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  ، والقائل في محكم تنزيلنا شكر هللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لن
   لئن شكرتم ألزيدنـــكم   
  : قدم مصداقا لقول النبي  نتو
  من لم يشكر الناس لم يشكر هللا   

من ساهم من قريب أو من بعيـد في إنجاز هذا العمـل . بالشكر إلى 
األستاذ المشرف : بزيو سليم الذي سهل لنـا الخالصة إلى نا وبتشكرات

طريق العمل ولم يبخل علينا بنصائحه القيمـة ، فوجهنا حين الخطـأ 
وشجعنـا حين الصواب ، فكان نعم المشرف . 

 على تدريسنـا خالل اكما نتقدم بالشكـر إلى جميع أساتذتنا الذين أشرفو
السنوات ولكل من ساهم بالكثير أو القليل ، من قريب أو حتى من بعيد في 

إخراج هذا العمل المتواضع إلى النور . 
وفي األخيـر نحمد هللا جال وعال الذي أعاننا في إنهاء هذا العمل . 

 
 سليمان
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 مقدمة 
       قما قتبا لة ل   اج اتتتاات اد ثث  د  �اا تتتتع بلكثري من التطورات والرقي واالزدهار يف مجيع 
اتاالت سواء الااتي  �و االجتتا ي  ،وحنن ما ثهتبا هو من الباحي  الااتي  قم �اا ترتكز الااوم بشىت �نوا ها 
التكبولوجي  مث  ،والااوم اطتطورو ود  ه ا ق  ساهإ قسهاما كاريا يف تطورها يف مجيع اتاالت واالجتاهات وق  
ثتاادر لاا ث  من ل ق قولبا مجيع اتاالت واالجتاهات �نبا نقص  الاحوث الااتي  فقط كالفيز�ء والر�ضيات 
والااوم البااتي  واديواني  وغريها من الااوم األلرى بل د  حىت الرتبي  الا ني  والر�ضي  ق  �صاحت تا  من بني 
اتاالت امام  يف حياو الفرد واتتتع حبيث كل شخص حيتاج قليها من جانب ماني وب رج  حم دو والرتبي  الا ني  
تاترب جز� ال ثتجز�  ن الرتبي  الاام  �و الشاما  حبيث تاترب  ام  �ساسيا لتسري وتكوثن ب ن الفرد من �حي  

تقوثته ولياقته كتا �نبا د  اجلانب األل قي يف الرتبي  الا ني   بصرا هاما لاغاث  ولكي تتحقق ه ه األه اف  اج 
 �كتل وجه ويف صورو مقاول  جاات كل ر�ض  من الر�ضات سواء كانت فردث  �و مجا ي  كل حسب رغاته .    
     و اج ه ا البحو فق  احتات حص  الرتبي  الا ني  والر�ضي  مكان  �ساسي  يف حياو الت مي  ، ب تاارها فضاء 
ثستهل مإ لههار ما ل ثهإ من لربات ومهارات بإلضاف  قىل مسامهتها يف تااي  باض اداجيات االجتتا ي  

كالص اق  ,وحب االنتتاء ,واجلتا   واالحرتام واطكان  ,وب ل  فهي تثر  حبياتإ وتضفي اطاىن واطغزى لوجودهإ 
 من ل ق ختفيفها لاضغوط البفسي  .

      ومن هبا نقوق �ن فرتو اطراهق  ا تربها الااحثون من �هإ ما مير به الفرد يف حياته نظرا طا ثظهر فيها من 
 ضغوط نفسي  .

     كتا تاترب من �صاب اطراحل كواا تبفرد خباصي  البتو السرثع لاجسإ الغري اطبتظإ وقا  التوافق الاصيب 
 الاضاي .

     ومن ه ا اطبطاق تكتن �مهي  ه ه ال راس  يف مارف  دور حص  الرتبي  الا ني  والر�ضي  يف التخفيف من 
الضغط البفسي  ب  مراهقي اطرحا  اطتوسط  ولإلجاب   اج ه ا التساؤق لزاما  ايبا اإلطام جبتيع جوانب اطوضوع 

 ،اا دفابا قىل تقسيته ببني :
اجلانب األوق لا  بل راس  البظرث  ،بيبتا اجلانب الثا  لا  بل راس  التطايقي  ،حيث تباولبا يف اجلانب 

 البظر  ث ث فصوق :
 بتارثفها ومفهومها للرتبية البدنية والر�ضية كمادة دراسية يف املنظومة الرتبوية لصصبا الفصل األوق 

و�مهيتها و�ه افها يف الطور اطتوسط وك ل  مكانتها يف البظام الرتبو  مع األسس الااتي  القائت   ايها وتصبيف 
 �نشطتها وتبظيإ تااإ درس الرتبي  الا ني  والر�ضي  مع اطهام واألبااد الرتبوث  لألنشط  الر�ضي  .

 و�هإ تاارثفه مع مكر �هإ نظر�ته ومع مكر مفهوم الضغط النفسي�ما الفصل الثا  فتح ثبا فيه  ن 
كيفي  مااجل  �ساليب التحكإ يف الضغط ،كتا قتبا ب كر �نوا ه و�ساابه مع �هإ تطور تصبيفاته وك ل  مصادر 

 الضغط البفسي . 



  ب
 

 ويف الفصل الثالث فبظرا ألمهي  اطراهق  يف حياو الفرد ،فق  لصصبا ه ا الفصل م ه الفرتو يف اطرحا  
اطتوسط  وق  تطرقبا قىل تارثف اطراهق  وتاارثف �لرى لااض الااتاء وتارثفها من اجلانب البفسي واالجتتا ي 
يف ه ه الفرتو الاترث  (اطرحا  اطتوسط  )،كتا تطرقبا �ثضا قىل �مناةها و�قسامها ، مث تكاتبا  اج ه ه ادال  

كةزم  ،وك ل  وضحبا لصائصها وايزاتا و�مهيتها والاوامل اطرثرو يف قنفااالتا ،بإلضاف  قىل �ثر اارس  نشاط 
 حص  الرتبي  الا ني  والر�ضي   اج اطراهق من الباحي  البفسي  ،واطشاكل اليت ثاانيها �فراد ه ه اطرحا .

  وفيتا ثتااق بجلانب التطايقي فق  قستباه �ثضا قىل فصاني :
لصص قىل قجراءات الاحث وثضإ :ال راس  االستط  ي  ،واطبها اطستخ م ،واتاق الفصل األول : -

الزما  واطكا  ، والشروط الااتي  لألداو ،جمتتع الاحث ، يب  الاحث وكيفي  التيارها ، ادوات ال راس  
 ، قجراءات التطايق اطي ا  واطااجل  اإلحصائي  .

لصص لارض وحتايل نتائا ال راس  ، وتطرقبا فيه اىل  رض وحتايل نتائا االستايان الفصل الثاين : -
اطوجه لات مي ، ومباقش  نتائا ال راس  ، اخل ص  الاام  ، االقرتاحات، ماخص الاحث ،قائت  اطراجع 

 ، اط حق.
   ويف األلري �مل الااحثون ب راستهإ م ا الاحث �ن ثكون ق  �ضافوا شيئا فيه مبفا  لاااماني يف جماق 

 الرتبي  الا ني  والر�ضي  ويف لتاف اتاالت األلرى .
  



 
 
 
 
 
 

اجلانب التمهيدي 
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 - اإلشكالية :1
 اإلنسان حباجة ماسة إىل ممارسة الرتبية البدنية والر�ضية منذ العصور القدمية ،إذ تعترب هذه األخرية 

إحدى امليادين اهلامة للرتبية الشاملة اليت تستغل الغريزة الفطرية لالعب من أجل الوصول إىل حتقيق أهداف تربوية 
،كما أكد أغلب العلماء والباحثني على أن الرتبية البدنية والر�ضية جزء متكامل ال يتجزأ من الرتبية العامة ،فهي 

إذ كانه تت  بجلانب احلركي واملعريف فإ�ا تضع يف اعتبارها االرتقاء بوجدان اإلنسان وتفاعله ككائن له ذات 
يعتز اا ورر  على تكيدها هلذا فهي مادة فعالة تعمل على تكوين الفرد السلي  وبناء شخصيته ليكون عضو 
عفع يف التمع الذي يعيش فيه، كما يلتمس منها الفرد الراحة النفسية واجلسمية ،فقد يتأثر الفرد ببعض العوائق 
واملشاكل ويعجز عن تفسري ما يالحظه من ظواهر ،واليت تؤثر سلبيا على شخصيته فينج  عنها ضغوط يف نفس 

 الفرد اليت تؤدي إىل إخالل يف التوازن االجتماعي واالنفعايل للفرد . 
 تعترب الضغوط النفسية جمموعة من املؤثرات غري سارة واليت يقيمها الفرد على أ�ا تفوق مصادر التكيف 

P0Fلديه وتؤدي إىل اختالل يف الوظائف النفسية والفسيولوجية واجلسمية لدى الفرد.

1 
 املراهقة تعد من أه  فرتات النمو لإلنسان ذلك أل�ا تعترب فرتة ميالد حقيقية نظرا للتغريات الطارئة على 

مجيع نواحيه اجلسمية ،العقلية والنفسية واالنفعالية ،هذه التغريات من شأ�ا أن تغري من سلوك املراهق ،إذا ما 
 حدث خلل فيحدث للفرد ضغط نفسي وغالبا ما يغلب على فئة املراهقني بصفة خاصة .

 وهلذا نستنتج أن االشرتاك يف هذه األنشطة رافظ على االستقرار االنفعايل و االتزان يف اختاذ القرارات , 
هنا ميكن معرفة الدور الذي تلعبه املمارسة الر�ضية يف التخفيف من الضغوط النفسية عند تالميذ املرحلة املتوسطة 

 مث طرح اإلشكالية التالية : 
-هل تساهم حصة الرتبية البدنية و الر�ضية يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ املرحلة  

 املتوسطة؟ 
 التساؤالت :

لتحقيق ذلك جيب دراسة ظاهرة الضغط النفسي خاصة عند املراهقني،حيث ترتبط بعدة متغريات اليت جتعلنا 
 نتساءل عن:

 -هل يغلب على التالميذ ارتفاع درجة الضغط النفسي قبل ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية؟1
 -  ميكن التعرف إىل درجة الضغط النفسي أثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية ؟2
 -هل هناك فرق يف درجة ختفيف الضغط النفسي بني األلعاب اجلماعية والفردية عند التالميذ؟3
 
 
 

                                                            
 2008 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، 1ماجدة بهاء الدين السيد عبيد : الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية ،ط 1

 .  21، ص
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 - الفرضيات:2
 أ-الفرضية العامة:

 تلعب حصة الرتبية البدنية والر�ضية دور فعال يف ختفيف الضغط النفسي لدى املراهقني .
 ب-الفرضيات اجلزئية:

 -يغلب على التالميذ ارتفاع درجة الضغط النفسي قبل ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية 1
 -   ميكن التعرف إىل درجة الضغط النفسي أثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية. 2
- لأللعاب اجلماعية دور أكرب يف التخفيف من الضغط النفسي عند تالميذ املرحلة املتوسطة مقارنة 3

 بأللعاب الفردية.
 - أهداف البحث:3

إن لكل حبث أهداف ودوافع يسعى إىل حتقيقها وفق تلك البواحث اليت ميثل املنطلقات األساسية بلنسبة 
 له،وأهداف ودوافع حبثنا هي ملخصة كما يلي:

 -إبراز مدى تثري حصة الرتبية البدنية والر�ضية على الضغوط النفسية لدى تالميذ مرحلة التعلي  املتوسطة.1
-إبراز العالقة اليت تربط حصة الرتبية البدنية والر�ضية لبناء شخصية سوية للمراهقني وبلتايل إكساب القي  2

 الروحية واالجتماعية والنفسية.
 -معرفة التغريات اليت تطرأ على املراهقني  بعد وأثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية.3
 -حماولة لفه انتباه الدارسني لتوجيه حبوثه  حول التاثريات النفسية حلصة ت ب يف املرحلة املتوسطة . 4
 - أمهية البحث:4

 تتضح أمهية البحث بضرورة دراسة الضغط النفسي لدى التالميذ املرحلة املتوسطة، والذي يعترب هذا البحث:
 -إضافة جديدة إىل الدراسات اليت تعاجل الضغط النفسي واالجتماعي و املنزيل يف املرحلة املتوسطة.1
 -قد تفيد هذه الدراسة عملية إرشاد للتالميذ ورعايته  نفسيا واجتماعيا وصحيا.2
 - متغريات البحث:5
يعرف املتغري املستقل على أنه هو احلالة أو الظرف الذي يقوم الباحث مبعاجلته أو - املتغريات املستقلة:1

تغيريه،ويف حبثنا هذا فاملتغري املستقل هو حصة الرتبية البدنية والر�ضية واليت تتميز بمهيتها البالغة وهي أولية 
 من جهة إمكانية التأثري على الضغوط النفسية لدى املراهقني.

وهو االستجابة أو السلوك الذي يقوم الباحث بقياسه،ويتمثل املتغري التابع يف حبثنا هذا - املتغري التابع:2
يف الضغوط النفسية، هذا املتغري هو الذي يوضح النتائج أو اجلوانب ألنه ردد الظاهرة اليت حنن بصدد حماولة 

 دراستها.
 حيث constructإذن يتعلق األمر كما يطلق عليها املنهجيني متغري متداخل أو ما يسمى بللغة الفرنسية 

  يستحيل قياسها مباشرة مثل الضغوط النفسية لكن من خالل مالحظة بعض السلوكات اليت تعترب مماثلة هلا.



 اجلانب التمهيدي                                                                      االطار املنهجي للدراسة     

6 
 

 - حتديد املصطلحات:6
 -الرتبية البدنية والر�ضية:1

 أ-الرتبية:
 رىب،تنمية الوظائف اجلسمية.  *لغة:مصدرها:

:الرتبية هي تكوين الفرد من اجلانب العقلي واجلسماين حىت القول أن الفرد املرتيب هو الذي   *اصطالحا
 يتحك  يف جسمه ونفسه وإحساساته و انفعاالته.

-جند عبارة الرتبية هي عملية املمارسة حتدث بني األفراد يف حميطه  االجتماعي الرتبوي والبدين واهلدف 
 األمسى للرتبية هو العمل على االتزان يف منو شخصية األفراد من النواحي االنفعالية و االجتماعية.

 ب-الر�ضة:
 راض،يروض ور�ضي و ر�ضة،رائض،مروض.*لغة:

 -القيام حبركات تكسب اجلس  قوة ومرونة.
P1F-مصدرها راض ور�ضة بدنية.

1 
ومعناها  de sport ترجع إىل الكلمة الفرنسية القدمية sportاحلقيقة أن الكلمة اإلجنليزية "اصطالحا:  

التطبيق،والواقع أن الكلمة تع  االسرتخاء والتسلية ولكنها تع  بصفة خاصة التمرين البدين واذا املعىن 
P2Fم"16األخري استخدمها من القرن 

2 
 -الر�ضة إذن هي جمموعة من التمرينات البدنية ممنهجة قصد تكوين الفرد من الناحية البدنية و العقلية

 - تعريف الضغط النفسي:2
ضغط،ضغطا وضغطة عصره وزمحه وضيق عليه،الضغطة(بض  الضاد)الزمحة،الضيق الشدة *لغة:

P3Fواملشقة،الضغطة(بفتح الضاد)القهر،الضيق االضطراب .

3 
 أنه stressويف موسوعة شرح املصطلحات النفسية ملؤلفه الدكتور لطفي الشر بي  يعرف الضغط لغة=

 الكرب و الشدة.
 تع   stressوالضغط هي كلمة اجنليزية مشتقة من كلمة أخرى تع  احلزن (البؤس) وتقس  إىل جزئني 

P4F تع  البؤس.disrtessالضغط،

4 
  *اصطالحا:

-الضغط النفسي هو احلالة يكون فيها اجلس  مهددا بفقدان االتزان وهذا بسبب املواقف أو عوامل تتعرض 1
هلا األجهزة العامة على حتقيق التوازن من اخلطر وكل عامل شؤونه أن خيل هذا االتزان سواء كان بطبيعة 

P5Fفيز�ئية(الربد و احلرارة) والكيمائية (الس  مثال)أو النفسية يسمى عامل ضاغط.

1 
                                                            

 .211،236 ،ص2001، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، 1يوسف شكري فرحات : المعجم العربي للطالب ، ط 1
 .6،7 ، ص1997 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1دمحم عوض بسيوني : نظريات وطرق التربية البدنية ،ط 2
 .208 ،ص2003 ، دار المصرية اللبنانية ،لبنان ، 1حسن شحاتة ، زينب النجار : معجم المصطلحات التربوية والنفسية ، ط 3

4 nobert sillamy,dictionnaire en cyculopedie de psychlogie,1980,p 586.    
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 -إن الضغط النفسي هاهو بملرض وال هو مبشكلة أنه قيل كل ش  رد فعل بيولوجي يسمح بلعضوية 2
P6Fبلتكيف مع التغري يف حميطها.

2 
-كما يعرف هانس سايل الضغط النفسي من خالل ما أمساه زملة أعراض التكيف العام على أنه مثري أو 3

عامل حاس  للمرض حيث يقوم بتحفيز اجلس  إىل ردود فعل واستجابت كيماوية وعضوية،مما يعرض 
P7Fإلصابته بمراض سيكسوماتية .

3
P  

- الضغط هو القوة اليت حتدث ضغطا وتشويشا للش  الذي طبقه عليه،مبعىن أن هذه القوة عبارة عن 4
عامل خارجي سواءا كانه فيز�ئيا (احلرارة والربودة) أو نفسيا (حزن ،فقدان العمل)وهذا هو املعىن احليوي 

P8Fللضغط.

4 
مما سبق ميكن لنا استخال  أن الضغط النفسي هو عبارة عن حالة من التوتر النفسي الشديد نتيجة لتعرض 
الفرد لعوامل خارجية بيئية أو من الفرد نفسه نضغط عليه وخنلق لديه حالة من عدم التوازن واالضطراب يف 

 السلوك .
 املراهقة:- 3

هي مصدر من رهف رهفا،ومراهق مراهقة وهي تفيد االقرتاب أو الدنو من احلل  وكلمة املراهق تع  *لغة: 
P9Fدىن من الش  ،فإذا هو الفرد يدنو من احلك  واكتمال النضج.

5 
ومعناه التدرج حنو النضج البدين واجلنسي والعقلي alalexenceوهي مشتقة من الفعل الالتي اصطالحا:*

 واالنفعايل.
هي كما عرفها الدكتور فؤاد البهي السيد بقوله املراهقة معناها التدقيق من مرحلة اليت تسبق وتصل بلفرد إىل 

سنة ومتتد من البلوغ 21االكتمال والتتبع وهي اذا املعىن متتد عند البنات والبنني حىت يصل عمر الفرد إىل 
P10F6 إىل الرشد وهي عملية بيولوجية حيوية عضوية يف بدايتها واجتماعية يف �ايتها.

P   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
1 nobert sillamy,dictionnaire en cyculopedie de phsyloogie,la rousse,paris,1997, p 249. 
2 l usine novelle ,le stress des cardes ,1997,p589. 

 .115 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، بدون سنة ، ص1دمحم قاسم عبد هللا :مدخل إلى الصحة النفسية ،ط 3
4 - jean benyamin ,le stress ,el dahle ,paris,1993, p6. 

 .24 ، ص1990 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2رابح تركي:  أصول التربية والتعليم ، ط 5
 .275 ، ص1985 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 4فؤاد البهي السيد : االسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخة ، ط 6
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 - الدراسات السابقة واملرتبطة :7
U : الدراسة األوىل * 

" دور ،حته عنوان 2002- 2001دراسة قام اا شحواج دمحم ،بن السعيد مراد ،جامعة قسنطينة ، 
حيث أظهرت  سنة "، 18-15الرتبية البدنية والر�ضية يف الضبط االنفعايل لدى تالميذ الثانوية من 

النتائج التالية :  إن ممارسة االلعاب واألنشطة الر�ضية املتعددة أثناء حصة الرتبية البدنية والر�ضية يشعر 
بالرتياح النفسي ، حاالته االنفعالية جد اجيابية كما تكون حالته االنفعالية سلبية نتيجة إخالل ال يناسب 

 سيكولوجية املراهق .
U: الدراسة الثانية * 

"ااثر النفسية  ،دفعة قسنطينة بعنوان  2002-2001 قام اا الطالبان شكران زهري ، سدرايت زهري ، 
، وكانه النتائج التالية : إن طلبة املرحلة حلصة الرتبية البدنية والر�ضية ملرحلة الثانوية دراسة مسة التوتر " 

الثانوية يتميزون بلتوتر النفسي العايل الشدة أثناء حصة الرتبية البدنية والر�ضية فتأثريها معا ، عليه يكون 
سلبيا خالل األداء الر�ضي إذا مل يواجه كما انه ليس هناك دالة إحصائية بني الذكور وبني املستو�ت 

 التعليمية (السنة  األوىل ، الثانية ، الثالثة)  ثنوي يف مسة التوتر .
     U*: الدراسة الثالثة  

وقد قام اا الطالبات " دملي رمحة ،لعمراوي خولة ،غناءي فطيمة،محيدي جنوى " يف السنة اجلامعية 
 ) جبامعة قسنطينة .2009،2008(

دور الرتبية البدنية والر�ضية يف التخفيض من االضطرابت النفسية  لدى تالميذ الرابعة - عنوان البحث : 
 متوسط ،دراسة ميدانية ببعض إكماليات والية أم البواقي.

 - هدف الدراسة :
 - معرفة احلاالت النفسية السيكولوجية لدى تالميذ الرابعة متوسط.

 - معرفة دور الرتبية البدنية والر�ضية يف التخفيض من االضطرابت النفسية لدى تالميذ الرابعة متوسط.
 -حماولة احلصول على أكثر معرفة فيما يتعلق مبختلف التغريات اليت تطرأ عند هذه الفئة من املراهقني.

 -حماولة الكشف عن الدور الذي يلعبه أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية يف التخفيض من هذه االضطرابت .
 - مشكلة الدراسة : 

 ما هو دور الرتبية البدنية والر�ضية يف التخفيض من بعض االضطرابت النفسية لدى تالميذ الرابعة متوسط؟
 - فرضيات الدراسة :

الفرضية العامة : تلعب الرتبية البدنية والر�ضية دورا اجيابيا يف التخفيض من بعض االضطرابت النفسية لدى 
 تالميذ الرابعة املتوسطة .
  للرتبية البدنية والر�ضية دور يف التخفيض من حدة القلق.- الفرضيات اجلزئية :
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 وليس للرتبية البدنية والر�ضية دور يف التخفيض من حدة القلق.
 - إجراءات الدراسة امليدانية :

  هي العينة العشوائية وذلك تعترب من ابسط الطرق العينات.- العينة املستعملة :
  من أول شهر سبتمرب إىل غاية أواخر أفريل، بينما الدراسة امليدانية من شهر مارس إىل أفريل. - الال الرماين:

 مشله الدراسة امليدانية االكماليات التالية: إكمالية وقاف السبيت (أم البواقي)، إكمالية بركاين - الال املكاين :
 مسعود (عني البيضاء) ،أكمالية بلعابد عبد(عني مليلة )،االكمالية اجلديدة (بريش)

 - األدوات املستعملة يف الدراسة :
 هي االستبيان بعتباره اجنح الطرق للتوصل والتحقق من اإلشكالية .

