات ذلك يتبني لنا، لنسبة لتالميذ مرحلة الثانوية 
، و كلها تصب يف إظهار الرفض أو القبول للفرضية ،ومن ساتذة) وهي األسئلة املوجهة لأل27- 25-26- 24

ت العينة املبحوثة يتبني لنا أن اغلب األ  التالميذ  املتنزه الذي فيه حتقيق هذه املادة يرون يف ساتذةحيث إجا
لسعادة ،  مبتغاهم و تناسي مشاكلهم لنشاط و احليوية و الراحة النفسية و االحساس  م و تشعرهم  و ضغوطا

ت الحظنا أن معظم األساتذة قد اتفقوا على انه هناك    و يتفق معظم االساتذة بعد اطالعنا على خمتلف اإلجا
الوعي الكبري ألمهية هذه  أهداف تربوية ،اجتماعية ، نفسية ،حركية ،بدنية ،عقلية ،تروحيية ، وهذا ما يدل على

ا جماال فسيحا لرتبية التلميذ وحتسني أخالقه ،ومعاملته مع زمالئه و اكتساب  املادة يف املرحلة الثانوية ،حيث يرو
ا جماال لتدريب التالميذ على خمتلف  الصفات احلميدة كالتعاون و التآزر و الصرب و قوة التحمل ،كما يرون أ

اب اللياقة البدنية اجليدة ،و رفع كفاءة أجهزة اجلسم كاجلهاز التنفسي و الدوري و العضلي. املهارات احلركية اكتس
   .تعترب جمال ترفيهي و تروحيي يلجأ إليه لتفريغ ميوالته و يروح عن نفسه و يسرتيح من عناء احلصص األخرى

 ٍ ضية و حتقيقها مرهون بكفاءةا األستاذ حيث جتده أكثر اهتماما  ن التوصل ألهداف حصة الرتبية البدنية و الر
حلصة و بتالميذه من مجيع النواحي مما جيعله يتحكم بسهولة يف احلصة و جيد برجمة عمله و ترتيبه حسب 

مج العام للمادة .  األهداف املسطرة يف الرب
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  : اخلالصة العامة
ضـية وإن      ، و  التلميــذعـد احـد اإلشـكال الراقيــة للظـاهرة احلركيـة لـدى ت ، انشــطتهابتعـدد  الرتبيـة البدنيـة و الر

الوســيلة املثلــى  يفهــ ،أكثــر فعاليــة و تنظيمــا ملــا يعيــه مــن ادوار هامــة و مميــزة يف حيــاة الفــرد عــرب حضــاراته املتعاقبــة 
  .املشاركة فيه  األطرافخللق عالقة اجيابية بني 

ـــن الناحيـــــة النفســـــية  يــــةأمه و قــــد تطرقنـــــا يف دراســــتنا املتواضـــــعة هـــــذه إىل     ضـــــية لتالميـــــذ مـ الرتبيـــــة البدنيــــة و الر
عتبار  ـ انفرد عن غريهـت يتاحد أهم الركائز للعملية الرتبوية و ال هااالجتماعية ، و  دف فقـط إىل تلقـني ـال  ايف ا
التالميـذ نفسـيا تعدى ذلك لتطور املهارات احلركية ، وكيفية احلفاظ علـى الصـحة و توجيـه تاملعارف فحسب ، بل 

و اجتماعيا و ذلك مبراعاة مراحل منو التالميذ وتطورهم ، لكـون أن أول أداة أو جهـاز يوظفـه األسـتاذ مـن الـدرس 
معرفة اخلصائص النفسية و االجتماعية هلذا اجلهاز احلساس و  ناعليهو التلميذ ، إن صح التعبري ، و من مث وجب 

  لتوافق النفسي له.إمكانية حتقيق االندماج االجتماعي و ا
ضية فبينت لنا النتائج أن ممارسة      لغة يف حياة املراهق أل اهل الرتبية البدنية و الر كسبه اجلسم السليم ت اأمهية 

و املــزاج املتميـــز و الشخصــية الســـوية و اخلصـــال احلميــدة و األخـــالق الســـامية كالصــرب ، الشـــجاعة ، التعـــاون ، و 
  التنافس النبيل ، استغالل أوقات الفراغ و التنظيم ... اخل االعتماد على النفس ، 

نيـة و االنطـواء ، اخلجـل ، القلـق و تبعـده عـن املشـاكل      و التخلص من العقد النفسـية و العـادات السـيئة كاأل
  االجتماعية كاالحنراف ،و العزلة .
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  :التوصيات
ضـيةعتـرب ت     ــدف إىل تكـوين املراهــق تكوينــا شــامال و و  الرتبيــة البدنيــة و الر ســيلة هامــة مــن وسـائل الرتبيــة الــيت 

  -متكامال من الناحية البدنية و النفسية و االجتماعية و العقلية ، و بعد تناولنا لدراسة موضوع :
ضـــية يف تنميـــة اجلانــــب النفســـي و االجتمـــاعي لـــدى تالميـــذ مرحلـــة الثــــانوي ، و  دور حصـــة الرتبيـــة البدنيـــة و الر

استخلصنا ما ميكن استخالصه من خـالل األسـئلة املطروحـة حـول هـذا املوضـوع ، وجـب علينـا إثـراء موضـوع حبثنـا 
ضــية دفعــة  ــا تعطــي للرتبيــة البدنيــة و الر املتواضـع مبجموعــة مــن االقرتاحــات ، و الــيت إن أخــذت بعــني االعتبــار فإ

  -قوية لألمام ، و ميكن تلخيصها فيما يلي :
 ضية مادة أساسية يف املنظومة الرتبوية .اعتبار م   ادة الرتبية البدنية و الر
 . ضية  إعادة النظر يف عدد احلصص األسبوعية ملادة الرتبية البدنية و الر
 . حتفيز التالميذ على املمارسة برفع معامل املادة 
 . ضي  توفري اهلياكل و الوسائل املادية للممارسة اجليدة للنشاط البدين الر
  . الرتكيز على اجلوانب البسيكولوجية و البيداغوجية خاصة مراحل املراهقة 
 . التكوين و التأطري اجليد ألساتذة هذه املادة 
 . االهتمام جبانب التوعية ألمهية هذه املادة يف خلق االرتياح النفسي و االندماج االجتماعي للمراهق 
 ملشاكل النفسية و اال  جتماعية للمراهق و مساعدته يف حلها . حتسيس األساتذة لالهتمام 
 . لعدل بني التالميذ و حتسني معاملتهم  على املريب التحلي 
 . التنسيق بني املمارسة يف املؤسسة و يف النوادي خللق تكامل بينهما للوصول إىل املبتغى 
 ضـــــية الوالئيـــــة ، اجلهويـــــة ،و حـــــىت ـــات الر ضـــــة املدرســـــية بتكثيـــــف املنافســ لر الوطنيـــــة  بـــــني  االهتمـــــام 

ت و تسليط عليها الضوء اإلعالمي املكتوب و املرئي لتشجيعها .    الثانو
 
 
 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 



   
 

  قائمة املراجع :

لد العاشر ، الطبعة السادسة ، دار صادر بريوت ،  /1   .    1997ابن منضور ، لسان العرب ، ا

ن درويــش جلــون  ، أمــني أنــور اخلــويل/ 2 ضــية املدرســية ،حممــود عبــد الفتــاح عنــان ، عــد ، دار الفكــر  الرتبيــة الر
  القاهرة . الطيعة الرابعة ،بدون سنة ،العريب ،

ضية ، دار الفكر العريب ،  ، مني أنور اخلويلأ/ 3  .  2002، القاهرة ، الطبعة الثانيةأصول الرتبية البدنية والر

ضيـة ، مطبعة خميم ، ط  /4 مج ودرس الرتبيـة البدنيـة والر  . 1990، األردن ،2إبراهيم حامد قنديل ، بر

 . 2002، دون طبعةرشاد النفسي ، بأبو بكر مرسى ،أزمة اهلوية يف املراهقة و احلاجة لإل /5

 .1968 ،بدون طبعة ،الرتبية العلمية يف املدرس االبتدائية  ،امحد خمتار عضاضة / 6

الطبعـة  ، ليف لوينا لوبري ، ترمجة الدكتور عبد هللا عبد الداعي ، الرتبية العامة ، دار العلم للماليني ، بـريوت/ 7
 . بدون سنة اخلامسة