 - النتائج املتوصل إليها :
إن الرتبية البدنية والر�ضية هلا دور يف التخفيض من بعض االضطرابت النفسية كالقلق أثناء حصة الرتبية 

 البدنية والر�ضية. 
 - االستخالصات واالقرتاحات : 

العمل على جعل حصة الرتبية البدنية والر�ضية ذات أمهية ،واالهتمام بألنشطة الر�ضية والبدنية، واإلكثار 
 من الر�ضات اجلماعية خاصة يف مرحلة املراهقة.
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 متهيد :
كما أن صورة  إن الرتبية البدنية و الر�ضية يف مسارها التارخيي كانت دوما انعكاسا لواقع جمتمعنا

اتتمااية وبربوية ساددة  طتااا  قتااا ارببتت أهداف الرتبية البدنية بألهداف الرتبوية حيث يعرف �س الرتبية 
البدنية  ذا  لجل ابانن من ااا  الكرتي لرترتبية ال  بتعام  مع أنطتة العالت  الكبةة وما يربب  با من 

 استااب .
حيث يتمث  دور الرتبية البدنية العظيم يف بناء اإلنسان ااتكام  من خمترتف ابوانن البدنية والصحية 
وامتتمااية  والقادر ارتل التكيف مع ااتمع بجيابية واقتدار حىت بستتيع ااطاركة يف احلياة بتريقة صحيحة 
.حيث بعترب الرتبية البدنية جمام خصبا وثر� مبامواة من ااعرتوما  وااعارف  وال  م ميكن الوصو  إليها ان 

 رري  اامارسة ولذلجل بعترب امرتية بلغة األمهية ولذلجل أدرتت يف النظام الرتبوي.                                                        
ولقد مر  الرتبية البدنية كميدان بربوي حديث ضمن اانظومة الرتبوية برترتا  ترخيية .أررتقت ارتيها 

جممواة من التعاريف واارتاهيم  ولكن يبقل اارتهوم الذي يترت  ارتيه معظم األشخاص وهو أن الرتبية البدنية حتق  
 الصحة  األطراد.

 - الرتبية الر�ضية ومفهومها وأهدافها :1
  -  مفهوم الرتبية :1-1

   لقد اخترت  مرتهوم الرتبية بني األشخاص وابمااا  طمنهم من يرى ان الرتبية هي احرتام الرترد 
ليخرين  ومنهم من يراها ارتل أذا إببال الرترد لرتتقاليد وقيم ااتمع ولتمسجل  با   و لجل ان رري  الرتاث الثقايف 

 اانقو  من تي  إىل آخر
طةى بعض األخصادني أن الرتبية يف ابس  معىن هلا بعين امرتية التواط  أو التكيف  طالرتبية حسن  لجل 
اارتهوم ابارة ان امرتية برتاا  بني األطراد وطئة امتتمااية  و لجل بغرض حتقي  التواط  أو التكيف بني اإلنسان 

 والقيم امجتاها  ال  برترضها البيئة ببعا لدرتة التتور ااادي والروحي طيها وهذا حسن الباحث . 
ومن هذا اارتهوم الرتبية جند أذا ابارة ان امرتية ممارسة حتدث بني األطراد يف حميتهم امتتمااي الرتبوي 

والبدين  واهلدف اممسي لرترتبية هو العم  ارتل امبزان يف منو شخصيتهم األطراد من النواحي امنرتعالية 
0Fوامتتمااية .

1 
 
 
 

   

                                                            
 1 .09 ص1987  ديوان ااتبواا  ابامعية   ابزادر 1 دمحم اوض بسيوين : نظر�  وررق الرتبية البدنية والر�ضية  ط
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 -  مفهوم الرتبوي للرتبية البدنية الر�ضية  :1-2
لقد اخترتتت مرتاهيم اخلرباء و األخصادني حو  مرتهوم الرتبية البدنية طامتتماايون ينظرون إىل الرتبية 
البدنية كعمرتيا  بتبيع وبنطئة امتتمااية لفررتا  والطبا،  ارتل بقاليد ااتمع وثقاطته ونظامه امتتمااي  
وال  حتكمها معاية وقوااد ونظم   وينظر إىل  الرتبية البدنية والر�ضية ارتل أذا جممواة من القيم وااهارا  
 وااعرتوما  وامجتاها  ال  ميكن أن بكسيها بر�مج الرتبية البدنية لفطراد ما بعرتموه يف حتسني نواية احلياة 
وحنو اازيد من بكيف اإلنسان مع بيئته ومع جمتمعه  وهذا حسن ما تاء اند الباحث .وكذلجل كما تاء  
مرتهوم ديوي الرتبوي لرترتبية البدنية الذي يراها ارتل أذا ليست جمرد أاداد لرتحياة وأذا هي احلياة  نرتسها 

ومعايطتها   وهنا يربز مرتهوم الرتبية البدنية ااستمرة من خت  بزويد الرترد بك  القيم واابادئ مدى احلياة .
 ااذكور من ررف الباحث (اخلويل) 1960 أما اارتاهيم اخلارئة لرترتبية البدنية طقد كتن انها بوبطر 

حيث أن البعض من الناس يرى أذا خمترتف أنوال الر�ضية   والبعض األخر يرى أذا االت  واروق وآخرون 
يتصورون أذا ا رل   أرت  قوية  كما أذا لدى البعض ابارة ان التمرينا  ال  بؤدي وطقا لرتعدد التوقي    
وبذلجل نعترب أن الرتبية بعترب أن الرتبية ابارة ان نطاط بدين ميارس يف خمترتف القتااا  الر�ضية سواء داخ  

النظام الرتبوي أو داخ  ابمعيا  الر�ضية ااخترترتة و لجل من ات  بتوير كرتاءة األطراد من مجيع ابوانن البدنية 
 ااعرطية وامنرتعالية و لجل ان رري  أنطتة ر�ضية خمترترتة فدف إىل إنعاا النطاط البدين داخ  ااتمع  والرقي 

 مبخترتف األنطتة الر�ضية وهناك بعريرتا  حمددة لرترتبية البدنية والر�ضية طيما يرتي :
يعترب أن الرتبية البدنية والر�ضية مادة دراسية بربوية أساسية بعم  ارتل حتقي  التكام  الرتبوي لرتمتعرتم   حبيث 
بنرتذ من خت  دروس تدو  الدراسة وكأنطتة خارج ابدو  (الداخرتية واخلارتية ) ميكن بقومي نتاداها ارتل 

 ااستوى السرتوكي (احلركي ااعريف الوتداين ) .
كما بعرف( وست بوبطر )ااذكورة من ررف اخلويل أن الرتبية البدنية هي العمرتية الرتبوية ال  فدف إىل 

 حتسني األداء اإلنساين من خت  وسي  هو األنطتة البدنية ااخترترتة لتحقي   لجل .
وكما يعرف نيكسون الرتبية  ذا  لجل ابزء من الرتبية العامة الذي خي  بألنطتة وال  بتالمن ام  

1Fابهاز العالرتي وما و ما نتج ان ااطاركة طيها من بعرتم .

1 
 
 
 
 
 

                                                            
. 29 30  ص1998أمني أنور اخلويل :أصو  الرتبية البدنية والر�ضية   بدون ربعة  دار الرتكر العريب  القاهرة    1  
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وكما يطة بوبطر ااذكور من ررف (احلمامي واخلويل) أن الرتبية البدنية هي تزء متكام  من الرتبية 
العامة  فدف إىل إاداد ااوارن التد  من ابوانن البدنية وامنرتعالية وامتتمااية و لجل ان رري  ألوان النطاط 
البدين ااختار بغرض حتقي  هذه اخلصا    وانتتقا من هذه التعاريف اخلاصة بلرتبية البدنية والر�ضية جند أذا 
بطرتك يف اناصر خمترترتة وبتمث  طيما يرتي : أن الرتبية البدنية ما هي إم وسيرتة لرترتبية العامة  حيث بعم  ارتل 

بواط  مجيع النواحي العقرتية البدنية وامنرتعالية  كما أذا بعتمد ارتل جممواة من التمارين و الرترق ااخترترتة  لتجناز 
2Fوبعم  ارتل إكسا، ااعرتوما  النظرية . 

1 
 - أهداف الرتبية البدنية والر�ضية :2

إن الرتبية البدنية والر�ضية يف جما  النظام الرتبوي با أهداف ما  ال  بسعل إليها وااتمثرتة يف حتسني أداء 
األطراد من خت  األنطتة البدنية ااخترترتة يف خمترتف األوساط الرتبوية   وال  بتميز خبصاد  بربوية بعرتيمية هامة 

.وبذلجل أن الرتبية البدنية بعم  ارتل بتوير الكرتاءة البدنية وإكسا، ااهارا  احلركية وإبقاذا والعناية بلرتياقة 
 البدنية من ات  حتسني صحة األطراد وبطم  أهداف الرتبية البدنية والر�ضية ادة توانن خمترترتة .

 :- التنمية البدنية 2-1
ويطم   لجل يف أسهام الرتبية يف امربقاء بلقدرا  البدنية والوظيرتية لفطراد .طهذا ابانن يتص  بصحة 
الرترد ولياقته البدنية .طحسن اخلويل يطة هذا العنصر إىل بنمية األتهزة احليوية بتريقة متدمة وبطغيرتها ارتل حنو 
مناسن من شانه أن يالرتي احليوية النطاط ارتل الرترد ويعيون صحته وجيع  أداء أطال    خت  التكيف لفتهزة 

3Fاحليوية مع ابهد اابذو    وقابرتية استعادة الطرتاء يعد هذا ابهد ومقاومة التعن وبوطة التاقة .

2 
ومن خت  التنمية يكتسن الرترد السراة والقوة والعم  الدوري التنرتسي حتسني ام  ابهاز القرتيب 

4F.التنرتس والسعة اهلوادية وام  الكرتيتني والكبد وهذا ما تاء يف ترتون آخرون.

3 
 - التنمية احلركية :2-2

ويطم  هذا اهلدف ارتل جممواة الواتبا  احلركية ال  بتمث  يف قيم وخربا   لجل بغرض بنميتها والرطع 
 من مرد وديتها .

ويتارتل  لجل من خت  العم  ارتل بواط  وبناس  ابهازين العصيب والعالرتي يف خمترتف األنطتة مث  
:ااطي وابري .ويتبني  لجل من خت  خصاد  ومرتاهيم احلركة كامجتاه وااسار وابهد .وبذلجل بنمو خمترتف 
ااهارا  احلركية وال  بتمث  يف امرتية إدارة وبنظيم ااعرتوما  ااستقبرتية من احلواس ومعابتها .ومن مثة رد الرتع  

 من خت  سرتوك حركي متحظ وهذا حسن اخلويل .
وكما تاء اند ترتون واآلخرون إن التنمية احلركية بتأسس ارتل الرتياقة البدنية واحلركا  األصرتية وكذلجل 

 اماتبارا  احلسية اإلدراكية ااهمة يف اكتسا، ااهارا  ااخترترتة .
                                                            

.18، ص1990أمين أنور الخولي ، دمحم الحمامي : أسس بناء برامج التربية الرياضية ، ب ط ، دار الفكر العربي ،القاهرة،   1  
.129أمين أنور الخولي :  مرجع سابق ، ص   2  

  3 .21جلون و آخرون : التربية الرياضية المدرسية ، مرجع سابق ، ص 
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نستتيع القو  انه من خت  التنمية احلركية   يستتيع الرترد امجناز والتحكم يف تسمه بصرتة االية 
 وطعالة  وسيتيع بوتيه تسمه بصرتة سهرتة لرتتكيف مع خمترتف ااتترتبا  وااواقف ابديدة .

 - التنمية املعرفية :2-3
إن ابوانن ااعرطية ضرورية لك  ممارس ر�ضي و لجل من ات  التحكم الدقي  جبميع ابوانن ااتعرتقة 

النطارا  الر�ضية   طيقو   اخلويل إن التنمية ااعرطية بتمث  يف اكتسا، اامارس اارتاهيم والقيم واخلربا  ااتعرتقة 
5Fمبخترتف الر�ضية .

1 
وبتالمن التنمية ااعرطية اارتاهيم واابادئ  ا  التبيعة العقرتية ااعرطية  اارببتة  مبخترتف النطارا  

الر�ضية  ويتارتل  لجل بتنمية خمترتف ااعرتوما  وااهارا  ااعرطية كالرتهم والتحرتي  جبوانن معرطية مث  :التاريخ 
مبخترتف األلعا، .القوانني ,أسالين التدرين ,و ضب  الوزن,و قوااد التعددية اخلاصة با ,كذلجل ررق الرتعن و 
اخلت  بنمي لدى األطراد ااهارا  الذهنية ال  من شاذا أن  بسااد األطراد ارتل الترتكة و هذا حسن ما تاء 

 .يف ترتون و آخرون 
نستتيع القو  أن التنمية ااعرطية لرتممارسني بساادهم ارتل طهم الواتبا  احلركية و من مثة بسه  هلم 

6Fامرتية التتبي  يف اايدان.

2 
   التنمية النفسية :2-4

إن ابانن النرتسي يرتعن دورا هاما يف بكام  الرترد من مجيع ابوانن و التنمية ضرورية حتمية لكي 
 يتكيف األطراد مع ك  ااعتيا  اخلاصة بامارسة الر�ضية .

يرى اخلويل أن التنمية النرتسية بعرب ان خمترتف القيم و اخلربا  و اخلصا  امنرتعالية التيبة و ااقبولة , 
7Fال  من اامكن أن بكسبها برامج الرتبية البدنية بلطمو  و التكام  .

3 
وطيما  يرى البعض أن القيم النرتسية ااكتسبة يف برامج الرتبية البدنية بنعكس أثرها داخ  الرتعن إىل 

خارته يف سرتوكيا  مقبولة ,منها حتسني مرتهوم الذا  النرتسية و الذا  ابسمية ,الثقة بلنرتس ,تكيد الذا  
8F,إشبال احلاتا  النرتسية امتتمااية ,هذا حسن ترتون و آخرون .

4 
نستتيع القو  أن التنمية النرتسية بنمي لدى األطراد حاتا  خاصة بم برطع من امبزان امنرتعايل 

 اكتسا، مستوى رطيع من الكرتاية النرتسية اارغو، طيها من ررف اامارسني .
 
 
 

                                                            
159 151أمني أنور اخلويل : مرتع ساب    ص  1  

.22جلون و آخرون : مرجع سابق ،ص  2  
.166أمني أنور اخلويل : مرتع ساب    ص  3  
  4 .  23جلون و آخرون : مرجع سابق ،ص 
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  التنمية االجتماعية:3-5
أن النطاط الر�ضي بصرتة اامة يعترب كوس  اتتمااي ثري مبخترتف العتقا  ال  برب  الر�ضيني و 
بذلجل طاألنطتة الر�ضية بتسم بثراء ااناخ امتتمااي و وطرة الترتاات  امتتمااية ال  من شاذا اكتسا، 

اامارس اددا كبةا من القيم و اخلربا  و اخلصا  امتتمااية اارغو، طيها,ال  بؤثر ان شخصيته,و التكيف مع 
 مقتاليا  ااتمع و معايةه امتتمااية و األختقية .

و لرتنطاط البدين يف تثةا  اجيابية ان التكيف امتتمااي  حيث يتيح الرتعن طرصا كثةة و لرتتعرف 
ارتل قيم ااتمع و نظمه,و بلتدرج ينمو احلس امتتمااي لرتترت  طيترتهم بقاليد جمتمعه و يدرك ااعاين و الرموز 

9Fامتتمااية احمليتة به .

1 
و من هنا جند أن الرتبية البدنية والر�ضية,بتيح طرصا كبةة لرترترد لتحتكاك مع ااتمع و التعبة ان 

 أحاسيسه و قدرابه,بغرض بكيرته مع ابمااة ان رري  ألوان من النطاط البدين .
وبذلجل بعترب الرتبية البدنية والر�ضية.ضرورية لك  الرتئا  واألتناس وحتت  مكانة مرموقة يف النظام 
الرتبوي الورين,حيث بسااد ارتل التنمية الطامرتة بميع األطراد من ك  النواحي ااخترترتة وال  شاذا إاداد 

 موارنني صاحلني يف ااتمع .
إن أمهيتها البالغة من حيث كوذا احد ااقوما  الرديسية لتنطئة وبربية التتميذ بربية صاحلة وهلذا طهي 
بعترب مادة دراسية كباقي ااواد األخرى مث  الرتيز�ء والعرتوم  وبذلجل الرتبية البدنية والر�ضية  كحصة هلا مهامها 
ال  بسعل إليها .وااتمثرتة يف حتسني أداء التتميذ من خت  شاط بدين يف وس  بربوي يتميز خبصاد  بعرتيمية 

 وبربوية هامة .
ولذلجل طحص  الرتبية البدنية والر�ضية يف اادرسة م بعترب حص  برطيهية طق   لكن بكمن مهامها 

 يف امهتمام بصحة التتميذ وبنمية السما  النرتسية والطخصية .
 - ماهية وأمهية درس الرتبية البدنية :3

يعترب درس الرتبية البدنية احد اإلشكا  ااواد األكادميية مث  :الرتيز�ء والر�ضيا  والرتغة .ولكنه خيترتف 
ان هذه ااواد كونه ميد التتميذ ااهارا  واخلربا  احلركية .وكذلجل يزودهم بلكثة من ااعرتوما  وااعارف ال  
بغتي ابوانن الصحية والنرتسية وامتتمااية بإلضاطة إىل ااعارف العرتمية ااتعرتقة بتكوين تسم اإلنسان .يتم 

 لجل من خت  استخدام خمترتف األنطتة احلركية مث  التمرينا  واأللعا، الرتردية وابمااية وال  بتم حتت 
 إشراف مربيني  و الكرتاءة العالية يف هذا امختصاص هذا ما أوضحه لنا البسيوين والطاطعي .

وبذلجل نرتهم أن درس الرتبية البدنية يطم  مجيع اايادين ااتعرتقة بلتتميذ   طهي  س ااا  الرتكري أي 
بزويد الرتكر باعرتوما  ااخترترتة ان اامارسة الر�ضية   و كذلجل   س ابانن الصحي والبدين ااتعرت  بتنمية 

                                                            
.170أمني أنور اخلويل : مرتع ساب    ص   1  
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خمترتف الصرتا  البدنية وحتسني القدرا  الرتيزيولوتية وبنمية الذكاء و س كذلجل النواحي النرتسية امتتمااية 
10Fلرتتتميذ وااتعرتقة بتقدير الذا  وامحرتام ااتباد  بني التتميذ .

1 
كما تاء أيالا يف اخلويل والطاطعي انه ان رري  درس الرتبية البدنية بتيح الرترصة لرتتتميذ لتشرتاك يف 
األنطتة البدنية واانتقاة بعناية وبتتابع منتقي وارب وس  بربوي منظم ينمي خمترتف ابوانن الطخصية واإلنسانية 

11Fوارب طئا  من النطاط كابمباز والعا، وألعا، القوى .

2 
وإ ا كانت الرتبية البدنية ارطت  ذا امرتية بوتيه لرتنمو البدين والقوام اإلنسان   بستخدام التمرينا  
البدنية والتدابة الصحية و بعض األسالين األخرى ال  بطرتك مع الوساد  الرتبوية بتنمية النواحي النرتسية 

وامتتمااية واخلرتقية .هذا حسن ما تاء يف البسيويين والطار  هذا يعين أن أهم ادوار الرتبية البدنية بادرسة 
هو ضمان النمو الطام  وااتزن لرتتتميذ وحتقي  احتياتافم البدنية ربقا لرتمراح  العمرية ومستوى قدرافم احلركية 

.و لجل من خت  األنطتة البدنية وااعرطة احلركية   ك  هذا يعين التنمية الطامرتة لرتتتميذ  لجل لكي يتحم  
مسئوليتهم حنو أنرتسهم وحيافم الطخصية   وامتتمااية لينطئوا موارنني صاحلني ينرتحون أنرتسهم وبوتومها 

 خدمة مصاحل ورنهم .
 - مهام درس الرتبية البدنية والر�ضية يف املدارس :4

إن دروس الرتبية البدنية والر�ضية بادارس م ميكن ااتبارها طرتة لرتعن احلر او الرتطيه .لكنها طرتة موتهة 
 لرتتعرتيم حبيث يطرتك با التتميذ ليتحركوا ويتعرتموا الكثة من اابادئ والقيم من خت  النطارا  

احلركية ااخترترتة ولذلجل طمن الواتن امهتمام بلرتبية البدنية والر�ضية كحصة يف نظام الرتبوي و لجل 
 من خت  األنطتة الداخرتية واخلارتية .

                   - تطوير اجلانب الرتبوي :                                                                                                                                                                              4-1
إن ابانن الرتبوي ضروري يف ك  ممارسة وبدونه م يربقي أي  نطاط  ومن خت  اانترت  جند أن درس الرتبية 
البدنية يؤدي ااهمة  يرى( بسيوين والطاريء) إن التتميذ بوتودهم يف مجااة  ن امرتية الترتاا  بتم بينهم يف 
إرار القيم واابادئ والروح الر�ضية ال  بكسبهم الكثة من الصرتا  الرتبوية  طهي بعم  ارتل بنمية السما  
 12F3.األختقية كالتااة وصيانة اارتكية العامة والطعور بلصداقة وااثابرة وااواظبة و اقتسام الصعوب  مع الزمتء 

ويتمث  هذا ابانن كذلجل حسن (ترتون وآخرون )بنمية الصرتا  اخلرتقية وامتتمااية بنمية صرتا  
 القيادة الرشيدة والتبعية الصاحلة.

طابانن الرتبوي حيالل مبكانة كبةة يف النظام الرتبوي كونه إحدى الركادز الرديسية لبرتوغ األهداف 
13Fالتعرتيمية والقيم امتتمااية .

4 

                                                            
  1   .94 ص1987  ديوان ااتبواا  ابامعية   ابزادر 1دمحم اوض بسيوين  طيص  �سني الطار  : نظر�  وررق الرتبية البدنية والر�ضية  ط

.27،ص2000 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1 أمين أنور الخولي ،جمال الدين الشافعي : مناهج التربية البدنية المعاصرة ،ط 2  
.94 95دمحم اوض بسيوين  طيص  �سني الطار  : مرتع ساب   ص   3  
  4 .30جلون و آخرون : مرجع سابق ،ص 
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 - تطوير اجلانب التعليمي :4-2
يتمث  هذا ابانن يف بتوير ثقاطة التتميذ ااتعرتقة بامارسة الر�ضية طحسن (بسيوين والطار ) يطم  
هذا ابانن ارتل اكتسا، ااعرتوما  وااعارف واحلقاد  ان أسس احلركة البدنية وأصوهلا البيولوتية الرتيزيولوتية 

 والبيوميكانيكية.
ويطم  ابانن التعرتيمي كذلجل بنمية الترتهم الرتين  والتقدير  ابمايل ليراء احلركي ومن خت  ممارستها 

أيالا بنمية مهارا  ح  ااطكت  ورب  ما يتعرتمه الترت  من مهارا  ومعارف واجتاها  بتبيعة احلياة 
 امتتمااية ليوظف ما بعرتم  يف ح  ااطكت  ال  بواتهه  وهذا حسن اخلويل والطاطعي .

طابانن التعرتيمي يعرب لنا ان القيم  واابادئ ال   يكتسبها الرترد من خت  اامارسة اخترتف األنطتة 
14Fاحلركية  وااتمثرتة يف خمترتف التقنيا  البدنية واخلت  والقوانني.

1 
 - تطوير اجلانب البدين :4-3

ويتمث  هذا ابانن يف رطع مستوى القدرا  البدنية لرتتتميذ  وحتسني الرتياقة العامة اخترتف الصرتا  
 البدنية .

ويتمث  هذا ابانن حسن اخلويل يف بنمية الكرتاءة البدنية   و كني التتميذ من اإلشراك يف أنطتة 
15Fبدنية �طعة  وامربقاء بلتنمية البدنية وبعرتيم التتميذ قيمة ااطاركة يف األنطتة البدنية.

2 
وكما استعرض كذلجل( البسيوين والطار ) يف إن هذا ابانن يسااد ارتل بكام  ااهارا  واخلربا  

احلركية   وكذلجل ااساادة ارتل التتوير الصرتا  البدنية مث  :القوة والسراة التحم   اارونة والرشاقة  طابانن 
البدين له دور أساسي وهو يعترب القاادة األساسية مجناز يف خمترتف النطارا  احلركية  وابانن البدين يرتعن دور 

 أساسي يف برتوق الر�ضيني يف خمترتف األنطتة الر�ضية.
 - تطوير اجلانب الصحي :4-4

ويتمث   لجل يف كرتاءة الوظادف احليوية لفطراد  وقدرة ابسم ارتل حتم  العم  اخترتف النطارا  
 احلركية  وقدربه ارتل بنسي  الواتبا  احلركية .

         ويتمث   لجل يف بتوير هذا ابانن وااساادة ارتل امحترتا  بلصحة والبناء البدين السرتيم لقوام 
التتميذ كما تاء اند( بسيوين والطار ) يتم  لجل يف بتوير األسالين لرتممارسة الصحيحة من خت  اختا  

التدابة الصحية ااخصصة أثناء حصة الرتبية البدنية من ررف اادر،  وااتمثرتة يف النظاطة وامسرتتال والظروف 
 العتتية والتغذية ااناسبة  وممارسة العادا  الصحية السرتيمة.

حيث انه من خت  اامارسة الر�ضية يصبح التتميذ أكثر حتمت لتعن  ويستتيع مواصرتة النطاط ادة 
16Fرويرتة كما بصبح له مقاومة كبةة ضد األمراض.

3 
                                                            

.27أمين أنور الخولي ،جمال الدين الشافعي : مرجع سابق،ص  1  
.27أمين أنور الخولي ،جمال الدين الشافعي : نفس المرجع ، ص  2  
.26دمحم اوض بسيوين  طيص  �سني الطار  : مرتع ساب   ص  3  
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 - إكساب اجلانب الرتفيهي :4-5
يعد الرتطيه امرتية بلغة األمهية من خت  ااطاركة يف حص  الرتبية البدنية وبذلجل طإن التتميذ ميارسون 

 خمترتف األنطتة البدنية من ات  ااتعة .
ويف هذا السياق يقو  (ترتون وآخرون )إن ااطاركة الر�ضية بروحيية من خت  األنطتة البدنية بتيح قدرا 

كبةا من اخلربا  والقيم وااهارا  امتتمااية وابمالية  ال  بثري التتميذ وباليف هلم األبعاد البهياة 
ااطرقة والنظرة ااترتادرتة لرتحياة  لجل ألذا  د الرترد  سالين ووساد  لرتتكيف مع نرتسه ومع ااتمع  كما أن 

ااطاركة يف حص  الرتبية البدنية بتيح طرص التنرتيس ان مطاار التوبر والطد العصيب من خت  الدروس النظرية 
17Fال  يترتقوذا يف الرتص  .

1 
وبوطر أيالا طرص اكتسا، مهارا  امسرتخاء والراحة وامستامام ويوضح لنا تونس موا ااذكور من 
ررف( طرج) أن القيمة الرتطيهية لتان يف حص  الرتبية البدنية بعترب كوسيرتة مستعادة نطاط ابسم وحيويته 

 بعد سااا  العم  ااتهد  ويعم  ارتل إزالة التوبر العصيب واإلتهاد العالرتي والقرت  النرتسي .
ولذلجل طحص  الرتبية البدنية بعم  ارتل برطيه التتميذ من خت  خمترتف األلعا، حيث يتخرت  من 

18Fختهلا التتميذ ارتل إتهاد العقرتي والتوبر الذي حيدث أحيا� يف الدروس النظرية داخ  الرتص  .

2 
 - تطوير اجلانب النفسي واالجتماعي :4-6

ويتمث  هذا ابانن يف جممول التأثةا  ال  بترأ ارتل الترتميذ أثناء احتكاكه مع زمتده  ويكون بعبةه 
 موتها لنرتسه ا واىل األصدقاء والزمتء.

طحسن( اخلويل والطاطعي) انه يظهر  لجل يف بنمية وتسيس بقدير لذا  الترتميذ من خت  الثقة 
 بلنرتس بدنيا ونرتسيا وارب صورة ومرتهوم تيدين لرتذا  ابسمية.

ومن خت  هذا طان احلالة امنرتعالية بستقر خصوصا اند ااراه   كما بربز شخصيته وبنمو صحته 
النرتسية اامة  أما من الناحية امتتمااية طناد ظهور بعض ااهارا  امتتمااية كالصداقة وروح امنالباط 

  والتعاون  وااسؤولية والطعور بلواتبا  اادنية.
بنمية ااهارا  امبصالية امتتمااية ال  بتيحها األنطتة البدنية مبخترتف أشكاهلا لتعزيز العتقا  التيبة 
بني أبناء ااتمع احملرتي  وكذلجل رب  ما يدرس يف الرتبية البدنية ويبني القدرا  الثقاطية لرتماتمع  وخاصة الثقاطة 

 البدنية الصحيحة.
هذا يؤدي إىل خرت  امندماج والترتاا  والتااو، بني التتميذ خصوصا ااراهقني منهم  مما يؤدي كذلجل 

19Fإىل بنمية الذكاء والقدرة ارتل التحرتي  والرتهم والتأقرتم مع ااواقف ابديدة .

3 
 

                                                            
  1 .26جلون و آخرون : مرجع سابق ،ص 
. 26جلون و آخرون :نفس المرجع سابق ،ص  2  
  3 .27أمين أنور الخولي ،جمال الدين الشافعي : مرجع سابق،ص 



جلانب النظري                 الفصل األول : الرتبية البدنية والر�ضية كمادة دراسية يف املنظومة الرتبويةا  
 

20 
 

  - تنمية القدرات العقلية والنفسية :4-7
يف إرار درس الرتبية البدنية والر�ضية طانه ببذ  حماوم  وتهود بربوية بدف بربية النشء بربية متزنة 
متكامرتة  ليصبحوا موارنني صاحلني  حيث يعد  لجل احد ااتالن امتتمااية اهلامة ال  جين أن بوليها ك  
اانظومة الرتبوية واألسرة ومجيع اهليئا  ااعنية  مور الطبا، بعنايتها وراايتها يف سبي  التنمية وبتوير القدرا  

 العقرتية والنرتسية وبوطة هلم صحة نرتسية .
 - تنمية العقل والتفكري :4-7-1

من بني طوادد اامارسة لرتتتميذ يف حص  الرتبية البدنية والر�ضية هو بتوير قدرافم العقرتية حيث يقو ( 
طرج) انه ميكن إكسا، التتميذ القدرا  العقرتية ان رري  الترتكة الواي أثناء ممارسة النطاط الر�ضي واند 

20Fبنرتيذ خت  الرتعن واند بعرتم ااهارا  احلركية.

1 
كما بسااد األلعا، يف حص  الرتبية البدنية ارتل النمو العقرتي لرتتتميذ حيث يطة (طرج) إن التتميذ 

 حيتاتون إىل الترتكة والترتسة ااعارف ال  يكتسبوذا   مث :القوانني اايكانيكية  واألداء احلركي 
واخلت  اانتظمة يف األلعا، ااخترترتة اند أداء الدرس   وبسااد هذه األلعا، كذلجل ارتل حترتي  ااواقف اارتاتئة 

21Fوااطحونة بمنرتعا   والقدرة ارتل اختا  القرار بسراة حتت ضغ  الظروف.

2 
 - تنمية الصحة النفسية :4-7-2

ان رري  حص  الرتبية البدنية والر�ضية ميكن أسبا، التتميذ اجتاها  اجيابية حنو الرتبية البدنية ان 
رري  إكسابم معارف ومعرتوما  من شأذا أن بسااد ارتل بتوير الصحة النرتسية حيث يرى (طرج) انه من 
خت  اامارسة لرترتبية البدنية يكتسن التتميذ العديد من السما  النرتسية امجيابية " اإلرادية واخلرتقية "ال  

22Fبساهم يف بكوين شخصيافم   كالنظام والتااة والطاااة وامستغت  واماتماد ارتل النرتس .

3 
كما يواط  هذا الرأي( طرج) حيث نقو  إن حص  الرتبية البدنية جما  خصن لتنمية أطكار الذا    

23Fطاأللعا، ال  جتع  الرترد يطعر مبسؤولية واماتماد ارتل النرتس يف كيرتية مواتهة النرتس.

4 
أثناء الرتعن يتحرر  الرترد من التوبر ويطعر بلثقة والسعادة والرضا يف نرتسه   وكما إن مزاج التتميذ 

يصبح أكثر ثبات طت بتذبذ، ألسبا، تطهة بني الرترح واحلزن أو بني التحمس والتنور اند الرتوز بنقتة أو طقدان 
 نقتة .

ميكن أن نقو  يف األخة إن حمتوى مادة الرتبية البدنية شامرتة وكامرتة يف تثةابه وأبعاده يف بكوين بتميذ 
أصحاء قادرين ارتل مواتهة احلياة بجيابية واقتدار  طحص  الرتبية البدنية بعترب نواة العمرتية التعرتيمية يف ااراح  

 التعرتيمية ااخترترتة.

                                                            
.16 ،ص1998 عنايات دمحم احمد فرج :مناهج وطرق تدريس التربية البدنية ،ب ط ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،   1  

. 25 ، ص1996 إلين وديع فرج : خبرات في االلعاب في الصغار والكبار ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  2  
.16 عنايات دمحم احمد فرج : مرجع سابق ،ص 3  

.25إلين وديع فرج : مرجع سابق ، ص  4 
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 - تنظيم تعلم درس الرتبية البدنية والر�ضية :5
بعد العمرتية التنظيمية لدرس  الرتبية البدنية والر�ضية هامة تدا لنااح الدرس   طالدرس النظم بنظيما 
تيدا م يسااد طق  ارتل تكيد النااح لكنه يالرتي اجيابية ارتل تو الدرس كك   والعتقة بني ااريب والترتميذ 
وكذلجل العتقة بني التتميذ يف بعالهم البعض وإ ا مل ببدي اناية خاصة يف بنظيم الدرس طمن ااتوقع أن بق  
قدرة التتميذ ارتل الرتكيز أثناء الدرس ويؤدي بلتايل إىل ادم انسيا، األداء وضيال الوقت اند ممارسة خمترتف 

 األنطتة يف حص  الرتبية البدنية والر�ضية  .
كما يترت  يف هذا الرأي (طرج) حيث يقو  إن التنظيم ابيد لرتدرس يسهم يف إكسا، التتميذ قدرة ارتل 

معايطة الدرس وطهمه وبعدي  سرتوكهم  حبيث يكتسبون معاية سرتوكية مرغو، طيها   ويتحدى التنظيم درس 
الرتبية البدنية من خت  الواتبا  واحملتو�   التعرتيمية والرتبوية وبإلضاطة إىل ضرورة مراااة احلالة الوظيرتية 

24Fلتتميذ ومستوى األداء واإلمكا�  ااادية .

1 
ولك  ام  بعرتيمي وبربوي يتترتن إتراءا  بنظيمية وال  بتالمن أساسا األنطتة احلركية ااتعددة 

وااتنواة لتتميذ   والتعبة الدادم لتماكن وامنتطار ااكاين بلرتص    وكيرتية ضم التتميذ يف جممواا  وتكيد 
 اوام  األمن والستمة لرتتتميذ  بإلضاطة إىل ااطكت  اارببتة بحلم  والراحة.

P25Fكما يتترتن األمر كذلجل إتراءا   هيدية متعددة مث  امنتقا  إىل مكان الدرس وجتهيز األدوا .

2 
 - األسس العلمية للرتبية البدنية والر�ضية :6
 - األسس السيكولوجية :6-1

إن تثة الرتبية البدنية والر�ضية ليس طق  ارتل مستوى النمو واإلاداد البدين  لكن ميتد أيالا ليطم  
الصرتا  النرتسية واإلرادية ارتل اختتف الر�ضا  وبنواها .طإذا بتترتن ااطاركة يف خمترتف ااناطسا    

وامنتظام يف امرتية التدرين لنول النطاط اامارس وإاداد رريقة بدرين هلذه األنطتة  ا  الرتعالية العالية   إ  م 
يتحق  هذا بدون دراسة وبطخي  خلصاد  الطخصية الر�ضية كموضول هلذا النطاط   ومن �حية أخرى 

وإضاطة إىل  لجل طان معرطة األسس النرتسية يسهم يف حترتي  خمترتف نواحي النطاط البين والر�ضي وكذلجل التحرتي  
 الدقي  لرتعمرتيا  النرتسية اارببتة بلنطاط احلركي.

وارتل التالن ااقب  إىل معاهد الرتبية البدنية والر�ضية أن يدرك قيمة وأمهية ابانن العرتمي  النرتسي  
  السيكولوتي يف مهنته وبتبيقه ارتل أحسن وته.
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 - األسس االجتماعية :6-2
برتعن الرتبية البدنية والر�ضية دورا مهما يف حتسني أسرتو، احلياة اليومية لرترترد بصرتة خاصة وجمتمعه 
بصرتة اامة   و لجل ألذا خترت  حيابه اليومية  وهي مادة ارتمية وظيرتية بسااد الرترد يف اإلاداد لرتحياة وجتعرته 
أطال  واصح   كما إن الرتبية البدنية والر�ضية بسااده أيالا ارتل التكيف مع ابمااة    طما الرتعن إم أحد 

 مظاهر التفلف امتتمااي طمن ختله بزداد قوة الرواب  امتتمااية واإلنسانية بني أطراد ااتمع  
والرتبية البدنية من خت  أنطتتها قادرة أن بقدم الكثة لتغتية احتياتا  الرترد وال   ث  التعاون 

 احلن  األلرتة وامهتمام  داة اآلخرين والرغبة يف التأثة يف الغة والطعور اإلنسان بلتمأنينة داخ  إرار ااتمع 
 الذي يعيش طيه ويتمكن من حتقي  ك  هذه امحتياتا  ان رري  الرتعن والرتويح .

 - األسس البيولوجية :6-3
نظرا لكون ابسم  و ميكانيكية معقدة تدا وم بد أن يكون بركيبه مألوطا لك  مريب . وقد تاء اإلقرار 
من ارتماء الرتبية البدنية والر�ضية ارتل أن يكون رالن الرتبية البدنية والر�ضية ارتل معرطة واسعة   وهذا اإلاام 

26Fاخترتف العرتوم التبية والبيولوتية كعرتم التطريح الوظيرتي وارتم الكيمياء احليوية .

1 
وارتم أتهزة ابسم كابهاز التنرتسي  الدوري العصيب  العظمي وإضاطة إىل هذا إاتاء برتسةا  ارتمية 

27Fصادبة أو احلالة الصحية لتان وبكون هذه الترتاسة مبنية ارتل قوااد ارتمية مستخرتصة من حتصيرته العرتمي .

2 
 - تصنيفات األنشطة الر�ضية :7

ألنطتة الرتبية البدنية والر�ضية بعدد وبطبع مما اوتن ظهور العديد من التصنيرتا   حيث امد اخلرباء 
إىل إجياد بصنيرتا  خمترترتة كان اهلدف من معظمها هو حماولة احتواء معظم األنطتة الر�ضية يف إرار بصنيف 

 منتقي.
 وطيما يرتي  :

 نعرض أراء خمترترتة لبعض العرتماء وبعض الدو  حو  حسن بصنيف األنطتة الر�ضية :
 -أ- تصنيف كومي :7
 - أنطتة ر�ضية بتالمن بواط  العني واليد.1
 - أنطتة ر�ضية بتالمن التواط  الكرتي لرتاسم.2
 - أنطتة ر�ضية بتالمن التاقة الكرتية لرتاسم.3
 - أنطتة ر�ضية بتالمن احتما  اإلصابة أو ااو .4
 - أنطتة ر�ضية بتالمن بوقعا حلركا  الغة مع األطراد.5
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 -ب- تصنيف تشارلز- بيوتشر:7
 - التتابعا 9- نطاط اخلتء يف الطتاء            5- األلعا، ابمااية                  1
 - أنطتة مختبار ااقدرة الذابية6- الر�ضا  الرتردية                 2
 - العا،  ا  بنظيم بسي 7- أنطتة شكرتية                       3
 - ابمباز8- الر�ضة ااادية                    4
 -ج- تصنيف مجهورية أملانيا الدميقراطية "سابقا " :7
 - الرتروسية11- األنطتة الطتوية                   6- التمرينا                   1
 - امنزمق12- صيد األمساك واحليوا�           7- الرق                     2
 - اخلماسي احلديث13- التةان الر�ضي                  8- ابمباز                   3
 -الطترنج14- رطع األثقا                          9- العا، القوى              4
28F- الرماية15- اانازم                           10- السباحة                   5

1 
 - ر�ضة ااعوقني 18- ر�ضة السيارا  و الدراتا  النارية   17- األلعا،                 16
29F- ر�ضة الدرتا 20- الرحت  السياحية                                                                 19

2 
 - األبعاد الرتبوية لألنشطة الر�ضية :8

بعترب النطارا  الر�ضية منهاتا بربو� متكامت يكسن التتميذ من خت  درس الرتبية البدنية والر�ضية 
والنطاط الداخرتي واخلارتي كثةا من ااتترتبا  ابيدة  حيث يرتع  لجل إىل ما يتالمنه من مكو�  هامة هلا 

أبعادها الالرورية لتكوين الطخصية ااتكامرتة لرتتتميذ  طهي زاخرة بلسما  احلميدة ال  هلا انعكاس مباشر ارتل 
 التكوين الرتبوي لرتتتميذ .

إن التعاون والعم  ابمااي وإنكار الذا  والقيادة وااثابرة والكرتاح وااناطسة الطريرتة واحرتام القانون 
والقدرة ارتل التصرف وامنتماء وامبتكار....ا  بعد مسا  وصرتا    بعم  الر�ضة ارتل تكيدها وبرسيخها يف 

 اامارسني أي التتميذ مما يكسبهم كثةا من القيم األختقية والرتبوية القابرتة لتنتقا  إىل البيئة ال  بعيش طيها.
كما أذا بعد جمام خصبا لرتتنمية القدرا  العقرتية و لجل اا بتترتبه يف ممارسها من قدرة ارتل اإلاام 

بقوااد األلعا، الر�ضية مبخترتف أنوااها وختتها   وهذه األلعا، بتترتن قدرا  متعددة مث  امنتباه واإلدراك 
والرتهم والرتكيز والذكاء والتحصي  .....ا  قد حرتظ اخلت  مثت والقدرة ارتل بنرتيذيها مبا يتالمنه  لجل من 

قدرةلتصرف وامبتكار يف كثة من األحيان يتترتن من اامارسني استخدام قدرافم العقرتية برتاارتية وحنكة وتدية 
 أي أذا بعترب ممارسة حقيقية وبنطيتا واقعيا وطعام لرتقدرا  العقرتية ااخترترتة.
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 خالصة:
من خت  ما ارضنا لدرس الرتبية البدنية والر�ضية وأمهيتها من مجيع النواحي نستخرت  أن هذه احلصة 
حتت  مكانة هامة يف اانظومة الرتبوية  وهذا من خت  ما بقدمه من قوااد معتربة يف حياة التتميذ وااتمثرتة يف 

 الرتوادد الصحية   الرتطيهية  النرتسية وامتتمااية.
ومع  لجل ارضنا األسس العرتمية لرترتبية البدنية والر�ضية  ما يرتبن من دراسة األسس السيكولوتية   
امتتمااية  البيولوتية . كما وضعنا يف اني اماتبار التصنيرتا  لفنطتة الر�ضية مجااية سواء طردية   طقد 
ارضنا بصنيف ك  من كومي  بطارلز بيوبطر  وبصنيف مجهورية أاانيا الدميقرارية "سابقا "   كما أن لفنطتة 

الر�ضية أبعاد بربوية حيث برسيخ العم  والتعاون والقيادة وااثابرة واحرتام القوانني والتصرف السرتيم والصحيح مع 
 برسيخ الصرتا  والسما  ابيدة مما سيكسبهم الكثة من القيم .

وهذا مما يالمن إاداد أطراد صاحلني يف ااتمع  وبذلجل من الواتن بمهتمام بتنظيم هذه احلص  
 بنظيما تيدا حىت بص  إىل ك  هذه ااهام.
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 متهيد :
عا  انساان منذ دااةة الونن بحثا عن االستقرار واألمان , جار� وراء الراحة اليت تعطيه االتزان ,فمنذ تلك 
األزمان وهن ةنشر الطمأسينة له وألدنائه ,فهن ةاعى لتخفيف عبث احلياة يف كاملها ,وملا ازدادت احلياة تعقياا 
وقنة تنسع  وازدادت مطالبها وحاجاتا ,الضغنط الناقعة عليه لتلبية تلك املطالب ,فال ةاتطيع التنقف عن 

ااراة للك ألسه سيتخلف عن اللحا  با مبا اضطر غاىل مناكبة التاارع لتحيق الرغبات واملطالب هذا انسراع 
زادة مرة أخرى من الضغط على النفس وحتميلها أكثر من طاقتها دغية اللحا  مبنكب التحضري دول ما حيمله من 

قانة ورخاء ... فاحلضارة حتمل معها ر�ح التغيري ,والتغيري حيمل معه التباةل يف الالنك , وةنتج عنه دعض 
 االحنرافات , وه  بلتايل ستاج احلضارة .

إن الضغنط دول أسناعها ه  ستاج التقام احلضاري املتاارع الذي ةؤدي إىل إفراز احنرافات تشول عبثا على قارة 
ومقاومة الناس يف التحمل ..... فر�ح احلضارة حتمل يف طياتا أفات تاتهاف النفس انسااسية ,وز�دة التطنر 

حتمل النفس أعباء فن  الطاقة ,وةنتج عنها ز�دة يف الضغنط على أجاامنا مما ةنعوس على احلالة الصحية 
 اجلااةة .....والباسية وةؤدي للك اال�يار مث املنت .

 أصبح  الضغنط النفاية مسة من مسات احلياة املعاصرة ,تااةر تغريات اتتمعات انسااسية وحتنالتا
بدعادها املختلفة ,وه  تصيب الوبار والصغار على حا سناء ,وةرى علماء النفس إن األطفال ةعاسنن من 

  هذه الضغنط والتغلب عليها .ةالضغنط النفاية أكثر من الوبار ,وللك دابب قلة خااتم يف مناجه
والضغنط النفاية أمر طبيع  يف احلياة انساان وميون ألي عرض إن لفرتة قصرية مؤشرا لضغنط سفاية طبيعية 
تزول من تلقاء سفاها وتعند من جاةا للظهنر كلما تطلب املنقف للك ,فمن الطبيع  أن ةونن األطفال 

موفنفني ومضطردني أمام احلنادث اهلامة,اليت قا تصادفهم دني احلني واألخر ,وال ةزال هذا القلق ش ء طبيع  
لاةهم , أما عناما سالحظ استمرار هذه األعراض لفرتة زمنية طنةلة فأ�ا تصبح آسذاك دالئل على ضغط سفا  

Pمزمن وضار.

)
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 مفهوم الضغط النفسي :- 1
ةعتا الضغط النفا  يف علم النفس مشولة اصطالحية لتعاد املعاين املنجندة هلذا ,امل ,طلح, فولمة الضغط 

 النفا  تعين الشاة ,األزمة   النفاية ,انسعصاب , وه  كلمات حيل دعضها لل األخر يف كثري من الوتابت .
 اليت تتصف با حياتنا املعاصرة ,وهذه الضغنط ما ه  إال رد فعل ةوتعا الضغنط النفاية احا املظاهر الرئيا 

للتغريات احلادة والارةعة اليت طرأت على كافة مناح  احلياة ,إن الضغنط متثل الابب الرئيا  وراء انحااس 
 بآلالم النفاية واألمراض العضنةة إضافة إىل لنا ةرتتب عليها من ضياع املالةني من أ�م العمل على ماار العام .