  .1973،  دون طبعةب ، التعليمات مقياس التفصيل ،مكتبة النهضة جابر ، كراس /8
  2001/ حسن فايد ، دراسة يف الصحة النفسية ، املكتب اجلامعي احلديث الطبعة األوىل 7

ت السلوكية ، طيبة للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، /9   . 2001حسن فايد ، االضطرا

 . 1977ة العقلية و النفسية ، دار النهضة العربية / حامد عبد السالم زهران ، يف الصح10

ـــاهرة ،  /11 ـــارف ،القـ ضــــية ، دار املعـ حســــن معــــوض ، حســــن شــــلتوت ،التنظــــيم واإلدارة يف الرتبيــــة البدنيــــة والر
1996.  

خليل عبد الرمحان املعايطة عبد اللطيف , علم النفس االجتماعي ,دار الفكر للطباعة والتوزيع عمان األردن  /12
,2000. 

  . 2000خليل ميخائيل معوض ،قدرات و مسات املوهوبني ، جامعة اإلسكندرية ، مصر ،  /13

ضي ، دار املعرفة ، القاهرة /14   .1985،  دون طبعةب ، د.دمحم حسن عالوي ،علم النفس الر

   . 1974 – 1973دروس يف الرتبية و علم النفس / 15



   
 

ضـية املدرسـية ، دار الفكـر العـريبد.أمني أنور اخلويل ، حممود عبد الفتا  /16 الطبعـة ،  ح ، د.إدريـس ، الرتبيـة الر
 ، بدون سنة.الرابعة

الطبعــة  ، د.أمـني أنـور اخلـويل ، د.مجـال الـدين الشـافعي ، منـاهج الرتبيـة البدنيـة املعاصـرة ، دار الفكـر العـريب /17
 ، بدون سنة. األوىل

ســــني الشــــاط /18 ــنة د.حممــــود عــــوض بســــيوين ، د.فيصــــل  ت و طــــرق الرتبيــــة البدنيــــة ، ســ ،  1992ي ، نظــــر
  .11ص

،  1996د أمني أنور اخلويل  ، أصول الرتبية البدنيـة ، دار الفكـر العـريب ، الطبعـة األوىل  القـاهرة ، مصـر ، /19
  . 348ص

   .1984د.رابح تركي،مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس،املؤسسة الوطنية للكتاب، /20

، ص  1970تركي رابح ،أصول الرتبية و التعليم ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، الطبعة الثانية ، د. / 21
10. 

 .1990أصول الرتبية والتعليم ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  ،رابح تركي  /22

 .1997امعية ، اإلسكندرية ، مصر ، هقة ،املكتبة اجلرمضان دمحم القذايف ،علم النفس النمو الطفولة و املرا /23

ضية،  /24  ، القـاهرة 1دار الفكر العـريب ، طزينب علي عمر،غادة جالل عبد احلكيم ، طرق تدريس الرتبية الر
،2008 .  

ضية   ، زهري الشورحيي  /25   .1965-1964،املطبعة التعاونية بدمشق -األمل يف الرتبية الر

  . 2002رضوان ، الصحة العقلية ، الطبعة األوىل ، دار امليسرة للنشر و التوزيع ، / سامر مجيل 26

سلوى دمحم عبد الباقي ، آفاق جديدة يف علم النفس االجتماعي ، اإلسكندرية ، مركز اإلسكندرية للكتاب  /27
 ،1998.  

ضي  /28   .ن سنةىل، بدو الطبعة األو  ،سعد جالل دمحم عالوي , علم النفس الرتبوي الر

   دون طبعة ، بدون سنة.ب ، صرب دمحم علي ، اشرف عبد الغين شريت /29

يـــد : الرتبيـــة وطـــرق التـــدريس ، دار املعـــارف ، / 30 ،مصـــر  الطبعـــة األوىلصـــاحل عبـــد العزيـــز ، عبـــد العزيـــز عبـــد ا
،1984 . 



   
 

  .بدون طبعة ، بدون سنة / عبد الرمحان العيسوي، اجلرمية و اإلدمان ، دار الراتب اجلامعية ، بريوت ، 31

ضـية ، جامعـة بغـداد ،  /32 عباس أمحد السامرائي ، بسطوسي أمحد بسطو يسـي ، طـرق التـدريس يف الرتبيـة الر
1994 . 

ضية املدرسيـة ، دار الفكر العريب ،القاهرة ،/ 33   .   1994عدالن درويش جلون وآخرون ، الرتبية الر

ضية ، مطبعة امليناء ، بغداد ، عبد اللطيف نصيف ، اخلطة احلديث/ 34   . 1981ة يف الرتبية البدنية والر

 . 2002، العني دار الكتاب اجلامعي ،   دون طبعةعلي فاحل اهلنداوي ، علم النفس الطفولة واملراهقة ، ب /35

ريوت ، ، بـــ دون طبعـــةعبـــد الـــرمحن العيســـوي ، ســـيكولوجيا النمـــو ، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة والنشـــر ،بـــ/ 36
2002 .  

  . 2001عبد احلميد الشاذيل ،علم النفس ، الطيعة الثانية ،املطبعة اجلامعية األزراطية ، اإلسكندرية ، /37

  .2004عبد املنعم عبد القادر امليالدي ، سيكولوجية املراهقة ، مؤسسة الشباب اجلامعية ، / 38

 دون طبعـة ،بـ ،اإلسـكندرية  ، 14الـدار اجلامعيـة  ،عبد الرمحان دمحم العيسـوي , تفاعـل اجلماعـات البشـرية / 39
  .بدون سنة 

األردن شـارع  ،عمـان  ،دار البازوري العلمية للنشـر والتوزيـع  ،علم النفس االجتماعي  ،عبد احلافظ سالمة  /40
  .2007امللك حسني , الطبعة العربية 

  ، بدون سنة. دون طبعةب ، ربية , بريوتعبد الرمحان العيسوي , علم النفس االجتماعي , دار النهضة الع/ 41

عبد احلافظ سالمة , علم النفس االجتماعي , دار البازوري العلمية للنشـر والتوزيـع , عمـان , األردن شـارع / 42
  .2007امللك حسني , الطبعة العربية 

  عبد الرمحان العيسوي ، علم النفس االجتماعي ، دار النهضة العربية ، بريوت ./ 43

 .1985مار حبوش،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحث،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ع/ 44

لـد الثـاين  /45 عبد املنعم احلنفي ، عامل علم النفس املعجم املوسوعي للتحليل النفسي ، "عر ، إن ، فـر ، امل " ا
  .2005، الطبعة األوىل ، دار نوبليس ، بريوت ، 

 الشـــاذيل ، الصـــحة النفســـية ســـيكولوجية الشخصـــية ، الطبعـــة الثانيـــة ، املكتبـــة اجلامعيـــة ، عبـــد احلميـــد دمحم /46
  . 2001اإلسكندرية ، 



   
 

  .عبد املنعم احلقي ، موسوعة يف علم النفس و التحليل النفسي ، مكتبة مدبويل، بدون طبعة ، بدون سنة /47

 . 1971دار النهضة ، بدون طيعة  / عبد املنعم املليجي ، حلمي املليجي ، النمو النفسي ،48

ت و تطبيقــات . دار الكتــب اجلامعيــة / 49 ضــي نظــر  ،مصــر، الطبعــة الثانيــة ، عصــام عبــد اخلــالق التــدريب الر
1972. 

ضيـة ، كتاب منهجي ، بغداد ، 50/  .1988غسان صادق ، سامي الصفار ، الرتبيـة البدنيـة والر

  .نفسية ، دار املكتبة اإلسالمية ، بدون طبعة ، بدون سنة فايز دمحم علي احلاج األمراض ال/ 51

 .2001فوزي دمحم جبل ، علم النفس العام ، املكتب اجلامعي احلديث ، األزراطية ، اإلسكندرية ، / 52

للطباعة والنشر  ،بريوت ، فؤاد حيدر , علم النفس االجتماعي دراسات نظرية وتطبيقية , دار الفكر العريب / 51
 .1994 ، عة األوىل, الطب