 يف مياان اهلناسة والعلنم الطبيعية لتشري إىل قنة خارجية ,تؤثر دشول مباشر على stressواستخام  كلمة 
  ) الذي ةؤثر يف شول ودناء املنضنع.strainمنضنع طبيع  ,وستيجة هلذه القنة حياث انجهاد (

 حاةثا يف اال العلنم انسااسية ,ليشري إىل تلك القنة اليت تؤثر على الفرد وتابب stressمث داأ استخاام كلمة 
 له دعض التغريات النفاية مثل التنتر والضيق ودعض التغريات العضنةة والفيزةنلنجية.

كما استخام مصطلح الضغط النفا  للااللة على سطا  واسع من حاالت انساان الناشئة كرد فعل لتأثريات 
تتلفة بلغة القنة ( عنامل إجهاد ) وقا سشأة فورة انجهاد "يف علم واائف األعضاء للااللة على استجابت 
جااةة غري لادة "مجلة التويف العام لتأثري غري مقبنل "هاسز سيل  " وفيما دعا استخام مفهنم انجهاد 
وصف حاالت فردةة يف اروف صعبة على املاتن�ت النايفية العضنةة والنفاية والالنكية وتصنف األمناط 

P1Fاملختلفة لإلجهاد عادة طبقا لعامل انجهاد وأثره إىل إجهاد سفا  .

1 
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  -تعريف الضغط النفسي امجاال:2
تعرةف الضغنط إمجاال ��ا العالقة دني الفرد والبيئة اليت ةرى الفرد أ�ا تفن  أو تقل قاراته وإمواتته وتاد 

رفاهيته النفاية ، وكذلك الضغط فهن احلالة اليت ةظهر فيها تباةن ملحنظ دني املتطلبات اليت ةنبغ  أن ةؤدةها 
 الوائن احل  ،وقاراته على االستجادة هلا.

وأشار سيل  إىل أن الضغط عبارة عن امنعة من األعراض تتزامن مع التعرض ملنقف ضغط ،وهن استجادة غري 
لاودة من اجلام حنن متطلبات البيئة ،مثل التغري يف األسرة أو فقاان العمل أو الرحيل واليت تضع الفرد حت  

 الضغط النفا  .
وعرف الضغط النفا  استجادة تويفيه حتاثها الفرو  الفردةة دني األفراد وتاهم العمليات النفاية  فيها،هلذا 

 حاث ديئ  أو منقف أو حادثة ،وحتتاج إىل املزةا من اجلها النفا  واجلااي الفيز�ئ  للفرد أيفه  تنتج عن 
.أن هذا التعرةف ةركز على دور الظروف البيئية كابب يف أحااث الضغط ،وهذه الظروف ما ةطلق على 

 الضغنط.
أةضا تعرف الضغنط النفاية ��ا ه  حالة من الشعنر بلضيق وعام االرتياح ةشرتك يف تونةنها عنامل عاة 

سفاية واجتماعية ودينلنجية متضافرة كتزاةا إفراز األدرةنالني ،والشعنر بنحباط أمام منقف حرج ال ترج منه ،أو 
 سقص التفهم من قبل األهل واألصاقاء أو املعلمني .

 عبارة عن حالة من التنتر الناشئة عن املتطلبات أو التغريات اليت تاتلزم سنعا من إعادة ةكما إن الضغنط النفيس
 التنافق عنا الفرد وما ةنتج عن للك من أثر جامية وسفاية.

كذلك الضغنط النفاية ه  امنعة من املؤثرات غري الاارة واليت ةقيمها الفرد على أ�ا تفن  مصادر التويف 
 لاةه وتؤدي إىل اختالل يف الناائف النفاية والفاينلنجية واجلامية لاى الفرد.

والضغط النفا  هن لاولة اجلام الافاع عن سفاه دصنرة طبيعية ، هذه القارة الطبيعية مفياة يف حاالت 
الطنارئ ، مثل االدتعاد عن طرةق سيارة سرعة ، لونه ميون أن ةابب أعراض جامية إلا استمر ملاة طنةلة ,مثل 

 االستجادة لتحا�ت وتغريات احلياة الينمية.
وعناما حياث هذا فهن كما لن أن جامك ةاتعا للقفز دعياا عن طرةق الايارة ,لونك مازل  جالاا يف 

مواسك ,يف هذه احلالة ةقنم جامك دعمل إضايف ,داون أن جيا موات لنضع الطاقة انضافية ,ميون أن جيعلك 
 هذا تباو وكأسك متنترا وقلقا وخائفا ومتلهفا.

 وتتضمن لاوالت تنضيح مفهنم الضغط النفا  عناصر مشرتك ه  :
 - الضغط النفا  يف حالة مزعجة ةتخللها شعنر بلضيق واالرتباك.1
2F- ةظهر الضغط النفا  عناما ةناجه الشخص متطلبات تفن  قاراته وإمواتته التنافقية.2

1 
 - ةاتجيب الفرد حلالة الضغط دعاد من االستجابت الفاينلنجية واملعرفية واالسفعالية والالنكية.3

                                                            
.22،21 ماجدة بها الدين السيد عبيد : الضغط النفسي ، مرجع سابق ، ص  1  
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ال ةقف الفرد منقفا سلبيا اجتاه املناقف اليت تعرضه لضغط النفا  ,دل حياول يف العادة العمل على حلها 
,وةتنقف للك على قاراته وإطاره املرجع  لالنك ,ومهارته يف التحمل التأزم،والضغط النفا  ,وكثريا ما جتمع 

 تاستجابته الويفية ملناجهة مثل هذه املناقف اليت تاببها أخطاء احلياة الينمية ح  ال ةقع فرةاة لالضطراب
P3Fالنفاية ,وةصل إىل أعلى ماتن�ت التنافق النفا  واالجتماع  ,وحيقق الرضا يف حياته.

1 
 :-تعريف الضغط النفسي 3

 أ- لغة :
ضغط,ضغطا وضغطة ,عصره وزمحه وضيق عليه,الضغطة (دضم الضاد) الزمحة ,الضيق,الشاة واملشقة,الضغطة 

4F(دفتح الضاد),القهر ,الضيق ,وانضرار.

2 
 )stress الشر ديين ةعرف الضغط لغة (يويف منسنعة شرح املصطلحات النفاية ملؤلفة الاكتنر لطف

5Fاسه الورب والشاة.

3 
 )stressوالضغط ه  كلمة اجنليزةة مشتقة من كلمة أخرى تعين احلزن (البؤس) وتنقام إىل جزئيني (

6F) وتعين البؤس.distressتعين الضغط و(

4 
 اصطالحا:–ب 
- الضغط النفا  هن حالة ةونن فيها اجلام (العضنةة ) مهلوا فقاان االتزان هذا دابب مناقف أو العنامل 1

تعرتض أجهزة العاملة على حتقيق التنازن من اخلطر وكل عامل شأسه أن حيل هذا االتزان سناء كان من طبيعة 
7Fفيز�ئية (الاد- احلرارة ) وكيميائية (الام مثال)أو سفاية ةامى عامل ضاغط. 

5 
- أن الضغط النفا  ما هن بملرض وال هن مبشولة اسه قبل كل ش ء رد فعل دينلنج  ةامح للعضنةة 2

8Fبلتويف مع التغيري يف ليطها .

6 
- كما ةعرف هاسس سل  الضغط النفا  من خالل ما امساه زملة أعراض التويف العام على اسه مثري أو عامل 3

 حاسم للمرض ,حيث ةقنم دتحفيز اجلام أل ردود.
 

 
 
  

                                                            
.22،21ماجدة بها الدين السيد عبيد : الضغط النفسي ، مرجع سابق ، ص    1  

. 208،ص 2003، الدار المصرية اللبنانية ،لبنان ،1 حسن شحاتة ،زينب النجار :معجم المصطلحات التربوية و النفسية ،ط 2  
. 308،ص2001،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،لبنان ،1 لطفي الشربيني: موسوعة شرح المصطلحات النفسية ،ط 3  

4 NOBERT SILLAMY: DISTION VAIR EN CYCHOPEDIE , DE PSPCHOLOGO , 1980,P586 
5 NOBERT SILLAMY: DISTION VAIR DE LA PSPCHOLOGO,LA ROUSSE, PARIS,1997,P249. 
6 PUSINE NOUVELLE :LE STRESS DES CARDETRE 2589 AVRIL 1997. 
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 - نظر�ت الضغوط النفسية :4
تعتا النظر�ت من النسائل اهلامة اليت تااعات على معرفة وتنضيح العالقات املنجندة دني األشياء أو الظناهر 

 أسنا سرى دعض أياملختلفة ,وهذا ةعين أ�ا تنقرض شرح أو تفاري عملية ةاتال عليها من الالنك الظاهر ,
األحااث ,وحناول أن سفهم مغزى هذه األحااث ( تفاريها) , وللك بفرتاض أن هناك أشياء أو عمليات معينة 

 إلا وقع  فان األحااث أو الظاهرة اليت سالحظها سنف حتاث .
وقا اختلف  النظر�ت اليت اهتم  داراسة الضغنط النفاية طبقا الختالف األطراف النظرةة اليت تبنتها واسطلق  
منها على أساس اطر فيزةنلنجية أو سفاية أو اجتماعية , كما اختلف  هذه النظر�ت فيما دينها دناءا على للك 

 من حيث مالمات منها .
فنظرةة سيل  تتخذ من استجادة اجلام الفيزةنلنجية أساسا على أن الفرد ةقع حت  تثري منقف ضاغط, دينما 
سبيلجر اختذ من قلق احلالة , وهن عامل سفا  أساس  للتعرف على وجند الضغط أما منراي فالضغط عناه 

خاصية أو صفة ملنضنع ديئ  ,أما الزاروس فنظرةته تعتما على عملية اندراك يف تفاري الضغنط ,ومن هنا كان 
منطق  أن ختتلف النظر�ت فيما دينها أةضا يف مالمات انطار النظري لول منها ,وهن ما ةتضح من العرض 

 التايل :
 - نظرية هانز سيلي :4-1

 إىل أن هناك استجادة متالالة للضغنط من املمون التنبؤ 1936تنصل عامل الغاد الصماء هاسز سيل  عام 
)stress( وكان من الضروري عنائذ أن ةضع مصطلح آخر ةصف هذا  ليصف استجادة اجلام ملطلب ما,

 حادث ةعمل دنصفه منبها ةفرض مطالب على أي وهن ) stressor(املطلب ,لذا ادتور مصطلح الضاغط 
الفرد ,وةتابب يف إثرة الالنك وحترةوه ,فالضغنط البايطة ةنتج عنها رد فعل الضغط املعتال, والضغنط 

9Fالشاةاة ةنتج عنها ردود أفعال زائاة.

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
.18,ص2001 , القاهرة ,1 فاروق السيد عثمان :القلق وإدارة الضغوط النفسية ,دار الفكر العربي ,ط1  
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كان (هاسز سيل ) حبوم ختصصه كطبيب متأثر دتفاري الضغنط تفاريا فيزةنلنجيا وتنطلق سظرةته من مالمة ترى 
أن الضغط متغري غري ماتقل ,وهن استجادة لعامل ضاغط مييز الفرد وةصفه على أساس استجادته للبيئة الضاغطة 

,وان هناك استجادة أو أمناط معينة من االستجابت ميون االستاالل منها على أن الفرد ةقع حت  تثري ديين 
مزعج (منقف ضاغط ),وةعتا ( سيل  ) أن أعراض االستجادة الفيزةنلنجية للضاغطة عاملية, وهافها احملافظة 

 على الويان واحلياة.
وافرتاض سيل  أن هناك ثالث مراحل هامة ميون أن تفار استجادة الفرد للضغط أطلق عليها مصطلح أعراض 

 ) ‘وهذه املراحل ه  :G.A.Sالتويف العام (
  مرحلة اإلنذار :– 4-1-1

ويف هذه املرحلة ةؤدي حاوث الضغط إىل حشا آليات التويف يف جام انساان للمااعاة على االستجادة 
 الافاعية يف مناجهة الضغط.

 - مرحلة املقاومة :4-1-2
ويف هذه املرحلة حتاول آليات التويف يف جام انساان املقاومة املاتمرة يف مناجهة الضغنط ,ولنلة استعادة 
التنازن النفا  للفرد ,ويف حالة عام جاوى هذه العمليات فعنائذ تصبح املقاومة غري فاعلة وةصل الفرد إىل 

10Fاملرحلة الثالثة.

1 
 - اإل�اك :4-1-3

ويف هذه املرحلة حياث استنزاف قني آلليات التويف يف جام انساان ,وتصبح غيلر قادرة على املقاومة 
,ودذلك ان�اك ,وبستمرار حاوث فان للك ةؤدي إىل األمراض والعجز وتلف دعض أجهزة اجلام, وميون رصا 

11Fهذه النظرةة يف الشول األيت :

2 
 
 
 

 
 
 
 

 ) ختطيط عام لنظرية سيلي01شكل رقم (
 
 

                                                            
.99,98 فاروق السيد عثمان:القلق وإدارة الضغوط النفسية ,مرجع سابق ,ص 1  

.36،35،ص2007،ر ت،ب،ر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،معهد ت،ب،ر،جامعة الجزائة حبارة دمحم :مصادر الضغوط النفسية لدى أساتذ 2  

 العنامل النسيطة الضاغط

 الضغنط

 عام التويف التويف

 استجابت عام التويف استجابت التويف
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 - نظرية سيلريجر :4-2
تعتا سظرةة (سيلريجر) يف القلق مقامة ضرورةة لفهم الضغنط عناه ،فقا أقام سظرةته يف القلق على 

 ).state Anxiety) و القلق كحالة (Trait Anxietyأساس التمييز دني القلق كامة(
و ةقنل أن للقلق : مسة القلق أو القلق العصيب أو املزمن ، و هن استعااد طبيع  أو اجتاه سلنك  جيعل 

القلق ةعتما دصنرة أساسية على اخلاة املاضية ، أما قلق احللة و هن قلق منضنع  أو منقف  ةعتما على الظروف 
الضاغطة ، و على هذا األساس ةردط سيلريجر دني الضغط و قلق احلالة ، و ةاتبعا عن القلق كايمة حيث 

 ةونن من مسات شخصية الفرد القلق أصال.
و يف انطار املرجع  للنظرةة اهتم (سيلريجر) دتحاةا طبيعة الظروف البيئية احمليطة و اليت تونن ضاغطة 
و مييز دني حاالت القلق الناجتة عنها ،وةعتا العالقات دينها و دني ميواسيزمات الافاع اليت تااعا على جتنب 

  إسقاط) و تاتاع  سلنك التجنب.– إسوار –تلك النناح  الضاغطة (كب  
و مييز (سيلريجر) دني مفهنم الضغط و مفهنم القلق ،فالقلق عملية اسفعالية تشري إىل تتادع االستجابت 
املعرفية الالنكية اليت حتاث كرد فعل لشول ما من الضغنط ،أما الضغط فيشري إىل االختالف يف الظروف و 

 األحنال البيئية اليت تنام دارجة ما من اخلطر املنضنع .
 - نظرية موراي :4-3

ةعتا (منراي) أن مفهنم احلجة و مفهنم الضغط مفهنمان أساسيان على اعتبار أن مفهنم احلاجة ميثل 
 و اجلنهرةة للالنك يف البيئة ،و ةعرف الضغط ةاحملادات اجلنهرةة للالنك ،و مفهنم الضغط ميثل احملادات املؤثر

�سه صفة ملنضنع ديئ  أو شخص  ةاهل أو ةعن  اهندات الفرد للنصنل إىل هاف معني ، و مييز (منراي) 
هم : دني سنعني من الضغنط 

:و ةشري إىل داللة املنضنعات البيئية و األشخاص كما ةارك   Beta stressضغط بيتا .أ
 الفرد.

Pو ةشري إىل خصائص املنضنعات و داللتها كما ه : Alpha stress ضغط ألفا .ب

) 
12F

1(
P. 

و ةنضح (منراي) أن سلنك الفرد ةرتبط بلننع األول (ضغط ديئيا) ، و ةؤكا على أن الفرد خباته ةصل 
إىل ردط منضنعات معينة حباجة دعينها ،و ةطلق على هذا املفهنم توامل احلاجة ،أما عناما حياث التفاعل دني 

 املنقف احلافز و الضغط و احلاجة الناشطة ما ةعا عنه مبفهنم ألفا.
  : 1970Lazarusاملعريف : - نظرية التقدير 4-4

سشأت هذه النظرةة ستيجة االهتمام الوبري دعملية اندراك و العالج احلا  اندراك  و القاةر ، املعريف 
 هن مفهنم أساس  ةعتما على طبيعة الفرد ،حيث أن تقاةركم للتهامي ليس ارد إدراك مباط للعناصر املونسة

                                                            
 100،99 فاروق السيد عثمان: القلق و إدارة الضغوط النفسية ، مرجع سابق ، ص،1

 . 



 اجلانب النظري                                                                  الفصل الثاين :الضغط النفسي 

33 
 

للمنقف ،و الكته رادطة دني البيئة احمليطة بلفرد و خااته الشخصية مع الضغنط و دذلك ةاتطيع الفرد 
 تفاري املنقف ،و ةعتما تقييم الفرد للمنقف على عاة عنامل منها :

 العنامل الشخصية ،العنامل اخلارجية اخلاصة بلبيئة االجتماعية ،العنامل املتصلة بملنقف سفاه.
و تعرف سظرةة التقاةر املعريف الضغنط ��ا تنشأ عناما ةنجا تناقض دني املتطلبات الشخصية للفرد 

 ،وةؤدي للك إىل تقييم التهاةا و إدراكه يف مرحلتني :
  حتاةا و معرفة دعض األحااث يف حا لاتا ش ء ةابب الضغنط.املرحلة األوىل : .أ

  حياد فيها الطر  اليت تصلح للتغلب على املشوالت اليت تظهر يف املنقف .املرحلة الثانية : .ب
Pو ميون رصا هذه النظرةة يف الشول التايل :

)
13F

1( 
 

 العنامل الشخصية

 مهارات االتصال

 احلالة االسفعالية

 الصحة

 التعب

 هنةة الذات

 تقاةر الذات

 الشخصية

 اخلاة

 املعاات

 
 
 

 الشكل (ب) : نظرية التقدير املعريف للضغوط

                                                            
.101،100فاروق السيد عثمان: القلق و إدارة الضغوط النفسية ، مرجع سابق ، ص  1 

 العنامل االجتماعية

 العنامل   الصحية

 التأةيا  االجتماع 

 املتطلبات  املهنية

 األمن و   الاالمة

 

 العنامل املنقفية

 التورار

 اخلاة

 التهاةا

 الضغط

 التعب
 

 التقاةر



 اجلانب النظري                                                                  الفصل الثاين :الضغط النفسي 

34 
 

ةتضح من الشول الاادق أن ما ةعتا ضاغطا لفرد ما ال ةعتا كذلك بلنابة للفرد آخره و ةتنقف دلك 
على مسات شخصية الفرد و خرياته الذاتية مهاراته يف حتمل الضغنط و حالته الصحية ،كما ةتنقف على عنامل 
لات صلة بملنقف سفاه قبل سنع التهاةا و كمه و احلاجة اليت تاد الفرد ،و أخريا عنامل البيئية االجتماعية 

P14Fكالتغيري االجتماع  و متطلبات النايفية

1 
 - أساليب التحكم يف الضغوط النفسية :5

لقا بت من املؤكا اسه حينما ةتجاوز الضغط لاى الفرد املاتن�ت العادةة واملألنفة ،ةؤدي ده إىل النقنع 
، وحيتم ه اجلامية والنفاية والعقلية ، وهذا ما ةقتض  منه تطنةر مهاراته وتعاةل سلنكا تتيف دراشن االضطراب

عليه البحث عن وسائل وأساليب تااعاه على التقليل من حاة الضغنط النفاية ،أو احليلنلة دون وقنع دعضها 
 ، أو التخفيف من أثرها.

 ومن أهم اسرتاتيجيات إدارة الضغنط النفاية على ماتنى الفرد ما ةل  :
 - اجلانب الروحي :5-1

ةرجع الوثري من املفورةن وعلماء النفس أسباب املشوالت النفاية يف زعم احلياة احلاةثة اليت تنظم بلتعقيا 
أي انميان بل- تزوةا انساان �ساليب –واحملفنفة بلضغنط ،إىل خلن الناس من انميان بل ،الذي من شاسه 

وقائية سفاية جتعله قادرا على التعامل مع الضغنط احلياتية وةرى عبا الرمحان عاس ان الوثري ممن ةرتدون 
العبادات النفاية ميلونن معظم متطلبات احلياة املادةة الرفيعة أن مل تون كلها ،مل جياةهم فتيال أل�م حرمنا سعمة 
انميان وبلتايل سعمة العيش يف ال الاوينة اليت ةنزهلا هللا تعاىل على عباده املؤمنني مصااقا لقنله عز وجل " قال 

 ومن 0اهبطا منها مجيعا دعضوم لبعض عاو فأما �تينوم مين هاى فمن اتبع هااي فال ةضل وال ةشقى 
 124سورة طه أية أعراض عن لكري فان له معيشة ضنوا وحنشره ةنم القيامة أعمى" 

 - االسرتخاء :5-2
هن عبارة عن امنعة من انجراءات ةقنم با الفرد لتخفيف تنتر العضالت ، الذي ةؤدي إىل ختفيض خفقان 

 ، ومتارةن ختيلية وتمل منجه مالقلب ، وسابة التنفس وضغط الام ، وتتضمن هذه انجراءات سفس عميق متنا ع
،وةؤكا الباحثنن يف مياان الطب والالنك انسااين أن االستجادة لححااث الضاغطة ه  استجابت ةتعلمها 

  تنشئته ، وعليه فاسه ميونه إدطاهلا ، وتعلم استجابت أخرى .لالفرد خال
 - التمارين الر�ضية :5-3

ةعتا خااء اللياقة الباسية ممارسة سنع من النشاط الباين دشول منتظم إحاى الطر  الاهلة واألكثر فائاة 
 الفعال مع املناقف الضاغطة ، كما أثبت  لللحصنل على تغريات اجيادية يف حياة الفرد ، ومتوني اجلام يف التعام

الاراسات واألحباث أن األشخاص الذةن ميارسنن التمارةن الر�ضية املتننعة مثل املش  والركض والاباحة وركنب 
P15Fالاراجات وغريها ، هم اقل عرضة للتنتر والضغنط من غريهم .

2 
                                                            

.101-100فاروق السيد عثمان: القلق و إدارة الضغوط النفسية ، مرجع سابق ، ص،  1 

. 2005عبد العزيز عبد المجيد دمحم : سيكولوجية مواجهة الضغوط النفسية في المجال الرياضي ،مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،  2  



 اجلانب النظري                                                                  الفصل الثاين :الضغط النفسي 

35 
 

 ألعضاء اجلام ، كما أ�ا تزةا من ةللك أن التمارةنات الر�ضية من األشياء اليت تااعا على التنظيم الفيزةنلنج 
حينةة اجلام والطاقة والنشاط ، وتؤدي إىل حتقيق االسرتخاء ،الذي ةااعا داوره على اهلاوء ، والننم اجليا ، 

 والنقاةة من األمراض النفاية واجلامية .
 - التأمل :5-4

مع أن التأمل معروف منذ أالف الانني دني الشعنب الشرقية ، إال اسه مل ةاخل النطا  العلم  إال يف الاننات 
األخرية وبلتحاةا عناما سشر" واالس " ستائج دراسته حنل التغريات العضنةة املصاحبة للتأمل ،وعلى الرغم من 
كثرة الاراسات حنل منضنع التأمل ، إال اسه ليس هناك تعرةفا لادا ةاتخام كمعيار ،وحنن منارس التأمل دصفة 

أو �خرى ،فولنا من وق  إىل أخر �خذ دعض النق  السرتجاع أحااث احلياة واالستغرا  يف أحالم اليقظة 
،كالتفوري يف معاين القرآن ،حلظات الصم  دعا االستهاء من الصالة ،مراقبة غروب الشمس أو شروقها ... 