   . 2001/ فاروق السيد عثمان القلق و إدارة الضغوط النفسية ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، 54

  .1995فؤاد افرام السبتاين ، منجد الطالب ، الطبعة الثالث و األربعون ، دار املشرق ، بريوت ، /55

  . 2001األوىل ، دار الفكر للنشر و التوزيع ،  قاسم عبد هللا مدخل إىل الصحة النفسية ، الطبعة /56

ضــة ، جامعــة املوصــل ،  /57 قاســم املنــدالوي وآخــرون ، دليــل الطلــب يف التطبيقــات امليدانيــة للرتبيــة البدنيــة والر
  . 1990العراق ، 

ــة الشخصــــية بــــني الســــواء و االضــــطراب ، دار امل58 عرفــــة / جمــــدي امحــــد دمحم عبــــد هللا ،علــــم الــــنفس املرضــــي دراســ
  .اجلامعية ، مصر 

ضية للتعليم الثانوي ، طبعة جوان / 59  .6، ص  1997مديرية الرتبة و التعليم ، مناهج الرتبية البدنية و الر

ميخائيــل إبـــراهيم اســـعد ، مشـــكالت الطفولـــة و املراهقــة ، دار اآلفـــاق اجلديـــدة ، بـــريوت ، الطبعـــة الثانيـــة ،  60/
 .225، ص 1977

  و هرجه ، دمحم سعد زغلول ، أمين حممود عبد الرمحن ، املرجع السابق .مكارم حلمي أب/ 61

ضية ، دار الوفـاء لـدنيا  ،دمحم سعد زغلول ، مصطفى السايح دمحم  /62 هيل معلم الرتبية الر تكنولوجيا إعداد و 
  .2004اإلسكندرية ،مصر، الطبعة الثانية ،الطباعة و النشر ، 

 .1985،  الطبعة األوىلد ودوره ، دار املعارف ، دمحم السباعي ، دمحم الغ/ 63



   
 

  ،بريوت ،لبنان . الطبعة األوىل الكفاية اإلنتاجية للمدرس ،دار النشر ،،دمحم مصطفى زيدان  64/

سني الشاطي ، / 65 ت وطرق الرتبية البدنية حممود عوض بسيوين ، فيصل  ، ديوان املطبوعات اجلامعيـة ، نظر
 .1992اجلزائر ،

ضي ، دار املعارف ، طدمحم/ 66  . 1992،القاهرة ،  8 حسن عالوي ، علم النفس الر

ضية ، مركز الكتاب والنشر ،  /67  .1999مكارم حلمي أبو هوجة ، دمحم سعد زغلول ، منهاج الرتبية الر

 . 2000دمحم عبد الرحيم عدس ، تربية املراهقني ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، األردن ،  /68

ضية،الطبعة    /69 سني الشاطي ،نظرية و طرق الرتبية البدنية و الر ، ديوان  الثانيةدمحم عوض البسيوين ، فيصل 
 .1992اجلزائر، املطبوعات اجلامعية ،

ت حتلــيالت تطبيقــات ، الطبعــة األوىل ، الــدار 70 ضــة نظــر هــي و آخــرون ، علــم نفــس الر / مصــطفى حســني 
  . 2005ع ، العاملية للنشر و التوزي

  . 1989/ دمحم احلجار، الطب السلوكي املعاصر ، دار العلم للماليني ، بريوت ، 71

/ ممدوح دمحم سالمة ، االعتماديـة و التقيـيم السـلبية للـذات لـدى املكتئبـني و غـري املكتئبـني ، دراسـات نفسـية، 72
  . 1991الطبعة الثانية  

ضية للخدمة االجتماعية الرت  ،دمحم عادل خطاب ، كمال الدين زكي / 73  .1965، مصر القاهرة  ،بية الر

،دار املعـارف ،مصـر  الطبعـة الثانيـةنثبيال كانتور : املعلم ومشكالت التعليم والتعلم ،ترمجـة حسـن الفقهـي ،  /74
،1972. 

ـــة األوىل ، دا /75 ــــرادي ، التكيـــــف املدرســـــي للطفـــــل و املراهـــــق ، الطبعــ ت ، ر الراتـــــب اجلـــــامعي ، بـــــريو ديـــــة شـ
2000.  

املراهــق و البلــوغ ، دار احلــرف العــريب للطباعــة و النشــر و ،وليــام ماســرتز ، رالــف بيتــز ، تعريــب خليــل رزوق  /76
  .، بدون طبعة التوزيع

  . 2002، الطبعة الألوىلرشيد زروايت : تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية، /77
  
  
  
 



   
 

  -املذكرات :

ضــية يف الطــور لعالا/ مــذكرة ليســانس 1 قــة البيداغوجيــة بــني األســتاذ و التلميــذ خــالل حصــة الرتبيــة البدنيــة و الر
       . 2009-2008سنة جامعة بسكرة ، ال زغالش طارق ،من إعداد الطلبة: 16-13املتوسط 

ضية يف املرحلـة الث/ مذكرة ليسانس 2 لتلميذ يف حصة الرتبية البدنية و الر  18-15انويـة دراسة عالقة األستاذ 
              2009-2008سنة السنة اجلامعية 

ضة و األمراض العصبية  ،مذكرة ليسانس ، عبد القادر بن عبد هللا   /3   معهد دايل إبراهيم. ،الر

ت الشـــرق / مـــذكرة ليســـانس 4 إعـــداد الطلبـــة  -جلزائـــري :اأمهيـــة ت. ب. ر يف املنظومـــة الرتبويـــة و واقعهـــا بثـــانو
 .28 – 27ص  1994بوخرص رمضان ، إشراف األستاذ بوداود ، معهد ت.ب.ر اجلزائر دخان دمحم ، 

دمــــدوم محـــــو ، ممـــــادي دمحم ، مهريــــة دمحم ، مـــــذكرة شـــــهادة ليســــانس ،  األســـــباب النفســـــية و  / مــــذكرة ليســـــانس5
 2009-2008االجتماعيــة مليــول الفتيــات ملمارســة الكــرة الطــائرة ، جامعــة دمحم خيضــر بســكرة ،الســنة اجلامعيــة 

 .17ص 

لضـغط النفسـي عنـد  / مذكرة ليسانس6 بلهادي شامة، قروي وفـاء ، مهـامي فـدوى ، احلاجـة لالجنـاز و عالقتهـا 
  .2006املراهق املتمدرس ، رسالة ليسانس ، جامعة دمحم خيضر بسكرة ، 

ضـية يف ختفـيض حـدة القلـق  /7 مذكرة ليسانس ، فوضيل بن سامل ، دمحم حوحـو ، دور حصـة الرتبيـة البدنيـة و الر
  .، بسكرة  2008-2007سنة ،  17-16لدى تالميذ الطور الثانوي 

  .خرون ، تقدير حدة القلق لدى الطبيب اجلراح ، علم النفس العياديآ/ مذكرة ليسانس بن عوايل فاطمة و 8

رة ليسانس ، من إعداد الطلبة ، مجعي ثورية ، طراد آسـيا ، زيـر منـرية ، دور االكتئـاب يف ظهـور حمـاوالت مذك /9
 . 2005االنتحار لدى املراهقني بتطبيق اختبار الروشاح ، بسكرة ،

 
  

  
  
  
  
  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
ضية    معهد علوم و تقنيات و نشاطات البدنية و الر

  احلركيةبية قسم الرت 
لتالميذ*   *استبيان خاص 

  
  استمارة استبيان موجه لتالميذ املرحلة الثاتوية يف اطار إجناز رسالة شهادة ماسرت تربوي              

  
  حتية طيبة: 

ضية  املاسرتيف إطار إجناز مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة    تربية ختصص يف الرتبية البدنية والر
ضية يف تنمية اجلانب النفسي و االجتماعي لدى تالميذ وان: " حتت عن حركية دور حصة الرتبية البدنية و الر

  ".  مرحلة الثانوي
إلجابة على االستمارةلنا الشرف أن نضع بني أيديكم هذه  ، ونرجو مساعدتكم وذلك إذ تفضلتم 

خذ  إ   .ال بعض الدقائق من وقتكماألسئلة اآلتية ألن نتائج هذا البحث تتوقف عليها، فإننا لن 
            

       
) أمام العبارات اليت تفضلها وتراها صائبة ومناسبة حسب رأيك من X(الرجاء وضع عالمة مالحظة: 

 و لكم منا جزيل الشكر و التقدير .   ،أجل التوصل إىل نتائج دقيقة تفيد دراستنا
  .  