فيمون القنل أن أي سلنك ةبعا الفرد عن األسشطة الينمية ةعتا سنعا من التأمل ، وميارس التأمل من خالل تركيز 
P16Fالفرد على منضنع واحا باف التحوم يف التفوري .

1 
 - أنواع الضغوط النفسية  :6

تشول الضغنط النفاية األساس الرئيا  اليت تبىن عليه دقية الضغنط األخرى ،وهن ةعا العامل املشرتك يف مجيع 
أسناع الضغنط األخرى مثل :الضغنط االجتماعية ،وضغنط العمل (املهنية ) ،والضغنط االقتصادةة ، والضغنط 

 األسرةة ، والضغنط الاراسية ،والضغنط العاطفية .
أن القاسم املشرتك الذي جيمع كل الضغنط هن اجلاسب النفا  ، فف  الضغنط النامجة عن إرها  العمل ومتاعبه 

يف الصناعة ، أوىل ستائجه اجلناسب النفاية املتمثلة يف حاالت التعب وامللل اللذةن ةؤد�ن إىل القلق النفا  
حاب شاة أو ضعف الضغط الناقع على الفرد ،وآثر تلك النتائج ه  التويف يف العمل وانستاج ،فإلا 

استفحل هذا انحااس لاى العامل يف عمله ،فانف تونن النتائج : التأثري على كمية انستاج ،أو سنعيته ،أو 
 ساعات العمل ،مما  ةؤدي إىل تاهنر صحة العامل اجلااةة والنفاية خاصة .

 وسذكر أمثلة على أسناع الضغنط وه  ما ةل  :
 - الضغنط االسفعالية والنفاية (القلق االكتئاب ، املخاوف املرضية ).1
 - الضغنط األسرةة مبا فيها الصراعات األسرةة واالسفصال ،والطال  وتردية األطفال ...اخل.2
  يف التزاور مع احلفالت ...ف- الضغنط االجتماعية كالتفاعل مع اآلخرةن ،وكثرة اللقاءات أو قلتها ،واالسصرا3
- ضغنطات العمل كالصراعات مع الرؤساء ،وضغنط االستقال كالافر ،واهلجرة وانساءة يف استخاام العقاقري 4

P17Fوالوحنل ...

2 
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 اةضا من أسناع الضغنط :
 - الضغط النفسي االجيايب :6-1

هن عبارة عن التغريات والتحا�ت اليت تفيا منن املرء وتطنره ( كالتفوري مثال ) ،وهذا الننع من الضغط حيان من 
 األداء العام وةااعا على ز�دة الثقة بلنفس .

 - الضغط النفسي السليب :6-2
أو الضيق هن عبارة عن الضغنطات اليت ةناجهها الفرد يف العائلة أو العمل أو يف العالقات االجتماعية ،وتؤثر 
هذه الضغنط سلبا على احلالة اجلااةة والنفاية ، وتؤدي إىل عنارض مرتبطة بلضغط النفا  كالصااع وآالم 

 املعاة والظهر والتشنجات العضلية وعصارة اهلضم واألر  وارتفاع ضغط الام والاوري.
 - أسباب الضغط النفسي :7

الش ء الذي ةابب الضغط خيتلف من شخص ألخر ،على سبيل املثال ،شخص ما قا ال ةعاين من الضغط 
 النفا  دابب التقاعا عن العمل ،دينما ةعاين شخص أخر من الضغط النفا  ستيجة لابب سفاه .

وميون العاةا من األحااث احلياتية أن تونن مصارا رئيايا للتنتر ،ح  عناما ةونن مفرحا كالزواج أو االستقال 
 إىل منزل جاةا.

 ومن األسباب األخرى للضغط انترة القنةة ،األحااث (النفاة ،النالدة ،الزواج ،احلرب،الطال  ،
االستقال ...) املاؤوليات ( دفع الفناتري ،الضائقة املادةة، العمل ،الاراسة ،االمتحاتت ،مهام املشارةع ،عمل 
جاةا ،طرد من العمل ...) ،العالقات اخلاصة ( الوفاءات اجلاةاة ،املشاكل الزوجية ،اخليبات ...)،منط 

 (ازدحام الاري، التاخني ،املبالغة يف شرب الوحنل ،قلة الننم) ،التغريات اجلااةة (املراهقة ).
والضغط ميثل املؤثرات األساسية للالنك وه  تنجا يف ديئة الفرد ،دعضها مادي ودعضها األخر دشري ،وتافع 
هذه املؤثرات الشخص ك  ةقرتب من أو ةبتعا عن هاف خاص ده ،وهذه الضغنط تؤدي أما لتحقيق وإشباع 
احلاجات أو جتنب انشباع ،وهذه الضغنط لونمة النضع األسري وبلنضع االجتماع  ،وقا ةلعب النضع 

االقتصادي لحسرة دورا يف ضغنط من سنع ما قا ةؤدي إىل التنافر أو التناعم دني أفراد األسرة وأةضا إىل ضغنط 
P18Fمن أسناع معينة.

1 
 -التوتر الزائد:7-1

أ- ةقند التنتر الزائا الرتفاع فنري لضغط الام ،وهذا الننع هن (الضغط الام املرتفع ) املزمن دون وجند أساس 
عضني برتفاع (الضغط األساس  ) ،وةاتمر هذا االرتفاع طاملا مل جيا املرةض حال للمشولة االسفعالية وةنلا 
عبئا ثقيال يف األوعية الامنةة قا تصل إىل سزةف دماغ  أو جها زائا فن  طاقة القلب ،وكالمها مؤشر خطر 

 لقاوم املنت.
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ب- ةومن ارتفاع الضغط دةناميويات عاواسية ،وقلق حاد عنا املصاب وةزداد قلق املرةض من خنفه إىل التغيري 
 من مشاعره.

 - توتر بلغ الشدة :7-1-1
 مثل: وفاة احا الزوجني ،طال  ،اسفصال زوج  ،خاارة وايفة ،سقل موان الاون ،إصادة ،مرض.

  :د- توتر شدي7-1-2
 ،تغيري العمل ،وفاة صاةق محيم ،إصادة احا أفراد األسرة مبرض خطري.  تقاعامثل :

 - توتر معتدل :7-1-3
 احلماة ،داء الزوج بلعمل أو التنقف عنه مشاكل مع رب العمل، احلم واومثل: دةنن كبرية كالرهن ،مشولة مع 

 دعاوي قضائية تتعلق داةنن.
 - توتر خفيف :7-1-4

مثل : تغري يف اروف العمل ،تغيري املارسة ،تغيري عادات تنازل الطعام ،رهن أو دةن دايط ،دعض املناسبات 
 العائلية.

 وةرى العامل النفا  ألات البس أن سبب اضطراب انساان ةعند إىل :
- الشعنر بالكتئاب أو القلق أو اهللع أو انحباط عناما ةقنل لنفاك: ( ال دا أن ةونن أدائ  ممتازا ...وان 1

 ةاتحانه اآلخرون وإال فات شخص غري لبنب ).
-الشعنر بلغضب الشاةا ،أو اخلنق ،أو املرارة ،عناما تفور :جيب أن ةعاملين اآلخرون درفق وعال وإال فهم 2

P19Fسيئنن ،وةاتحقنن العذاب خاصة من عاملتهم درفق).

1 
 - خيبة األمل ،أو االكتئاب ،أو الشعنر بنشفا  على الذات عناما تقنل لنفاك :3

(ال دا أن تونن الظروف اليت أعيشها سهلة وممتعة ،وإال فان العلم موان رهيب ال أطيق احتماله ،ولن اعرف 
 الاعادة أداا ).

هذه العناصر الالعقالسية الثالثة حتاد طرةقة تعاملك مع سفاك ،ومع اآلخرةن ،ومع الظروف احمليطة دك 
...فأس  تقان على سفاك حني تلزمها دوثري من األوامر امللحة ...واليت ةشعرك عام قارتك على القيام با 
بنحباط، وجتعل سفاك رهنا لآلخرةن حني تنتظر منهم الثناء ...وختاع سفاك حني تظن أن اروف احلياة 

 ةنبغ  أن تونن مالئمة لك ...وإال فاسك ستناحب منها.
وميوننا دناء على ما سبق أن سقنل :أن األحااث الضاغطة ال تعين شيئا أن مل تامح أس  هلا أن تعنيه،فأي سنع 
من التغيري ميون أن ةابب الضغط النفا  ،ح  التغيري لححان ،ليس التغيري أو احلاث سفاه فقط ،ولون 

 أةضا كيفية التفاعل معه هن املهم.
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 وأةضا ميون تقايم مصادر وأسباب الضغنط مبا ةل  :
عنا النظر إىل العالقة اليت تردط الفرد مبجتمعه فاسه ميون لنا حينئذ ترتيب مصادر الضغط النفا  دطرةقة مشنلية 

 وواقعية وه  كما ةل  :
 - املصادر اخلارجية للضغوط النفسية :7-2
 - الضغنط األسرةة والصراعات العائلية :كثرة اتادالت ،االسفصال ،الطال  ،األوالد.7-2-1
 - ضغنط العمل.7-2-2
 املالية أو االقتصادةة: مثل اخنفاض الاخل او ارتفاع معاالت البطالة وارتفاع معاالت اجلرمية ط- الضغن7-2-3
 - الضغنط االجتماعية :7-2-4.

وتنقام داورها وحاب تعاد العالقات االجتماعية لاتا إىل عالقات اجتماعية ،فالفردان كان متزوجا أو غري 
متزوجا ،عاد األطفال أن كان متزوجا ،كذلك النضع البيئ  واألسري العام واخلاص الذي ةعيش يف اله الفرد. 

وهذه املتغريات تونن ضمن العمل االجتماع  ،فه  ترتك ردود أفعال معينة على شول ضغنط سفاية لاى الفرد 
 مصادرها وتباةن  تثرياتا ،ومن الضغنط االجتماعية العزلة ،احلفالت ،وخاات انساءة اجلامية فوان اختل

P20Fوانمهال لحطفال واالحنرافات الالنكية.

1 
 -الضغنط الصحية أو الفاينلنجية :7-2-5

 مثل التغريات الفاينلنجية والويميائية اليت حتاث يف اجلام ومهامجته اجلراثيم ده ،واختالف النظام الغذائ .
 - الضغنط املتغريات الطبيعية :مثل الونارث الطبيعية كالزالزل والااكني واألعاصري وغريها.7-2-6
 -ضغنط سياسية :7-2-7

تلعب سياسة البلا الااخلية واخلارجية دورا رئيايا يف حتاةا الوثري من مالمح حجم وسنعية الضغنط 
النفاية اليت ةتعرض هلا انفراد يف اتمعاتم وتنشأ هذه الضغنط من عام الرضا عن أسظمة احلوم االستباادي 

 والصراعات الاياسية يف اتتمع.
 - ضغط العنامل العقائاةة والفورةة :7-2-8

إن حالة التقاطع دني متاك الفرد مبا هن عليه من أفوار ومعتقاات ودني تالط املؤساات املركزةة يف محله على 
تغري أفواره ،وإمنا تنعوس فيما دعا على شول سلالة من الضغنطات النفاية لات التأثريات على طبيعة عالقة 

 الفرد دذاته واتمعه.
 :- ضغنط ثقافية 7-2-9

وةتمثل يف استرياد الثقافات واالسفتاح على الثقافات اهلادفة النافاة دون مراعاة لحطر الثقافية واالجتماعية القائمة 
يف اتتمع ،هذا فضال عن مشاهاة الفياةن كاةب وانعالتت املاتهجنة يف القننات الفضائية والتلفزةنسية 

 .ت،وكذلك عرف الشات يف شبوة االسرتن
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 - ضغنط أكادميية : تتمثل يف استقال الطالب من مارسة إىل أخرى ،ومن املارسة إىل اجلامعة.7-2-10
- ضغنط مهنية : ترتبط ديئة العمل مثل العبء ،الوم  والويف  للعمل وصراع الاورة وغمنضه 7-2-11

 واخلالفات مع الرفا  يف العمل.
 - الضغنط االسفعالية والنفاية : مثل القلق ،االكتئاب ،املخاوف املرضية.7-2-12
P21F- الضغنط الويميائية : كإساءة استخاام العقاقري ،الوحنل ،الوافيني ،النيونتني .7-2-13

1 
  للضغوط النفسية :ة- املصادر الداخلي7-3
 - الطمنح املبالغ فيه.1
 - األعضاء احلينةة والتهيؤ النفا  ( االستعااد ) لقبنل املرض ،ضعف املقاومة الااخلية.2
 - الشخصية.3
- العالقة الغري املتنازسة دني األفراد أو مع دعضهم البعض أو دني األفراد واتمعاتم ،واليت تؤدي فيما دعا إىل 4

 امنعة من املظاهر املتعادة من الضغط النفا  إىل امنعة من النتائج الالبية اليت تصيب الفرد واتتمع معا.
 - مسببات الضغوط اخلارجية :7-4

 النايفة البيئة الشخصية الرقم
 أعباء العمل األكا املعتاد الضنضاء الشاةاة العالقات الزوجية 1
 تغريات واجبات النايفة الضباب واخلان تردية األطفال 2
 سقص الاعم يف الرئتني درجة احلرارة االلتزامات املادةة 3
 سقص االحرتام من الزمالء االزدحام حاالت النفاة 4
سقص انضاءة أو انفراط يف  حاالت الطال  5

 انضاءة
 تغيري املهنة

سقص انضاءة أو انفراط يف  ضغنط الاراسة 6
 انضاءة

 حاالت التارةح من العمل

22F

2 
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.32 ماجدة بهاء الدين السيد عبيد:الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية ،مرجع سابق، ص 2  
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 خالصة:
مما سبق ساتنتج أن هناك عاة أسناع مفاهيم وسظر�ت اليت تطر  إليها العلماء لاارسة الضغط النفا  كما تطرقنا 

  أو التحوم يف الضغنط النفاية اليت تناجهنا يف حياتنا الينمية .ةأةضا إىل أسباب ومصادر ودعض معاجل
أصبح التنتر والضغنط النفاية جزءا هاما من حياتنا يف هذا العصر واغلب الناس فقا تويفنا مع الضغنطات 
 الينمية لارجة أصبح خارج سطا  وعيهم أن للك ال ةعين أن الضغنطات النفاية ال ترتاكم يف سف  انساان 

وشخصيته ،فالوثري هنا ةعاين تثرياته املباشرة كما تظهر يف عالمات وأعراض سفاية وعضنةة متننعة ، والبعض ال 
 ةظهر عليه للك مباشرة فاسه ةتعرض ألثر تردة ومامرة دشول تارجي .

إن الطبيب ةالحظ صعندة يف الوشف عن سبب ارتفاع الضغط الشر�ين أو الصااع أو آالم الظهر ،مما ةرافق 
 للك أعراض سفاية غرض التهيج ،ضعف الرتكيز والعصبية لاى أجهزة اجلام.
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 :متهيد
ال يوج  بحث يف علم النفس أو الرتبية أو االجتماع إال ويهتم مبرح له الطفولة.وكثريا ما يتأملون طويال يف لغزها 

ومجرةة ماام  أرراهها هه  اعرحلة م  حيا  انساان ثث  إح   ططا  هه  الرحلة اعجزز  ال  بد أ با خلية 
أحايية التاوي  وبتوو  إ  حنني   ثر خالاا مبراح  متالحةة بتفاو  يف طاااتا أثناء مشواهها ما بني الضجف 

والجزز كما يف الطفولة والاهولة وبني الةو  والضجف كما يف اعراهةة والرش . ةاحلةيةة أن حيا  انساان بشا  
وح   واح   متاامال ال ميا  ةص   جزء منها ع  اآلخر ةان حيابه بربدط مبا يادةها وبتص  مبا يليها وهها 

يتماشى مع ما أك به الدووث الجلمية لفرت  اعراهةة ةهي ليات ةرت  ماتةلة ع  حيا  انساان، وإمنا هي جزء ال 
 يتززأ م  عملية النمو الشام  اعتاام  لإلساان.

-لها كان ب  علينا يف ثثنا هها التطر  إ  هه  اعرحلة ومجرةة ما تتويه م  بغريا  وتثريها على شخصية 
 الطف  وخاصة بلميه الطوه اعتورط.
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 - تعريف املراهقة:1
اعراهةة مبجناها ال اي  هي اعرحلة ال  باد  وبص  الفري إ  اكتما  النض  وبها اعجىن منت  عن  الدنا  والدنني 

رنة،وهي بها اعجىن منت  م  الدلوغ إ  الرش .وظهر مصطلح اعراهةة كما يشري 21حىت يص  عمر الفري إ  
م،وبج  الةرن 13يف الةرن(blech et Zurburg)" ااموس االشتةا  للغة الفرساية للاابدني"بلوش"و"زاه بوه

P0Fم  ذلك مصطلح"مراه "ويشري بوضوح وب اة إ  مظهر أراري يف احليا  انسااسية.

1 
) 1995كما وصفها أهرطو:"إ�ا غلدة اعجوي على األمر و االحنراف  حنو اللهو والنزاعا ."وعرةها"إردا "(

  الهي حي ث ةيها التوو  يف الوضع الديولوجي اعفري. ب�ا الو 
 - املراهقة لغة:1-1

P1Fوهي االارتاب وال سو. وهي أيضا مص ه م  هه  إههااا،وهاه  وهي بفي  االارتاب وال سو م  احللم.

2 
 احليا  االسفجالية  واعراه  هو الفىت الهي م  احللم اكتما  الرش ، والره  أيضا الطغيان والز�ي  ذلك ثث

P2Fللمراه 

3
P.  

كما يةا  هاه  الغالم ااهب احللم،واعراهةة مرحلة م  النمو اعتورط بني ر  الدلوغ ور  الرش  با أزما  �شئة 
P3Fع  التغريا  الفيزيولوجية والتأثريا  النفاية واالجتماعية.

4 
 - املراهقة اصطالحا:1-2

 "ومجنا  الت هج حنو النض  الد ين،واجليين والجةلي adolescent" مشت  م  الفج  الالبيين 
P4Fواالسفجايل.

5 
"إ�ا ااا  الزمين الهي يديي برتج ايا  سفاويولوجية إ  النض   rene zozdوهي أيضا كما عرةها"

P5Fاالجتماعي للة ها .

6 
  أخرى أعطاها العلماء للمراهقة:ف- تعار ي2
 ):1971-  تعريف موريس دوبيس(2-1

"اعراهةة مصطلح عام يةص  به عاي  جمموعة التووال  اجلا ية و الاياولوجية ال  ت ث ما بني 
الطفولة والرش ،وعا بتو ث ع  الدلوغ،سةص  با اجلاس  الجضوي للمراه  وخاصة ظهوه الوظيفة اجلناية،أما 

P6Fمصطلح الشداب سجين به اجلاس  االجتماعي للمراه .

7 
 

                                                            
1 -j.leif.j delay.psycologie et éducation tome2-1 ;adule cent :Fernand nalhant971; 

.16، ص1994أمح  أوازي:اعراه ،والجاالال  اع هرية، الشركة الجربية ، الربط ،   2  
.186 ص،1976-عد  احلمي  اعجاشي:علم النفس التاوي  ، اره وبطديةه ، ب ط ، اخلاجني ، الةاهر  ،  3  

. 81، ص1979 ، ياه الاتاب اللييب ،2 مجي  صلدا :اعجزم الفلافي ، اجلزء 4  
.207،ص1974 مصطفى ةهمي:رياولوجية الطفولة واعراهةة،ياه مصر للطداعة، 5  

6 Sillamy:dictionnaire usvel-de psycologre e-b-bordes-pari-1980-p23. 
7 Maurice debesse:l adolescent.p.u.f.1971 
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  يةو :"schon feild- تعريف"2-2
"هي وجه م  وجو  التطوه ال  بةوي إ  ر  الرش  وهي مرحلة التغريا  الجميةة يف حيا  الفري على 

P7Fثالثة ماتو� ،بيولوجي،سفاي،اجتماعي"

1 
 :staly hall(1956- تعريف ستلي هال(2-3

عرةها على أ�ا:"ةرت  م  الجمر وال  بتميز ةيها التصرةا  الالوكية للفري بلجواطف واالسفجاال  احلاي  والتوبرا  
P8Fالجنيفة"

2 
 - التعريف النفسي:3

ب�ا"هي ةج  لصراعا  الطفولة وساخة للجصاب الطفو يل ةو  خشدة )j.1.Daniel(يجرةها ياسيا  
P9Fاعارح اجل ي  و ممتلني ج ي.

3 
وهنا ياون هيدان ياخلي أي  سشتدك وللط يف بناا  وج اين تم يف الدوث على االرتةال  الهايت 

واحلنني إ  ام  الطفولة.ةاعراهةة حا  هها التجريف هي ةرت  حرجة بعتداهها ثث  ةرت  حرجة وثث  مهز  وص  
بني ر  الطفولة وب اية ر  الرش ،ووبري  النمو الاريع اعتزامنة مجها بنجاس على اعراه  وعلى شخصية 

 يف م   النمو واألم  النفاي،وع م االرتةراه النفاي والتةل  اعزاجي الاريع واالضطراب يف م   بواالضطرا
النمو وألن اعراه  يف هه  اعرحلة يدوث ع  االرتةال  الهايت،ةاسه يرة  بةد  سصاالح اآلبء ويرغ  يف اخلروج 

ع  سظام األرر  والتمري على بةالي ها،وعلى عايا  الورط االجتماعي،ويف هه  احلالة يدةى اعراه  يف صراع بني 
 هه  الرغدة-ارتةال  الها -ويدني حاجة االستماء إ  هبط أرري يوةر له ال عم واعااس   لتزاي  ارتةالله.

 - التعريف االجتماعي:4
هي الرغدة يف تكي  الها  واحلاجة أو التجطش إ  اعطل ،ومثالية اعراه  بهه  إ  االحتياج،وال خو  
يف الصراع مع احمليط األبوي والةيم الجااللية واالجتماعية والدوث يف سفس الوات ع  منوذج ج ي  للتةمص،وم  
هنا ي خ  اعراه  يف اااها  إي يولوجية وال ينية والثةاةية وةنية،واعراهةة بربدط أيضا بلديئة أو احمليط االجتماعي 

 الثةايف،ةاعراه  ثث ع  مااسه ورط هها احمليط بعشاهكة اني يولوجية يف ميايي  خمتلفة وجواس  ع ي  .
 - املفهوم الزمين للمراهقة:5

اسه م  الصج  وضع مفهوم ياي  ت ي ةيه ر  ب اية و�اية الدلوغ،ولا  حا  الوجها  النظر لدج  
اعشتغلني يف مي ان علم النفس وبج  ستاال  علم النفس النمو ةاسه عاي  ما سفهم مصطلح الدلوغ أو اعراهةة 

رنة وبلنادة للتو ي  انرالمي ةزاء النص اآليت:يةو  ردواسه وبجا  بج  13.20ت ي ا ع   
 منام احللم ةلياتأذسوا كما ارتأذن الهي  م  ادلام كهلك يدني هللا  ﷽���:( وإذا بلغ األطفا

                                                            
1 Sfeilld.memoire de psychologie chimique.aperçu sur le probleme d identification de l adolescent algeria1984-
p30. 

.28 ،ص1980 سعدية دمحم بهادر:سيكولوجية المراهقة ، دار البحوث العلمية ، الكويت ،  2  
3 Ben smail(b)m la dechative aujourd.hui ed-opu.alger.1993-p183. 
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"،ةفي هه  اآلية وغريها م  اآل�  روه  النوه طل  هللا 59لام آ�به وهللا عليم حايم )روه  النوه اآلية"
ردواسه وبجا  م  ذوي األطفا  أوال أن يجلموهم ح  االرتئهان وكيفية بطديةه واألواا  ال  يط  ةيها   عن  

وصوام لا  الدلوغ وةيها يتمتع األطفا  بلة ه  على التمييز ةإ�م يجاملون مجاملة الاداه 
P10Fواعالفني،ةاحللم(التمييز)يج  كمدشر على ب اية اعراهةة

1 
 - أمناط املراهقة:6

إن اعراه  ب  سفاه بص ي باوي  آهاء واااها  ع  الوات ال  يواجهها،ةة  يتخه رلوكا  ع ي   
P11Fللتجدري هه  اآلهاء وم  مثة سةو  أن هناك أهبجة أشاا  هي

2
P:  

 :املراهقة املتكيفة:6-1
وهي اعراادة اعجايية ساديا وال  ثي  إ  االرتةراه الجاطفي وبااي للو م  التوبرا  االسفجالية احلاي  

وغالدا ما باون عالاة اعراه  بحمليطني به عالاة طيدة كما يشجر اعراه  بتة ير ااتمع له وبواةةه مجه.وال يارف 
 اعراه  يف هها الشا  يف أحالم اليةظة واخليا  واالااها  الالدية أي أن اعراه  هنا ميي  ا  االعت ا .

 - املراهقة العدوانية املتميزة:6-2
وياون ةيها اعراه  رالرا متمريا على الالطة رواء الوال ي ،اع هرة أو ااتمع اخلاهجي،كما ميي  اعراه  
إ  تكي  ذابه والتشده بلرجا  وجماهاتم يف رلوكهم كالت خني وإطال  الشاهب واللوية،والالوك الج واين عن  

هه  (الفرت )الفئة ا  باون بصوه  غري مداشر  بختاذ صوه  الجناي،وبج  اعراهةني م  هها النوع الثالث ا  
 يتجلةون بألوهام واخليا ،وأحالم اليةظة وليا  بصوه  أا  م  رابةتها.

 - املراهقة االنسحابية املنطوية:6-3
وهي صوه  ماتادة ثي  إ  االسطواء والجزلة والالدية والرتيي واخلز  والشجوه بلنةص وع م التواة  
االجتماعي،وجماال  اعراهةة اخلاهجية االجتماعية ضيةة ط وي ،ويصرف جاس  م  التفاري اعراه  إ  سفاه 
وح  مشاال  حيابه أو إ  التفاري ال يين والتأم  يف الةيم الروحية واألخالاية كما يارف يف االرتغرا  يف 

التفاري يف أحالم اليةظة ال  بص  يف بج  احلاال  ض  األوهام واخلياال  اعرضية وا  مطابةة أشخاص 
 الروا�  اعفري  م  طرف اعراهةني.

 - املراهقة املنحرفة:6-4
وحاال  هها النوع بشا  الصوه  اعتطرةة للشالني اعناو  والج واين،ةإذا كاست الصوهبني الاابةتني 

غري متواجة أو غري متالفة إال أن م   االحنراف يص  يف خطوهبه إ  الصوه  الدايية يف الشا  الرابع جن  

                                                            
،جامعة 1999-1998نصر الدين جابر:عالقة أسلوب التقبل،الرفض الوالدي بتكيف األبناء،رسالة دكتورا دولة في علم النفس،السنة الجامعية  1

 . 17قسنطينة،ص
.156،153 ، ص1985  حسين فيصل الغزي:مبادئ علوم االجرام والعقاب ،دار النهضة العربية ،بيروت ، 2  
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االحنال  اخللةي،واال�ياه النفاي،أن يةوم اعراه  بتصرةا  بروع ااتمع وي خلها الدج  أحيا� يف ع اي اجلرمية 
P12Fأو اعرض النفاي واعرض الجةلي.

1 
 - أقسام املراهقة:7
 - املراهقة املبكرة:7-1

رنة وبةاب  التجليم األراري،وةيها يتضاء  الالوك الطفو يل وبد أ اعظاهر اجلامية 15-14-13م  
الفيزيولوجية والفجلية واالسفجالية واالجتماعية اعميز  للدالغ يف الظهوه،وةيها يتم النمو اجلامي وياون أاو  النمو 

ةفي هه  احلالة اعدار  ياجى اعراه  إ  االرتةال  ويرغ  ياالما يف التخلص م  الةيوي والالطا  ال  تيط به 
 وياتيةظ إحااس بهابه وباياسه.

 :-املراهقة الوسطى7-2
رنة،بةاب  التجليم الثاسوي وياون ةيه إحااس بلنض  واالرتةاللية،كما بجترب هه  اعرحلة هي 16-17-18

P13Fال  اعراهةة وةيما بتضح ك  اعظاهر اعميز  بصفة عامة ويزياي بها شجوه اعراه  بهابه. 

2 
 -املراهقة املتأخرة:7-3

رنة وبةاب  التجليم اجلامجي ويتم ةيها بجلم تم  اعادولية ويطل  عليها الدج  ةرت  21ا  غاية 19م 
P14Fالشداب .

3
P بجترب مرحلة اختاذ الةراها  احلامسة ال  يتخه ةيها اختياه مهنة اعاتةد  وكهلك اختياه الزوج  أو 

الجزوف عنه وةيه يص  النمو إ  مرحلة النض  متيوة الثدا  االسفجايل والتدلوه لدج  الجواطف الشخصية مث  
االعتناء بعظهر اخلاهجي وطريةة الاالم واالعتماي على النفس والدوث ع  اعااسة االجتماعية وياون ل يه 

P15Fعواطف حنو اجلماليا    طديجة اجلنس اآلخر.

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
.156،155 ، ص1986 ، ياه الشر  ، 2مصطفى دمحم زي ان:النمو النفاي للطف  اعراه  ، ط  1  

.193،192 ،ص1998عد  الجايل اجلاماين:رياولوجية الطفولة واعراهةة وحةاالةها األرارية،الطدجة األو ،ال اه الجربية للجلوم،   2  
.162 ، ص مصطفى ةهمي: مرجع راب  3  

. 165 ،ص1986حام  عد  الاالم  : علم النفس للنمو الطفولة واعراهةة ، ب ط ، علم الات  ،الةاهر  ،   4  
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 -أزمة املراهقة:8
  تعريف أزمة املراهقة:8-1

يجرف علماء التولي  النفاي على أ�ا مجلة م  االضطراب  ال  يتجرض اا اعراه  وبنت  ع  مشاك  
بتجل  باوية والتةمص،ويرججون هه  اعشاك  التةمصية إ  هة  اعراه  للصوه  األبوية ال  كاست يعامة 

 التةمصا  الطفولية حىت الدلوغ.
  أزمة اعراهةة بتميز بامتني أراريتني مها:-أعراض أزمة املراهقة:8-2

 اعراه  أسه يجرب ع  احلزن بمشئزازwmnicottاالكتئاب م  طرف وصفت بج  الوضجيا  - امليل لالكتئاب:
 اعدمل م  الطفولة والفر  مع اعواضيع األو  حل  الوال ي  يون ةة ا�م،أ�ا بجرب أيضا ع  جرح سرجاي وحا  

ebtingr  الهي يةو  أن بة ير الها  كان مضمو� يف الطفولة بوارطة االحتفاا بلنرجاية األو  وبرهام
مواضيع احل  األولية بمثا  اعاتندط،ولا  يف اعراهةة و  التةمصا  الوال ي  والةيم الجااللية واالجتماعية 

 والغياب أو الة الجالاا  اعوضوعية اجل ي  .
ال بامح أب ا ب عم سرجاي كايف أي أسه الدج  بني الدوث النرجاي عثالية األ� وصوه  الها  الهي 

 يديي إ  ةااي ح  الها .
ير  أغلدية احملللني النفااسيني أن باراه رهولة اعروه إ  الفج  عن  اعراه  مربدطة باوية - املرور إىل الفعل: 

 ال  يد يها الجةلية،الصراعا ،الشيء الهي ال ياتطيع التجدري عنه بلاالم .
ياتخرج يف الفج  مداشر  وهها يجترب الفج  الهي حية  األمل ال اخلي لفرت  م  الزم  وهها ما يفار االسفزاه 
الطديجي لالس ةاعا  الج واسية،الغري ،ااروب،وأسواع أخر  م  اعروه إ  الفج  بلاراة واالستواه،االحنراةا  

  اعخ ها ...اخل. اجلناية والغض  الش ي  وبناو
 -أمهية مرحلة املراهقة:9

إن مرحلة اعراهةة م  أهم مراح  النمو وأكثرها بجرضا لالضطراب  النفاية،أما ع  أمهيتها إ  أسه على 
أراس م  بايف الفري يف هه  اعرحلة ياون بايفه يف مرحلة الرش  والارب،واعشاال  والصجوب  ال  مير با 

 اعراه  برتك أثر عميةا يف شخصيته ةيما بج .
أما ع  بجرضها للمشاال  ةريجع إ  أ�ا مرحلة بغري رريع يطرأ على جام اعراه  وعةله وسفاه 

وعالاابه االجتماعية،كما أ�ا مرحلة استةا  م  الطفولة إ  الرجولة،ةفيها يهزر اعراه  الجامل الطفويل الهي ألفه 
رنة وي خ  عاعا جمهوال به  مجظم أرراه  وخدا�  كهلك ةان اعراه  يصدح يف الوااع طري  جمتمع 12ع   

الصغاه والاداه على ح  الاواء،ولهلك تتاج هه  اعرحلة إ  هعاية احمليطني بعراه  وا  وعي اعراه  سفاه 
P16Fوةهمه لطديجة ما بري يف جامه م  التغريا  وا  مجرةة اعرحلة وخصاالصها.

1 
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 - خصائص مرحلة املراهقة:10
بتواة  هه  اعرحلة مرحلة اعراهةة األو  مع مرحلة التجليم اعتورط وب اية التجليم الثاسوي،حيث بوج  
صجوبة يف ت ي  ب ايتها و�ايتها وبجترب هه  اعرحلة مرحلة "ب اية النض  اجلناي" أي أ�ا مرحلة يف طري  منو 
اعراه  ليس جنايا ةةط ب  جاميا وعةليا واجتماعيا وكهلك اكتااب اعراه  لالرتةراه والتواة  واالسازام 

 احلركي.
 اخلصائص اجلسمية: -10-1

بجترب هه  اعرحلة مرحلة ب اية النمو اجلامي م  حيث احلزم والوزن مع بج  النمو يف الجضال  
والص ه والاتفني،مما ميي  اعراه  يف هه  احلالة إ  ارتنفاي طااة سشاطه أكثر مما ميلك ةهو يره  سفاه أحيا� 

بلتمرينا  الر�ضية كي يةوي عضالبه وياجى م  خال  ذلك إ  اكتااب الرشااة بلت هي  على أسواع 
  الفريية ويتميز بوضوح سزاعا  الرجولة والوصو  إ  النض  اجلامي. الر�ضيا

 لا  م  الند  وضغط ال م ةنالحظ هدوطا ساديا ملووظا يف الند  الطديجي مع ز�يبه بج   وبلنا 
 يلي  على تا  ملووا يف التوم  ال وهي التنفاي مع اهبفاع الي  ج ا يف ضغط ال م،ومما يدك  يأاصى جمهو

تا  التوم  يف بلك اعرحلة هو الفاض سادة ارتهالك األكازني عن  اجلناني مع وجوي ةاه  كدري لصاحل 
P17Fاألوالي.

1 
 - اخلصائص النفسية واالجتماعية:10-2

 اعراه  يف هه  الا  بظهر عليه مسا  سفاية واجتماعية منها:
ينتة  م  االعتماي على اآلخري  إ  االعتماي على النفس واعي  إ  النة  ومةاومة الالطة والثوه  ض   •

األرر  واع هرة وز�ي  الرغدة يف االشرتاك مع الشلة ال  يزياي ميله إ  اختياههم بنفاه وبداي  احل يث 
  واألةالم والاياها  وما ي خ  يف ياالر  اهتمامهم.سمجهم ع  الر�ضة واعالب

ميي  اعراه  يف هه  اعرحلة إ  الزعامة ويزي  ل يه االهتمام بعظهر واعي  للوفال  واأللجاب اعشرتكة  •
وخاصة بلك ال  يشرتك ةيها اجلناان وبتزه الجواطف حنو األشياء واعجاين ال  بتميز بلروماساية مع 

 ز�ي  اعي  إ  اكتشاف الديئة واعخاطر  والتزوا  والرحا .
وللمراه  مطال  اهبةاالية ياجى الفري إ  بلوغها يف مرحلة م  مراح  منو  إ  ع    مطال  تم اعراه  

وحياو  تةيةها،وان إشداع هه  اعطال  يديي إ  النزاح والنمو والتايف الاوي يف حني أن الفش  يف 
 إشداعها يديي إ  انحداط والةل  وروء التايف.

 
 
 

                                                            
.182 ، ص1996 ، دار العربي ، 1 بسطوسي احمد : أسس ونظريات الحركة ،ط 1  



 اجلانب النظري                                                                        الفصل الثالث : املراهقة
 

49 
 

 :-الفروق املوجودة بني الذكور واإل�ث يف مرحلة املراهقة والبلوغ10-3
 - الفروق بني الذكور واإل�ث من الناحية اجليمية وتركيب اجلسم: 10-3-1          
  يف أثناء مرحلة اعراهةة باون الفرو  يف شا  اجلام وراالر أعضااله واضوة ثاما بني الهكوه وان�ث

 ال  بزاواا ان�ث  وهه  الفرو  م  شا�ا أن باد  الاثري م  اعتاع  يف األسشطة الر�ضية خاص
وهها هاجع إ  بضخم بج  األعضاء يف اجلام ل يه  إذ يتاع احلوض وبزياي ال هون وينمو النه ان 
وهها يديي إ  إعااة وإهبك احلركة مما بج  م  مماهرة الر�ضة أمرا صجدا أثناء هه  الفرت ،كما يالحظ 

P18Fبضخم أو اآلليتان واحلوض وز�ي  عرضه.

1 
 - الفروق بني الذكور واإل�ث يف القدرات احلركية :10-3-2

يف هه  اعرحلة بوج  ع   أرداب بدني الفرو  يف الة ها  احلركية بني الهكوه وان�ث ةنز  مثال كال 
 على األياء الر�ضي والنشاط احلركي ثيث يلةى ام  اجلاس  الثةايف واالجتماعي اما  تثري ملوو

الهكوه بشزيجا يف مماهرة الر�ضا  ال  بتميز باللتوام الد ين واعهاها  ال  تتاج إ  الةو  
P19Fالجضلية،بينما جن  ان�ث أكثر ميال عماهرة أسواع الر�ضة ال  بتميز بألمان وال اة يف األياء.

2 
 -تطور القدرات احلركية:10-3-3

بتميز هه  اعرحلة بتطوه يف الة ها  احلركية بصفة عامة،ةدالنادة للةو  الجضلية وال  بجترب أهم 
 ن،جن  كهلك بطوها يف ك  م  الةو  الجظمى والةو  اعميز  بلارعة،حيث يتميز با الهكوه ع صفة حركي

  هها الفر  م  خال  بج  اعهاها  األرارية كالوث  والج و.هان�ث ويظه
أما بلنادة لتطوه عنصر الةو  للههاعني يف هه  اعرحلة ال حيظى بتة م كدري خاصة عن  
ان�ث،إال أسه  بجترب هه  اعرحلة وخاصة �ايتها أحا  مرحلة بشه  بطوها واضوا يف جما  الةو  

الجضلية،وهها ما سالحظه عن  بالميه اع اهس واعتورطا  و الثاسو�  واها ب  أن تخه هه  اعرحلة 
 بجني االعتداه.

أما بلنادة لجنصر الارعة ةياتمر بطوه  خال  هه  اعرحلة حيث ير  "ةينرت"أن الفرو  ليات 
P20Fجوهرية بني الهكوه وان�ث وان كان  لصاحل الهكوه اليال.

3 
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أما لجنصر الرشااة ةتتميز هه  اعرحلة بتوا  سايب يف اعاتو  حيث يظهر ذلك واضوا م  
خال  آهاء بالميه هه  اعرحلة حلركا  اجلمداز واحلركا  ال ايةة  األخر  ال  بتطل  ا ها كدريا م  
الرشااة أما الة ها  التواةةية اخلاصة بتالميه هه  اعرحلة ةنر  تانا ملووظا يف ك  م  يينامياية 
وثدا  ومروسة وبواع احلركة مع اعاتو  متميز يف ك  م  التايف والتاوي  احلركي مع األخه بجني 

P21Fاالعتداه أن بفواا ملمورا يف ا ها  الهكوه ع  ان�ث.

1 
 - تطور املهارات احلركية:10-3-4

بتميز هه  اعرحلة بنمو ملووا م  اعرحلة اعتورط إ  مرحلة الثاسوية حيث يص  األياء إ  
يهجة ممانة وبها بجترب هه  اعرحلة مرحلة ب اية يف اعاتو  بلنادة للتالميه الجاال ي  م  

،وبهلك ةهي مرحلة بجلم ولانها مرحلة أياء متميز، ةاحلركا  بشا   �حية،واعوهوبني م  �حية أخر
عام بتميز بنسااسية وال اة وانيةاع اجلمي  حيث بوج  بج  احلركا  الزاال   وبهلك ةاجلناني يف هه  

اعرحلة اايهي  على أياء حركي مميز م  الوصو  إ  اعناةاا  اعختلفة وبة ه  وإمااسية 
 م"إن ا ه  اعراه  يف هه  اعرحلة بزياي يف أخه الةراه والتفاري الالي1982متورطة،ويرجع"حام  زهران

واالختداه والثةة يف النفس واالرتةاللية يف التفاري واحلرية يف االكتشاف،حيث يدثر ذلك كله ليس ةةط 
 على شخصية الالع  احلركية ةوا  ب  على شخصيته اعتااملة أيضا.

  العوامل املؤثرة يف انفعاالت املراهق :– 11
بتأثر اسفجاال  اعراهةة يف مثرياتا وارتزابتها بجوام  ع   بضيجها بصفة ج ي   ختتلف إ  ح  كدري ع  طابع 

طفولتها ,بتخلص أهم الجوام  يف التغريا  اجلامية ال اخلية واخلاهجية والجمليا  والة ها  الجةلية والتآلف 
 اجلناي والجالاا  الجااللية ومجايريها اجلماعية ,والشوه ال يين .

 - التغريات اجلسمية الداخلية واخلارجية :11-1
بتأثر اسفجاال  اعراه  بلنمو الجضلي ال اخلي ,وخاصة بنمو أو ظهوه الغ ي الصماء ,ةنشاط الغ ي بج  راو�ا 
طوا  الطفولة وظهوه الغ   الصنوبرية والغ   التيمورية بج  سشاطها طوا  الطفولة مظاهر ةيزيوجلية عضوية ياخلية 

لتطوه الفري م  الطفولة إ  اعراهةة ،واه  اعظاهر أرهها النفاية االسفجالية كما ب   على ذلك أثاث "ياةي  
P22F" و"جويليت "نس

2
P. 

وال  أجر�ها على طاالفتني م  الفتيا  بتااو�ن يف أعماههم الزمنية ،وختتلفان يف بلوغهما ,ةاجلماعة األو  
بتاون م  الفتيا  الدالغا  ,والثاسية م  غري الدالغا  .ولة  أثدتت ستاال  هها الدوث أمهية الجوام  الفيزيولوجية 

يف االسفجاال  اعراهةة ،وم   تثريها يف اعثريا  واالرتزاب  واالسفجاال .وبتأثر اسفجاال  اعراه  أيضا 
 بلتغريا  اخلاهجية ال  بطرأ على أجزاء جامه بتغري النا  اجلامية لنمو أعضااله .

                                                            
  1 بسطوسي أحمد: نفس المرجع .

2 davidson  .h.h. and quatilead l.s. the emotionen maturity of pre and post ;onarcheal girls .j.ofgenetic psychogy 
,1955,P261,266. 
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 العمليات والقدرات العقلية : -11-2
تدط ررعة الهكاء حىت بةف سي  �ايتها ,ويزياي التداي  والتمايز الةاالم بني الة ها  الجةلية اعختلفة ,ويارع النمو 

لدج  الجمليا  الجةلية يف سواحيها وآةااها اعجنوية ويتغري ب لك إيهاك الفري للجامل احمليط به ستيزة هها النمو 
الجةلي يف إبجاي  اعتداينة, وبتأثر اسفجاال  اعراه  بها التغري ويدثر بهوهها يف ارتزاب  األةراي اآلخري  ةهو 

خيتلف يف ماتوا  وم هجة ع  ةهم طفولته وهو اايه أيضا على أن خيفي بج  ارتزابته ألمر يف سفاه ياجى 
 لتوةيةه ,وهاها يف ماالك ويهوب تو  بينه وبني إعالن بيئة سفاه .

 - التآلف اجلنسي :11-3
يتداع  اجلناان يف الطفولة اعتأخر    يتآلفان يف اعراهةة ,يد أ هها التآلف ااريا على اجلناني ألسه تو  مضاي 

,واها يشجر اعراه  بحلرج يف بكر  عالاته بجلنس األخر وا  بجو  هه  اعثريا  اجل ي   بفاري  وسشاطه الجةلي 
ةال جن  يف خميلته كالما مناردا للموااف اجل ي   ةيةف صامتا كاعش و  ، راخطا أحيا� على سفاه ال  زجت 

 به يف هها اعأز  الش ي .
ةالتآلف اجلناي يف بطوه  على مثريا  اعراهةني ويصدغها بصفة ج ي   ويدثر على ارتزابتم االسفجالية 

 اعختلفة .
 العالقات العائلية : -11-4

يتأثر النمو االسفجايل للمراه  إ  ح  كدري بلجالاا  الجااللية اعختلفة ال  تيم  على آرربه يف طفولته ومراهةته , 
وبجلو االجتماعي الااال  يف عااللته ةأي مشاجر  بنشا بني وال   وأمه يف اسفجاالبه, وباراه هه  اعشاجرا  يدخر 
منو  الاوي الصويح ,ويجرف ابزاسه االسفجايل ,وأيضا شجوه  بحلرمان اعايل الش ي  الهي يهدط مبااسته بني هةااه 
.ك  ذلك يدثر تثريا ضاها على منو  االسفجايل , وأما الجالاا  الجااللية الصويوة الاوية بااع   على اكتما  

 سضزه االسفجايل وباري ا ما حنو ماتو�  االبزان الوج اين وتيأ له جوا سفايا صاحلا للنمو .
P23Fوهاها ا  بجو  الجالاا  الجةلية للنمو االسفجايل للمراه  وا  بااع   يف بطوه  وبلوغه وسضزه اعرجو.

1 
 معاير اجلماعة: -11-5

خيتلف اثر اعثريا  االسفجالية بدجا بختالف مراح  النمو اعتتابجة , وختتلف االرتزاب  أيضا بدجا لجمر الفري يف 
طفولته ومراهةته ,ةدج  األموه ال  بضوك الفري يف طفولته ال بثري ضواه يف مراهةته ,وهاها ير  اعراه  
سفاه بني إطاهي  خمتلفني ، إطاه طفولته وطاه مراهةته واها يشجر بحلرج بني أهله وهةااه لشجوه  بختالف 

رلوكه ومثريابه ,وهاها بتأثر ارتزاببه االسفجالية مباتو�  اعجايري والةيم ال  بفرضها اجلماعة والثةاةة الةاالمة 
 .على أةرايها اعختلفني
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 - الشعور الديين :11-6
ةالفري يدم  م  طفولته بلشجاالر والطةوس ال ينية اعختلفة ولا  يف مراهةته يتوة  كثريا م  هها انميان الش ي  

ويتزه لجةله حنو منااشتها وةهمها والاشف ع  أردابا وعالاتها واها يف اعراهةة عام  او� يف بغري مثريا  
P24Fوارتزاب  اعراه  االسفجالية .

1 
 مشاكل املراهقة : -12

بتميز حيا  اعراه  بلفوضة والتناا  والتزاهب الج ي   ال  يةوم با , وا  باون ةاشلة وا  باون �جوة إال 
 أ�ا برتك بصماتا على بفاري  ورلوكه .