  
  
  
  
  
  

  
  حتت إشراف األستاذ :                                                                   : الطالبإعداد 

  د. سعيد مزروع                                                                       بن غزالة امحد
  
  



   
 

  
  

ت املقرتحة لكل سؤالxلإلجابة ضع عالمة ( :مالحظة   ) واحدة فقط يف اخلا
  معلومات عامة عن التلميذ:

  ذكر                                      أنثى             اجلنس :
ن      املستوى الدراسي:   وي                          الثانية 

ــة:   - األسئلـــــــــ
  
ضية ؟ :1س   هل حتب ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر

  ال   نعم                                                  
  إذا كانت اإلجابة بنعم . فما هي الدوافع اليت دفعتك لذلك ؟ 
  دوافع اجتماعية خلقيــة             دوافع اللياقة البدنية و الصحية                  
ــةدو     دوافع التحفيز اخلارجي                             افع عقلية و نفسيــ

ضية ؟ما رأيك يف حصة الرتبية ال :2س  بدنية و الر
 فيها حصة كباقي احلصص            حصة غري مرغوبحصة مفضلة                

ضية ؟ :3س   هل تتوفر مؤسستكم على الوسائل الالزمة ألداء حصة الرتبية البدنية و الر
ضية ؟   إذا كانت اإلجابة "ال"فكيف متر حصة الرتبية البدنية و الر

....................    .................................................................... 
ضية :4س  ؟ هل ميكنك التحكم يف انفعاالتك اجتاه الزمالء خالل حصة الرتبية البدنية و الر
  ال                                                       نعم 

  
ستفزاز او ازعاج :5س ضية هل تبادهلم نفس  اذا قوبلت  من اصدقائك يف حصة الرتبية البدنية و الر

     ال                                                    نعم              ؟ السلوك
ضية ؟ (مجع أرقام الرتتيب  :6س   )4-1رتب حسب رأيك دور الرتبية البدنية و الر
  توفري الراحة النفسية                   تكوين الشخصية القويــة              
  ـحالرتوي اكتساب األخالق السامية                                   الرتفيه 

  
  
 



   
 

ضية ؟ :7س   كيف تشعر أثناء ممارستك حصة الرتبية البدنية و الر
                                                                                       نشاط و حيوية                                         االرتياح النفسي 

  التعـــب                                              ال تشعر بشيء       
ضية تساعدك على التخلص من القلق و االضطراب ؟ : :8س   هل الرتبية البدنية و الر

  أحيا  ال                                     نعم               
ضية ؟ :9س   كيف جتد نفسك بعد حصة الرتبية البدنية و الر

........................................................................................  
ضي ؟ :10س   هل تفضل ممارسة النشاط البدين الر
    مع الزمالء                  وحدك                
ضية  :11س   ؟قدرتك على التفاعل داخل اجلماعة تكون كبرية أثناء حصة الرتبية البدنية و الر
                                                                         ال                                                           نعم 

ضي ؟ :12س   هل تعرفت على أصدقاء عن طريق ممارستك للنشاط البدين الر
  نعم                                        ال 

نك شخص اجتماعي  :13س ضية تشعرك    ؟هل حصة الرتبية البدنية و الر
  ال                              نعم           

ضة اليت تفضل ممارستها :14س   ؟ ما نوع الر
    فردية                                    مجاعية  

ة في سهولة اتصالك و تعاملك داخل المجتمعهل  :15س ة و الراض ة البدن   ؟ ساهمت التر

                            ال                            نعم 
نك حمبوب لدى زمالئكهل  :16س ضية تشعرك    ؟ حصة الرتبية البدنية و الر
  نعم                                        ال 

م ؟ :17س ضية تزيد من تعاملك مع الزمالء و االحتكاك    هل تعتقد أن ممارسة الرتبية البدنية و الر
  ال                نعم                        

  
  
  
  
  
  



   
 