أن النمو اجلناي يف ةرت  اعراهةة ليس هو الهي يدذي بلضروه  إ  ح وث أزما  اعراهةني ولا  
يلت التزاهب احل يثة على أن النظم االجتماعية احل يثة اا تثريها كهلك وهي اعادولة يف كثري م  األحيان وا  

يلت ااهب ح يثة أجرتا ماهغيت  مد  يف ااتمجا  الد االية ,أن ااتمع يرح  بلنض  اجلناي , ويشزع 
 اعراه  على الزواج ةدهلك ختتفي اعراهةة مدارا ل يهم .

 يف حيا  اعراهةني كالةل  والضغط  أن اعشاك  ال  يواجهها اعراه  هي اعادولة ع  االضطراب
 علة , أن اعراهةة ا  بتخه أشااال خمتلفة  واخلوف واخلز  ,وا  أرفر  األثاث يف ااتمجا  اعتوضرا

 حا  الظروف االجتماعية والثةاةية ال  يجيش يف ورطها اعراه  وعلى ذلك ةهناك أشااال خمتلفة للمراه  منها 
 مراهةة روية :خلية م  اعشاك  والصجوب  .أ- 

مراهةة اساوابية :حيث يناو  اعراه  م  ااتمع األرري وم  ااتمع اناران ويفض  االسجزا  واالسفراي ب- 
 بنفاه حيث يتأم  ذابه ومشاالبه .

P25F مراهةة ع واسية : حيث يتام رلوك اعراه  ةيها بلج وان على سفاه وعلى غري  م  الناس واألشياء.ج-

2 
 - املشاكل النفسية :12-1

بنزم اعشاك  النفاية ل   اعراهةني ع  التوبر والادت ,احلاص  ع  اخلز  والتارع يف اختاذ الةراها  .واعراه  
ميي  ويتطلع إ  احلرية والتملص م  الواجدا  والالطة األررية واع هرية ,ةينشأ ع  ذلك يف سفاه انحداط 
والشجوه بليأس والضياع ةاعراه  يجترب يف ااتمع بنةص م  ايمته ,بغ  النظر ع  صالحها أو ضرهها ,وا  

بهب اعراه  بتصرةابه الاثري م  اعتاع  األررية أو جمتمجه لهلك ةهو يجيش يف صراعا  ياخلية مادوبة ا  
يظهرها أحيا� بلتمري على األعراف والتةالي  ,ةهو يجتة  اسه ب  على اجلميع االعرتاف بشخصيته وا  بديي 

  الالوك الج واين .وا هه  الصراعا  النفاية إ  انحااس بلهس  والةهر ةيديي به إ  االكتئاب واالسجزا  
وميا  التغل  على هه  اعشاك  بتوجيه اهتمام اعراه  حنو النشاط الر�ضي والاشفي االجتماعي لاي 

 يتايف يف حيابه اجلماعية ويتجلم هوح اعادولية واالس ماج يف احليا  الجملية .

                                                            
  1  ةداي الدهي الاي  : سفس اعرجع .

.44 ، ص1995 عبد الرحمان العساوي :علم النفس والنمو ،ب ط ، دار المعرفة الجامعية ،   2  



 اجلانب النظري                                                                        الفصل الثالث : املراهقة
 

53 
 

 املشاكل االنفعالية : -12-2
بتميز مرحلة اعراهةة ث   االسفجاال  واالس ةاع االسفجايل باد  شجوه اعراه  بةيمته , وا  يتارع وين ةع يف 

رلوكا  خاطئة بوهطه يف اعشاك  مع األرر  وااتمع ,كما ثتاز األةجا  بارعة التغري والتةل  ,والوااع أن ك  ما 
ياتغر  اهتمام اعراه  م  جواس  احليا  اايه  على أره  اسفجاله رلديا أو ابابيا ,وتةي  أه اةه اخلاصة تكي  

ذابه اعاتةلة واعميز  ع  اآلخري ،ةفي حاال  كهه  خيرج اعراه  ع  طوه  ويفة  ابزاسه الجاطفي ومياهس الاثري 
P26Fم  ظروف التصرف الشاذ .

1 
  ال  يجاسيها اعراه  على النوو التايل : وير  أن الصراعا

 - صراعا  بني مغر�  الطفولة والرجولة .
 - صراع بني شجوه  الش ي  بهابه وشجوه  الش ي  بجلماعة .

 - صراع جناي بني اعي  والتيةظ وبةالي  ااتمع أو بينه وبني ضمري  .
 - صراع ييين بني ما بجمله م  شجاالر  وبني ما يص ه  له بفاري  اجل ي  .
 - صراع عااللي بني ميله حنو التوره م  ايوي األرر  وبني رلطة األرر  .

 - صراع بني مثالية الشداب والوااع .
 27F2.- صراع بني جيله واجلي  اعاضي

 - املشاكل االجتماعية :12-3
بربدط اعشاك  االجتماعية للمراه  م  وجوي  وبجامله مع ااتمع واألرر  واع هرة، وسوعية اعااسة ال  

 حيظ با اعراه  ياخ  هه  اعدراا  االجتماعية .
ةاعراه  ب  سفاه بني رلطا  هه  اعدراا  االجتماعية (اع هرة ,األرر  ,ااتمع) وبني حاجيابه النفاية 

وهي تةي  الها  والرغدة يف االرتةال  والتوره م  الةيوي لهلك جن  اعراه  أمام خياهي  إما أن حية  التوازن بني 
حاجيابه النفاية وايوي اعدراا  وإما أن يتمري ةيز  سفاه منورةا مندوذا م  ااتمع ,وان بااطت مجه األرر  

 واع هرة ا  به إ  عواال  وخيمة .
 املشاكل الصحية: -12-4

يتطل  النمو اجلامي والجةلي واجلناي الاريع إ  بغهية كاملة صوية ,حىت بجوض اجلام وث   مبا 
يلزمه للنمو وكثري م  اعراهةني م  ال ب  ذلك، ةيصاب بدج  اعتاع  الصوية كالامنة وبشو  الةوام واصر 
النظر ,وستيزة لنض  الغ   اجلناية واكتما  وظاالفها ةان اعراه  ا  ينورف وا  ميي  اعراه  إ  اراء  الات  

 وااال  اجلناية و الرو�  الروماساية واصص احل  واجلرمية،كما ميتاز اعراه  ث  الرحال  واعغامرا  .
 

                                                            
.225 ،ص1977 ، دار األفاق الجديدة ، بيروت ، 2 ميخائيل إبراهيم اسعد : مشكالت الطفولة والمراهقة ،ط 1  
.211 ،ص1989 احمد عزت راجح : أصول علم النفس ، دار الطالب ،  2  
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 خالصة :
مما رد  ذكر  ميا  الةو  بن هه  اعرحلة بجترب م  اخطر اعراح  الجمرية يف حيا  الفري وأمهها ,ةهي ثتاز 

بتغريا  وتوال  يف شىت اااال  الفيزيوجلية واعرةولوجية والجةلية وحىت النفاية وا  بدثر رلدا وابابيا على الفري 
 بصفة عامة وعلى شخصيته بصفة خاصة .

 على عالاته مع الهي  حييطون به مما اجله غري ذلك الطف  الصغري ،ويصدح ثاجة إ  التة ير واالحرتام هكما بدث
واالرتةال  الهايت ، ةهو يف هه  اعرحلة يطي  الته ي ا  والجةوب  ال  يتلةاها ، وإمنا يثوه على الوضع عا 

يالايه م  احتةاه ورخرية ومجاملة ريئة م  طرف اآلخري  وهها يتواف على ع   ظروف وشروط يجم  
 خطر أو مشالة برتب  عنها ةليتوملها إال صاحدها وستاالزها أيبتوةيةها بنفاه أو حيةةها له ااتمع حيث أن 

 باون اارية وعنيفة .
ةيز  على احمليط الهي يجيش ةيه وخاصة احمليط األرري والرتبوي أن يةرتب أكثر م  اعراه  وطاولة بفهم 

بصرةابه واعشاك  النفاية ال  مير با وبة ا التوجيها  الالزمة وضروه  التأالم مع اجلماعة وااتمع الهي يجيش 
  خل  يف هه  الفرت  ألسه يجي  على شخصيته ماتةدال .أيةيه حىت ستزن  

 



ملخص الدراسة 
 دور حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة عنوان الدراسة :

هدف الدراسة :  
 حماولة لفت انتباه الدارسني لتوجيه حبوثهم حول التاثريات النفسية حلصة ت ب ر  -
 معرفة التغريات اليت تطرا على املراهقني اثناء وبعد ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية  -
 ابرا  مد  تثري حصة الرتبية البدنية والر�ضية على الضغوط النفسية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة  -

مشكلة الدراسة : 
 هل تساهم حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة -

فرضيات الدراسة : 
 هل يغلب على التالميذ ارتفاع درجة الضغط النفسي قبل ممارسة حصة الرتبية البدنية  و الر�ضية ؟ -
 ميكن  التعرف ا  درجة الضغط النفسي اثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية ؟ -
 هل هناك فرق يف درجة ختفيف الضغط النفسي بني االلعاب اجلماعية والفردية عند التالميذ ؟ -

اجراءات الدراسة امليدانية :  
 املنهج املتبع : استخدمنا يف حبثنا هذا املنهج الوصفي  -
الال املكاين : مت اجراء الدراسة امليدانية على بعض متوسطات اوالد جالل وهي : ايب ذر الغفاري . هاين دمحم . ابن طفيل . احلي الشرقي  -

 اجلديدة .
  2016 ماي 17 أفريل ا  غاية 22دامت دراستنا من  الال الزماين : -
العينة : وقد اعتمد� يف حبثنا هذا على العينة القصدية .  -

  اعتمد� يف حبثنا هذا على االستبيان :االدوات املستخدمة يف الدراسة
اهم النتائج املتوصل اليها : 

 من خالل النتائج اليت توصلنا اليها ميكننا القول والتاكيد على صحة  الفرضيات الثالث املوضوعة حول هذا البحث . -
استخالصات واقرتاحات : 

 العمل على جعل حصة الرتبية البدنية والر�ضية ذات امهية لدى التالميذ -
 القيا  بالختبارات النفسية ملعرفة اجتاه التالميذ حنو ر�ضة ما  -
 جتنيب التالميذ من الضغوط النفسية سواء من االساتذة او االولياء  -
ضرورة اقامة صداقة مع التالميذ وساعدتم يف حل مشاكلهم   -



 
 
 
 
 

اجلانب التطبيقي 
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 متهيد :
ور حصة الرتبية البدنية  والر�ضية  يف التخفيف من الضغط النفسي  لدى تالميذ دتدف مذكرتنا  اىل توضيح 

 اوالد جالل من خالذا مت اختيار املنهج املتبع وكذا بلديةاملرحلة املتوسطة . وذذا ارتينا اىل اجراء دراسة ميدانية 
 اوالد جالل من خالذا مت اختيار املنهج املتبع وكذا جماالته بلديةاملتوسطة . وذذا ارتينا اىل اجراء دراسة ميدانية ب

العينة  اليت مت اختيارته وكذا اداة البحث . كما قمنا بتحليل نتائج البحث ومناقشتها للتاكد من صحة الفرضيات 
املقدمة  يف اجلانب النظري لتكون اكثر دقة واكثر منهجية . 

 - الطرق املنهجية للبحث :1
 - الدراسة االستطالعية :    1-1
 ذذ  املرحلة قما ممع املعلومات واالالالع لل  البحو  السابقة واملذكرات اليت ذا صلة بملوضوع .وقبل توزيع يف

االستمارات املتعلقة بلبحث قمنا بجراء دراسة استطاللية لل  العينة قصد التعرف لل  اوقات دراستهم واماكن 
تواجدذم والريفة لملهم 

املنهج املستخدم يف الدراسة :  - 1-2
P0Fيعرف املنهج انه:" جممولة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه".

1
P و متاشيا مع البيعة 

الدراسة اتبعنا املنهج الوصفي و يعرف لل  انه:" املنهج الذي يهدف إىل مجع البيا�ت و حماولة اختيار فروض أو 
اججابة لن تساالالت  تتعلق بحلالة الراذنة ألفراد العينة و الدراسة الوصفّية حتدد وتقرر الشيء كما ذو لليه يف 

P1Fالواقع ".

2 
  

                                                            
 29 ، ص 1998 ، منشورات الشهاب باتنة ، الجزائر المنهجية في كتابة البحوث و الرسائل الجامعية-عثمان حسن عثمان :  1
 30- عثمان حسن عثمان : نفس المرجع ، ص  2
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 - الال الزماين واملكاين :1-3
 .الال املكاين:1.3.1

مت اجراء الدراسة امليدانية لل  متوسطات ابن الفيل ,ذاين دمحم اذادي ,احلي الشرقي, أيب ذر الغفاري لل  
 مستوى بلدية اوالد جالل . 

 .الال الزماين:2.3.1
شرلنا يف البحث مباشرة و ذلك بعد املوافقة لل  املوضوع و قد دامت دراسة  اجلانب النظري من أواخر شهر 

  ماي17 افريل إىل غاية 22جانفي حىت بداية شهر افريل ، إما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد كانت من 
 - الشروط العلمية لألداة :1-4
 .صدق األداة:1.4.1 

P2Fصدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما الد لقياسه 

1 
كما يقصد بلصدق " وول االستبيان لكل العناصر اليت بب أن تدخل يف التحليل من �حية ، ووضو  فقراتا 

P3Fومفرداتا من �حية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمه

2 
 . ضبط متغريات الدراسة :2.4.1

 يعرف ننه ذو البيعة استقاللية حيث يثرر يف املتغيين التابع و الدخيل دون أن يتأرر بما ، - املتغري املستقل :
 و ذنا املتغي املستقل ذو" حصة الرتبية البدنية والر�ضية".

 يتأرر مباشرة بملتغي املستقل يف كل شيء سواء االجتا  السليب أو االبايب فان كان املتغي  املتغري التابع :–
P4Fاملستقل ابايب كان املتغي التابع مباشرة ابايب و العكس و ذنا املتغي التابع" "

3
P واملتغي التابع ذنا ذو " الضغط 

 النفسي "
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
 167- ص 2002- 1 ط– مصر –- مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية أسس البحث العلميفاطمة عوض صابر - ميرفت على خفاجة . 1-

 168فاطمة عوض صابر- ميرفت على خفاجة:نفس المرجع- ص  2
 169فاطمة عوض صابر - ميرفت على خفاجة:نفس المرجع- ص 3
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 - جمتمع البحث:1-5
ذو اجراء يستهدف متثيل التمع االصلي حبصة او مقدار حمدود اليت لن الريقها تثخذ القياسات او البيا�ت  

املتعلقة بلدراسة او البحث وذلك بغرض تعميم النتائج اليت يتم التوصل اليها من العينة لل  التمع االصلي 
املسحوب من العينة وكان جمتمع حبثنا متمثل يف تالميذ السنة الرابعة املمارسني حلصة الرتبية البدنية والر�ضية يف 

  متوسطات .8 يف 1425بلدية أوالد جالل و البالغ لددذم 
 - عينة البحث و كيفية اختيارها :1-6

تعرف العينة لل  أ�ا:" جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيا�ت امليدانية و ذي تعترب جزءا من الكل مبعىن أن 
P5Fتثخذ جممولة أفراد التمع لل  أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى لليها الدراسة" 

1
P  

P6Fو تعرف أيضا لل :" أ�ا جزء من كل أو بعم من التمع".

2 
فقد ولت تالميذ الرابعة متوسط املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية لل  بعم متوسطات بلدية اوالد جالل 

 متوسطات وحىت تكون العينة املختارة ممنهجة وذات نتائج اكثر صدق 4  موزلني لل  670والبالغ لددذم   
 تلميذ مقسمة لل  املتوسطات التالية : 120 لنحصل يف االخي  لل  %18وموضولية فقد مت اخذ نسبة 

 تلميذ      30 تلميذ . متوسطة ذاين دمحم اذادي 30 تلميذ . متوسطة ابن الفيل 30متوسطة ايب ذر الغفاري 
 تلميذ . وقد التمد� يف حبثنا ذذا لل  العينة القصدية وذي لينة غي احتمالية واليت 30. متوسطة احلي الشرقي  

تعرف بلعني اذادفة والعينة احلكمية او الغرضية كان خيتار الباحث ليساذم لن الوضع االكادميي للجامعات . 
7Fوتستخدم العينة القصدية يف حالة ما رغبنا يف دراسة جممولة من االفراد ميتازون خباصية او صفة معينة 

3 
وكان اختيار� لتالميذ السنة الرابعة أل�م يكونون أكثر قسم أو مستوى قد مارس حصة الرتبية البدنية والر�ضية و 

 لديهم قدرة اكرب لل  االجابة لل  أسئلة االستبيان أكثر من املستو�ت األخرى .
  

                                                            
 91 -ص2002-1ط، دار هومة ، الجزائر- تدريبات في منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي:  1

 - القاهرة مصر 2 دار الفكر العربي - طالبحث العلمي في التربية الرياضية و علم النفس الرياضي-دمحم حسن عالوي ، اسامة كامل راتب-  2-
 143 ، ص1999

 133 ، ص 2000 ، مؤسسة الوراق ، عمان ، 1مروان عبد الحميد ابراهيم ، اسس البحث العلمي في اعداد الرسائل الجامعية ، ط 3



 اجراءات البحثالفصل االول :  اجلانب التطبيقي

60 
 

 - أدوات الدراسة :1-7
 سثال للتالميذ الرحلة املتوسطة ويعرف االستبيان لل  انه:" 22لقد مت إلداد استمارة استبيان املكونة من 

جممولة من األسئلة واملركبة بطريقة منهجية حول موضوع معني مث يوضع يف استمارة ترسل إىل األشخاص املعنيني 
P8Fوذذا للحصول لل  األجوبة الواردة فيها ".

1 
 وحيتوي االستبيان على أنواع من األسئلة :

 -االستبيان املغلق : وتكون اججابة يف معظم األحيان حمدودة نعم أو ال .
 وقد يتضمن كذلك جممولة من االختيارات ولل  املستجوب أن خيتار اججابة الصحيحة

-االستبيان النصف مفتو  : حيتوي ذذا النوع من االستبيان لل  جممولة من األسئلة النصف األول منه مغلق 
 تكون اججابة لليه بنعم أو ال والنصف اآلخر مفتو  ذي حق للمستجوب اجدالء برأيه اخلاص .

 تلميذ وضعنا النسبة املئوية يف 120 بعد توزيع بيا�ت النتائج واليت لددذا - أداة اإلحصاء املستعملة :8- 1
 حتليل النتائج احملصل لليها ومعدلتها كالتايل :

 .عدد أفراد العينة \)100×النسبة املئوية = (عدد اإلجابت 
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 احملور األول 
يتون  م  سسللة تدف إىل معرفة هل يغلب على التالميذ ارتفاع درجة الضغط النفسي قبل ممارسة 

 حصة الرتبية البدنية والر�ضية.
  : يي  تر  حصة الرتبية البدنية بلنسبة للرب�مج الدراسي ؟السؤال األول

 اهلدف من السؤال :
    معرفة رس  التالميذ ما تعني  حصة الرتبية البدنية بلنسبة للرب�مج الدراسي ؟ 

   ثثل ري  التممي  للصصة بلنسبة للرب�مج الدراسي .) :01اجلدول رقم (
 األجنبة العدد النسبة امللنية

 - مادة سساسية 42 %35

 - مادة ثننية 18 %15

 - مادة ترفيهية 60 %50
) :01الشول رقم (  

 

لري  التممي  للصصة بلنسبة للرب�مج الدراسي . رسم بياين يوضح النسبة املئوية  

 

 

      
 
 
 

اساسيةمادة

ثانويةمادة

ترفيهيةمادة
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 - التصليل: 
 م  العينة عربت ع  رس  التالميذ يف حصة الرتبية البدنية %50) س  نسبة 01نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 عربت على س�ا مادة سساسية ,ونسبة %35والر�ضية على س�ا مادة ترفيهية  يباقي احلصص األخر  , ونسبة 
  هي قليلة عربت على س�ا مادة ثننية .15%

 م  العينة عربت على رسيها اخلاص حنل الرتبية البدنية %50      وم  خالل ما عرضناه سابقا جند س  
والر�ضية ب�ا حصة هلا وز  يف الرب�مج يباقي احلصص األخر  ,وهذا ما يبني قيمة هذه احلصة وموانتها لد  

التالميذ ,سما النسبة الثانية على س�ا مادة سساسية فهذا لعدم فهمهم اجليد ألهداف احلصة ,سما النسبة األخرية 
 وال  عربت على س�ا مادة ثننية وهذا راجع على إقباهلم على حصة الرتبية البدنية والر�ضية لديهم ,

 االستنتاج :
 س  حصة الرتبية البدنية والر�ضية حصة هلا وز  يف الرب�مج الدراسي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الثاين : عرض وحتليل النتائج                 اجلانب التطبيقي :                                        

64 
 

  : هل إذا يانت  لديك مشايل  فهل حلصة الرتبية البدنية دور يف ختفيفها ؟السؤال الثاين 
 اهلدف من السؤال :

   معرفة إذا يا  هناك مشايل فهل حلصة الرتبية البدنية والر�ضية دور يف ختفيفها  ؟
  ثثل دور حصة الرتبية البدنية و الر�ضية يف التخفيف من املشاكل. ) :02اجلدول رقم (

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - نعم 98 %81.66

 - ال            22 %18.34
) :02الشول رقم (  

 
 
 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية لدور حصة الرتبية البدنية و الر�ضية يف التخفيف من املشاكل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      
   
 

نعم

ال
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 - التصليل: 
 م  العينة عربت على س  حصة الرتبية البدنية %81.66) س  نسبة 02نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 عربت على س�ا ليس هلا دور يف التخفي  م  %18.64والر�ضية هلا دور يف التخفي  م  املشايل ,ونسبة 
 املشايل .

      وم  خالل هذه النتائج يتضح لنا س  سغلبية التالميذ سيدوا على س  حلصة الرتبية البدنية والر�ضية دور يف 
 التخفي  م  املشايل ,يف حني س  نرجع تفسري حلصة الرتبية البدنية .

والر�ضية ليست هلا دور يف التخفي  م  املشايل حسب رس  القليل وهذا راجع إىل س  هؤالء قد يون  اقل 
 ممارسة لألنشطة الر�ضية .

 االستنتاج :
 س  حصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا دور يف التخفي  م  املشايل لد  التالميذ املراهقني .
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                               : هل تر  س  حلصة الرتبية البدنية عالقة بجلانب النفسي  ؟السؤال الثالث  

  معرفة عالقة حصة الرتبية البدنية بجلانب النفسي   ؟ اهلدف من السؤال :

ثثل عمةة حصة الرتبية البدنية بجلانب النفسي .) : 03اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - نعم 106 %88.33

 - ال          14 %11.67
) :03الشول رقم (  

 

 لالمةة حصة الرتبية البدنية بجلانب النفسي . رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 

 

نعم

ال
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 - التصليل: 
 تر  ب  حصة  الرتبية البدنية والر�ضية هلا عالقة %88.33) س  نسبة 03 نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 يرو  س  اجلانب النفسي ليس ل  عالقة حبصة الرتبية البدنية %11.67بجلانب النفسي ,يف حني جند س  نسبة 
 والر�ضية .

 وم  خالل هذه النسب جند  س  األغلبية اتفقنا  على س  حلصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا عالقة 
بجلانب النفسي وهذا راجع ملد  تثريه يف احلصة ,حني كو  س  نرجع تفسري القليل ليس هلا عالقة بجلانب 

 النفسي وهذا ما يدل على س  هؤالء اقل ممارسة لألنشطة الر�ضية .
 