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
  - بسكرة  - دمحم خيضرجامعة 

ضية معهد علوم وتقنيات و نشاطات   الرتبية البدنية و الر
ألساتذة*   *استبيان خاص 

  
  حتية طيبة: 

تربية ختصص ضية يف الرتبية البدنية والر  املاسرتيف إطار إجناز مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة   
ضية يف تنمية اجلانب النفسي و االجتماعي لدة تالميذ حتت عنوان: "  حركية دور حصة الرتبية البدنية و الر

  ".  مرحلة الثانوي
إلجابة على االستمارةلنا الشرف أن نضع بني أيديكم هذه  ، ونرجو مساعدتكم وذلك إذ تفضلتم 

خذ  إال بعض الدقائق من وقتكم، ونعدكم بعدم األسئلة اآلتية ألن نتائج هذا البحث  تتوقف عليها، فإننا لن 
  الكشف على هويتكم .

                    
       

نرجو منكم اإلسهام يف  مساعدتنا ، و ذلك مبأل هذه االستمارة بكل حرية و موضوعية و صدق ،     مالحظة:
 الشكر و التقدير .   و لكم منا جزيل ، من أجل التوصل إىل نتائج دقيقة تفيد دراستنا

      
  
  
  
  

  
  

  حتت إشراف األستاذ :                                                                  : الطالبإعداد 
  د. مزروع سعيد                                                                      غزالة امحدبن 

  
  
  
  

         2015/2016 : املوسم اجلامعي



   
 

  
  

  ) واحدة فقط يف اخلانة املقرتحة لكل سؤال.xلإلجابة ضع عالمة  ( مالحظة:
   معلومات عن األستاذ:

  أنثى                           ذكر                جلنس :ا
 : قدميةاخلربة أو األ

........................................................................................  
  أعزب                                   متزوج    لوضعية االجتماعية:ا

  
ــاألسئل ــــ   - ة:ـــــ

ضية يف الطور الثانوي ؟ أهداف رأيكما هي يف  :1س   حصة الرتبية البدنية و الر
..........................................................................   ..............      

ضي تفضل أن ميارسه التالميذ ؟ :2س   أي نوع من النشاط البدين الر
  نشاط تروحيي                                  نشاط تنافسي       

ضية ؟ :3س ديتكم حصة الرتبية البدنية و الر  ما هي املشاكل اليت تواجهكم أثناء 
 .......................................................................................       

  هل تلقيتم أثناء مدة تكوينكم دروسا خاصة بسيكولوجية املراهق؟ :4س
  ال                                     نعم                
  الطريقة املثلى للتعامل مع التالميذ ؟ رأيكما هي يف  :5س
 .......................................................................................          

ضية؟ أهدافدور يف حتقيق  األستاذلكفاءة  أنهل تعتقد  :6س   الرتبية البدنية و الر
  ال                         نعم                     
  ............................................................ملاذا؟ ............................   

       ........................................................................................... 
  ؟ األستاذفيما تتمثل كفاءة  :7س
  لنفسي للتالميذالتحكم اجليد يف احلصة                         حتقيق االرتياح ا 
  اختيار التمرينات املناسبة 

  



   
 

  ؟ رحلةامل هما هو السلوك الذي تالحظه على تالميذ هذ :8س
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

ضيةهل  :9س   دور يف التحكم يف هذا السلوك؟ حلصة الرتبية البدنية و الر
  ال                           نعم              

  هل تسعى ملساعدة تالميذك على حل مشاكلهم ؟ :10س
  ال                                        نعم            

ضية  أنهل تعتقد  :11س                                           دور يف حتقيق االرتياح  أمهية حلصة الرتبية البدنية و الر
    يذ؟النفسي للتالم           

  ال                                            نعم  
حلالة للتالميذ خارج املؤسسة ؟ :12س تم    هل 
  ال                         نعم                     
ضية أمهية نفسية اجتماعية للتالميذ ؟ :13س   هل حلصة الرتبية البدنية و الر
    ال                                           نعم   
ضي  :14س   فائدة ؟ األكثرما هو النشاط الر
ضة مج  ضة فردية       اعية                         ر   ر
ملاذا ؟     

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 