 االستنتاج :
 حلصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا عالقة بجلانب النفسي . 
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                          : ماذا تشعر يف احلصة ال  تسبق حصة الرتبية البدنية والر�ضية   ؟السؤال الرابع  
 اهلدف من السؤال :

  معرفة شعنر التلميذ يف احلصة ال  تسبق حصة الرتبية البدنية والر�ضية  .
) : ثثل شالور التممي  يف احلصة اليت تسبق حصة الرتبية البدنية و الر�ضية .04اجلدول رةم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - منتب  20 %16.66

 - قلق 25 %20.84
 - عاد         75 %62.50

) :04الشول رقم (  

 

 لشالور التممي  يف احلصة اليت تسبق حصة الرتبية البدنية و الر�ضية . رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

منتبه

قلق

عادي



الفصل الثاين : عرض وحتليل النتائج                 اجلانب التطبيقي :                                        

69 
 

 - التصليل: 
 وهي األيرب تر  س  احلصة ال  تسبق حصة الرتبية %62.50) س  نسبة 04نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 م  التالميذ يف حالة قلق ,سما النسبة األخرية تقدر %20.84البدنية والر�ضية عادية ,بينما جند نسبة 
  على س  التلميذ يون  منتب  يف احلصة ال  تسبق حصة الرتبية البدنية والر�ضية .%16.66ب

إذ  م  خالل النتائج يتبني لنا س  األغلبية م  التالميذ يون  يف حالة عادية يف احلصة ال  تسبق حصة 
 الرتبية البدنية والر�ضية ,ونسبة قليلة هم يف حالة قلق ,سما النسبة األخرية هم يف حالة انتباه.

 االستنتاج :
 شعنر التالميذ يف احلصة ال  تسبق حصة الرتبية البدنية والر�ضية س�م يف حالة عادية .
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  : يي  شعنرك قبل حصة الرتبية البدنية والر�ضية مباشرة ؟  السؤال اخلامس 
 اهلدف من السؤال :

    معرفة شعنر التالميذ قبل  حصة الرتبية البدنية والر�ضية مباشرة  .
شالور التممي  ةبل  حصة الرتبية البدنية والر�ضية مباشرة. ثثل) : 05اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - فرح 69 %57.50
 - متشائم 4 %3.33
 - قلق 3 %2.5

 - متفائل        44 %36.67
) :05الشول رقم (  

 
 
 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية لشالور التممي  ةبل  حصة الرتبية البدنية والر�ضية مباشرة.
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

فرح

متشائم

قلق

متفائل
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:التصليل-   
 م  التالميذ عربت على س  شعنرهم قبل % 57.50) س  نسبة 05نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 منهم يونننا متفائلني ,يما جند نسبة قليلة %36.67حصة الرتبية البدنية مباشرة يونننا فرحني ,بينما نسبة 
  عربت على قلق التالميذ .% 2.50 متشائمني ,سما النسبة األخرية  %3.33جدا منهم وال  تقدر ب 

      وم  خالل هذه النتائج جند س  معظم التالميذ  فرحني قبل حصة الرتبية البدنية مباشرة ,وهناك نسبة 
 متنسطة منهم متفائلني  ,والقليل منهم يونننا يف حالة متشائمة وقلقة .

 االستنتاج :
 شعنر التالميذ قبل حصة الرتبية البدنية والر�ضية مباشرة متفائلني وفرحني سيثر .
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  : هل حلصة الرتبية البدنية والر�ضية دور يف التخلص م  الضغط الذ  تشعر ب  قبلها  ؟السؤال السادس 
 اهلدف من السؤال :

  معرفة دور حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف التخلص م  الضغط الذ  تشعر ب  قبلها  .
ثثل دور احلصة التخلص من الضغط ال   تشالر به ةبلها. ) : 06اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - نعم 61 %50.83

 - ال  9 %7.50
 - سحيا�       50 %41.67

) :06الشول رقم (  

 

 
 رسم بياين يوضح النسبة املئوية لدور احلصة يف التخلص من الضغط ال   تشالر به ةبلها.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
    

نعم

ال

احيانا
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 - التصليل: 
 بدالء %50.83) تبني لنا النسبة الوبرية مقدرة ب 06يتضح م  خالل النتائج املنضحة يف اجلدول رقم (

رسيهم ب  حصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا دور يف التخلص م  الضغط الذ  يشعر ب  قبل احلصة ,بينما جند 
 %7.50 حتقق هلم سحيا� التخلص م  الضغط الذ  يشعر ب  قبل احلصة ,يما سننا جند نسبة %41.67نسبة 

 ال حتقق هلم يف التخلص م  الضغط .

 االستنتاج:           

    إ  حلصة الرتبية البدنية والر�ضية دور يف التخلص م  الضغط النفسي الذ  يشعر ب  قبل احلصة مباشرة .
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  : ما هي درجة الضغط النفسي قبل ممارسة الرتبية البدنية مباشرة ؟السؤال السابع 
 اهلدف من السؤال :

  معرفة درجة الضغط النفسي قبل ممارسة الرتبية البدنية مباشرة.
ثثل درجة الضغط النفسي ةبل ممارسة الرتبية البدنية مباشرة .) : 07اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - مرتفعة 10 %8.34

 - متنسطة 80 %66.66
 - منخفضة          30 %25

) :07الشول رقم (  

 

 رجة الضغط النفسي ةبل ممارسة الرتبية البدنية مباشرة . لدرسم بياين يوضح النسبة املئوية
  
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

مرتفعة

متوسطة

منخفضة
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 - التصليل: 
 بدالء %66.66) تبني لنا النسبة الوبرية مقدرة ب 07  يتضح م  خالل النتائج املنضحة يف اجلدول رقم (

 %25رسيهم ب  درجة الضغط النفسي متنسطة قبل ممارستهم حلصة الرتبية البدنية والر�ضية ,بينما جند نسبة 
  تون  مرتفعة قبل احلصة  .%8.34منخفضة  قبل احلصة ,يما سننا جند نسبة 

 االستنتاج:
  إذ  نقنل س  درجة الضغط النفسي قبل ممارسة الرتبية البدنية والر�ضية متنسطة .
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  : ماذا تشعر عند إلغاء حصة  الرتبية البدنية و الر�ضية لسنء األحنل اجلنية  ؟السؤال الثامن 
 اهلدف من السؤال :

  معرفة شعنر إلغاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية لد  التالميذ عند سنء األحنال اجلنية .
  ثثل شالور إلغاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية . ) :08اجلدول رقم (

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - قلق 91 %75.83

 - ارتياح 10 %8.33
 - المباالة          19 %15.84

) :08الشول رقم (  

 

 .لشالور إلغاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

قلق

ارتياح

المباالة
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 - التصليل: 
 ب  %75.33) تبني لنا النسبة الوبرية مقدرة ب 08 يتضح م  خالل النتائج املنضحة يف اجلدول رقم (

 %15.34شعنرهم بقلق بلنسبة إللغاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية لسنء األحنال اجلنية ,سما النسبة الثانية 
 قليلة جدا برتياحهم % 8.33قليلة وهي عربت على المباالة إلغاء احلصة لسنء األحنال اجلنية ,بينما النسبة

 إللغاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية .
  االستنتاج:

  إذ  شعنر التالميذ بقلق عند إلغاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية لسنء األحنال اجلنية .
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 احملور الثاين :
     كو  التعرف إىل درجة الضغط النفسي سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية.

  : هل الضغط �تيك سثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية والر�ضية ؟السؤال األول
 اهلدف من السؤال :

  معرفة الضغط الذ  �تيك سثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية والر�ضية .
  مالرفة درجة الضغط النفسي يثناء احلصة . ثثل) : 09اجلدول رقم (

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - نعم 1 %0.84

 - سحيا� 10 %8.33

 - ال              109 %90.83
) :09الشول رقم (  

 

 ملالرفة درجة الضغط النفسي يثناء احلصة . رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 

 
 
 
 

 
 
 
 

نعم

أحيانا

ال
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 -التصليل: 
   % 90.83) تبني لنا س  النسبة الوبرية جدا مقدرة بـ 09  م  خالل النتائج املنضحة يف اجلدول رقم (

 ال �تيهم %8.33م  التالميذ ال �تيهم الضغط سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية و الر�ضية ،بينما جند نسبة 
 تواد س  تون  معدومة �تيهم فيها الضغط سثناء ممارسة حصة الرتبية %0.84الضغط سحيا� ،و يما جند نسبة 

  البدنية و الر�ضية .
  االستنتاج:

   ال يون  هناك ضغط سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية .
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  : سثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية والر�ضية مباذا تشعر  ؟السؤال الثاين 
 اهلدف من السؤال :

  معرفة الشعنر سثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية والر�ضية .
ثثل مالرفة الشالور يثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية و الر�ضية .) : 10اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - سعادة وفرح 110 %91.66

 - عدم الثقة بلنفس 7 %5.84
% 2.50.  - اشعر بضغط نفسي        3 

) :10الشول رقم (  

 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية ملالرفة الشالور يثناء ممارستك حلصة الرتبية البدنية و الر�ضية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

وفرحسعادة

بالنفسالثقةعدم

نفسيبضغطاشعر
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 التصليل:-  
 يتضح لنا س  األغلبية الساحقة عربت ع  السعادة والفرح سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية ويا  هذا 

 %2.50  بعدم الثقة بلنفس ,وقد عربت قلة منهم بنسبة %5.84 ,بينما عربت نسبة  %91.66بنسبة 
 وشعنر بضغط نفسي .

وم  خالل هذه النتائج س  معظم التالميذ عربوا بشعنرهم بسعادة وفرح سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية 
والر�ضية وهذا راجع لنجند املتعة والراحة النفسية واحلريية يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية ,بينما النسبة الثانية 

ال  عربت بعدم الثقة بلنفس وقد يرجع ذلك إىل اإلحسا  بلنقص سو وجند مشايل سو سمراض م  جهة سخر  
 ,يف حني وجد� النسبة الثالثة يشعرو  بضغط نفسي وهذا رمبا يعند إىل سسباب شخصية سو غري ذلك .

  االستنتاج:
 يشعر التالميذ سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية بسعادة وفرح .  
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  : هل تتضايق م  نقد اآلخري  لك سثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية ؟السؤال الثالث  
 اهلدف من السؤال : 

    معرفة مد  تثري سنشطة الرتبية البدنية والر�ضية يف سحداث التغريات االجيابية يف نفسية املراهق سثناء سداء 
 حصة الرتبية البدنية والر�ضية . 

تثري ينشطة الرتبية البدنية والر�ضية يف يحداث التغريات االجيابية يف نفسية  ثثل مدى) :11اجلدول رقم (
 املراهق يثناء يداء حصة الرتبية البدنية والر�ضية ..

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - نعم 45 %37.50

 - ال 75 %62.50
) :11الشول رقم (  

 

ملدى تثري ينشطة الرتبية البدنية والر�ضية يف يحداث التغريات االجيابية يف  رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 نفسية املراهق يثناء يداء حصة الرتبية البدنية والر�ضية .

 
 
 

 

 

 

 

     

نعم

ال
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 :التصليل-  
 اتفق على عدم تثرهم مبنق  تضايق م  نقد %62.50) س  نسبة 11 نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 يروا س  هناك تثري على سدائهم م  جراء %37.50اآلخري  الذ  تعرضنا ل  سثناء احلصة ,بينما وجد� نسبة 
 منق  نقد اآلخري  سثناء احلصة .

     إذ  م  خالل النتائج يتضح لنا س  نسبة األيرب م  التالميذ ال يتأثرو  مبنق  نقد اآلخري  الذ  تعرض ل  
إثناء احلصة ,وهذا ملا تنفره حصة الرتبية البدنية والر�ضية وهذا م  خالل تننع نشاااتا املسلية ال  تدفعهم إىل 

 نسيا  املشايل وخاصة مع األصدقاء داخل املدرسة سو خارجها .
 االستنتاج:

       حلصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا تثري اجيايب
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 : هل حتس بألمل سثناء ممارستك  حلصة الرتبية البدنية والر�ضية مثل (املعدة وسرعة يف خفقا  السؤال الرابع 
 القلب )؟

 اهلدف من السؤال :
     قيا  الضغط ع  اريق سعراض  .

ثثل ةياس الضغط عن طريق يعراضه .) : 12اجلدول رقم (  
 األجنبة العدد النسبة امللنية 

 - بدرجة يبرية 10 %8.33

 - متنسطة               60 %50
 -  منخفضة             50 %41.67

) :12الشول رقم (  

 
 

. رسم بياين يوضح النسبة املئوية ثثل ةياس الضغط عن طريق يعراضه  
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

كبيرةبدرجة

متوسطة

منخفضة
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 - التصليل:
 م  التالميذ سسن  بألم يف املعدة وسرعة يف %50) سن  هناك نسبة 12 وجد� م  خالل اجلدول رقم (

 م  التالميذ سسن  بألم يف املعدة وسرعة يف %41.67خفقا  القلب بدرجة متنسطة ,بينما وجد� نسبة 
 م  التالميذ سسن  بألم وسرعة يف خفقا  القلب بدرجة %8.33خفقا  القلب بدرجة منخفضة ,بينما س  

 يبرية .
 يتميزو  بدرجة %50      إذ  جند م  خالل حتليلنا للنتائج س  سغلبية التالميذ املراهقني والدي  تقدر نسبتهم 

متنسطة م  الضغط  ويتضح لنا ذلك م  خالل إعراض ال  متيز هذه الظاهرة وال  تتمثل يف سالم يف املعدة 
 وسرعة يف خفقا  القلب .

 االستنتاج :
       م  سعراض الضغط ال  متيز املراهق سالم يف املعدة وسرعة يف خفقا  القلب .
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  : يف رسيك هل تؤد  سنشطة الرتبية البدنية والر�ضية إىل التقليل م  الضغط النفسي لديك ؟السؤال اخلامس 
 اهلدف من السؤال :

 معرفة مد  تثري سنشطة الرتبية البدنية والر�ضية يف التقليل م  شدة الضغط النفسي حسب رس  التالميذ .  
ثثل مدى تثري األنشطة الر�ضية يف التقليل من شدة الضغط النفسي. ) : 13اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - نعم   74 %61.66

  - سحيا�  32 %26.67
 - ال      14 %11.67

) :13الشول رقم (  

 
 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية مدى تثري األنشطة الر�ضية يف التقليل من شدة الضغط النفسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

نعم

أحيانا

ال
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 - التصليل:
 اتفقنا على س  ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية تقلل م  شدة %61.66م  خالل اجلدول نالحظ س  نسبة 

 يرو  س  تثري هذه األنشطة البدنية والر�ضية يون  سحيا� ,سما نسبة %26.67الضغط , بينما نسبة 
  وهي قليلة يرو  س  سنشطة الرتبية البدنية والر�ضية ال تؤد  إىل التقليل م  شدة الضغط لديهم .11.67%

    إذ  م  خالل هذه النتائج يتنب لنا س  األغلبية الساحقة م  التالميذ اتفقنا على س  ممارسة حصة الرتبية 
البدنية والر�ضية تعمل على التقليل م  شدة الضغط لديهم , وهذا يدل على األمهية البالغة حلصة الرتبية البدنية 

 والر�ضية يف التقليل م  الضغط النفسي لد  املراهقني .
 االستنتاج:

       س  حصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا دور فعال ويبري يف التخفي  م  شدة الضغط لد  املراهقني .
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  : هل سنت راض على سدائك يف احلصة ؟السؤال السادس  
 اهلدف من السؤال :

  معرفة سداء التلميذ يف احلصة . 
ثثل مالرفة يداء التلمي  يف احلصة.) : 14اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - نعم   89 %74.16

  - سحيا�  26 %21.67
 - ال      05 %4.17

) :14الشول رقم (  

 
 
 ملالرفة يداء التلمي  يف احلصة. رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

نعم

أحيانا

ال
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 - التصليل:
 م  التالميذ عربوا بلرضا ع  سدائهم يف احلصة ,بينما وجد� %74.16    م  خالل اجلدول نالحظ س  نسبة 

  بعدم الرضا ع  سدائهم يف احلصة .4.17% عربوا ع  الرضا سحيا� ,وهناك نسبة %21.67س  نسبة 
       م  خالل النتائج املنضحة تبني لنا س  نسبة يبرية عربوا بلرضا ع  سدائهم يف احلصة وهذا راجع لتعلق 

التالميذ سو ميلهم يل امليل إىل حصة الرتبية البدنية والر�ضية م  جهة وحبهم ألنشطتها املتننعة واابعها الرتبن  
 عربت  بلرضا سحيا� وقد يرجع هذا إىل نقص سدائ  يف 21.67%التنافسي م  جهة سخر  ,وحني وجد� نسبة 

نشاط معني سو نقص القدرة البدنية ,بينما النسبة ال  عربت بعدم الرضا على األداء يف احلصة فهذا راجع إىل فقد 
القدرة البدنية ال  تتطلبها سنشطة احلصة سو سنء العالقة مع األستاذ ا واىل وجند مشايل شخصية تؤثر على 

 األداء .
 االستنتاج:

     الرضا على األداء يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية هن وسيلة لتخفي  الضغط .
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  : هل تشعر برهبة و خنف إ  يا  عليك س  تتحدث سمام األستاذ ؟السؤال السابع  
 اهلدف من السؤال :

  معرفة شعنر الرهبة واخلنف لد  التالميذ سثناء حتدثهم سمام األستاذ .
  ثثل شالور الرهبة واخلوف لدى التممي  يثناء حتدثهم يمام األستاذ .) :14اجلدول رقم (

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - نعم  29 %24.17

 - ال 91 %75.83
) :14الشول رقم (  

 
 

 لشالور الرهبة واخلوف لدى التممي  يثناء حتدثهم يمام األستاذ . رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

نعم

ال
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 - التصليل:
 م  التالميذ بستطاعتهم التولم سمام األستاذ 75.83%اجلدول سعاله الحظنا س  نسبة ل م  خال

 منهم ال يستطعن  التولم سمام األستاذ أل�م يشعرو  برهبة 24.17%بدو  رهبة وخنف , يف حني نسبة 
 وخنف سثناء حصة الرتبية البدنية والر�ضية .

إذ  م  خالل النتائج املنضحة تبني لنا س  حصة الرتبية البدنية والر�ضية تعمل على التخفي  م  
 وهذا راجع بلدرجة األوىل إىل تننع براجمها 75.83%اخلنف والرهبة سثناء التولم سمام األستاذ  وذلك نسبة

 م  التالميذ ال يستطعن  التولم سمام األستاذ وقد يرجع ذلك إىل 24.17%وسنشطتها ,يف حني وجد� نسبة 
 عدم اهتمامهم هلذه احلصة 

 ا الستنتاج:
 دور يف التخفي  م  اخلنف والرهبة سثناء التحدث سمام األستاذ.      حلصة الرتبية البدنية والر�ضية
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 احملور الثالث :
      يتون  م  سبعة سسللة : لأللعاب اجلماعية دور سيرب يف التخفي  م  الضغط النفسي عند تالميذ املرحلة 

 املتنسطة مقارنة بأللعاب الفردية .
  : هل لأللعاب اجلماعية دورا ايرب يف التخفي  الضغط النفسي م  األلعاب الفردية ؟السؤال األول

 اهلدف من السؤال :
  معرفة دور األلعاب اجلماعية يف التخفي  م  الضغط النفسي ايرب م  األلعاب الفردية .

ثثل دور األلالاب اجلماعية يف التخفيف من الضغط النفسي اكرب من األلالاب الفردية.) : 16اجلدول رقم (  
 األجنبة العدد النسبة امللنية 

 - نعم   76 %63.33

  - سحيا�  38 31.67%
 - ال      06 %5

) :16الشول رقم (  

 
 

 لدور األلالاب اجلماعية يف التخفيف من الضغط النفسي اكرب من األلالاب رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 الفردية .

 
 
 
 
 
 
 

 - التصليل : 

نعم

أحيانا

ال
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 اتفقنا على س  دور األلعاب اجلماعية يف %63.33) س  نسبة 16نالحظ م  خالل اجلدول رقم (
 يروا س  دور %31.67التخفي  م  الضغط النفسي ايرب م  األلعاب الفردية يف احلصة ,بينما وجد� نسبة 

األلعاب اجلماعية ايرب م  األلعاب الفردية سحيا� يف التخفي  م  الضغط النفسي يف احلصة ,يف حني وجد� 
 عربوا على س  األلعاب اجلماعية ليس هلا دور ايرب يف التخفي  م  الضغط النفسي م  األلعاب %5نسبة 

 الفردية يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية .
 م  التالميذ عربوا بدور ايرب لأللعاب اجلماعية يف %63.33     إذ  م  خالل النتائج يتضح لنا س  نسبة 

التخفي  م  الضغط النفسي م  األلعاب الفردية يف احلصة ,وهذا سندل على شيء فإمنا يدل على األلعاب 
اجلماعية ملا تنفره م  فنائد يف ختفي  الضغط النفسي م  األلعاب الفردية خاصة يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية  

 االستنتاج:
    يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية س  لأللعاب اجلماعية دور ايرب يف التخفي  م  الضغط النفسي م  األلعاب 

 الفردية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : هل لأللعاب اجلماعية فنائد سيثر م  األلعاب الفردية يف نظرك  ؟السؤال الثاين 
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 اهلدف من السؤال :
  معرفة فنائد األلعاب اجلماعية مقارنة بفنائد األلعاب الفردية  .

ثثل فوائد األلالاب اجلماعية مقارنة بفوائد األلالاب الفردية  .) : 17اجلدول رقم (  
 األجنبة العدد النسبة امللنية 

 - نعم  90 %75

 - ال 30 %25
) :17الشول رقم (  

 
 

 
 رسم بياين يوضح النسبة املئوية فوائد األلالاب اجلماعية مقارنة بفوائد األلالاب الفردية  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - التصليل:

نعم

ال
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 س  لأللعاب %75) نر  س  يف خانة نعم تقدر بنسبة 17النتائج املدونة يف اجلدول رقم (ل م  خال
 يعربو  على س  األلعاب الفردية هلا %25اجلماعية فنائد سيثر م  األلعاب الفردية ,سما يف خانة ال جند نسبة 

 دور ايرب م  األلعاب اجلماعية .
م  خالل هذه النتائج وجد� سغلبية التالميذ يعربوا على فنائد سيثر لأللعاب اجلماعية مقارنة بأللعاب 

 وهذا ما ددم فرضيتنا القائلة ب  لأللعاب اجلماعية فنائد سيثر م  األلعاب الفردية %75الفردية وذلك بنسبة 
 ,إما النسبة الباقية عربوا على عدم فنائد سيثر بأللعاب اجلماعية مقارنة بأللعاب الفردية .

 االستنتاج:
       أللعاب اجلماعية فنائد سيثر م  األلعاب الفردية لد  املراهقني يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :هل تشعر انك تقضي وقتا ايبا ومرحا سثناء ممارسة األلعاب اجلماعية مقارنة بأللعاب الفردية؟ السؤال الثالث



الفصل الثاين : عرض وحتليل النتائج                 اجلانب التطبيقي :                                        

96 
 

 اهلدف من السؤال :
  معرفة فنائد األلعاب اجلماعية مقارنة بفنائد األلعاب الفردية  .

فوائد األلالاب اجلماعية مقارنة بفوائد األلالاب الفردية  .  ثثل) :18اجلدول رقم (  
 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - نعم  113 %94.16

 - ال 07 %5.34
) :18الشول رقم (             

 
 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية لفوائد األلالاب اجلماعية مقارنة بفوائد األلالاب الفردية  .
 

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 - التصليل:

نعم

ال
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 تقصي وقتا ايبا ومرحا سثناء 94.16%م  خالل النتائج املدونة يف اجلدول سعاله جند س  نسبة يبرية مقدرة ب
 ع  عدم 5.84%ممارسة األلعاب اجلماعية مقارنة بأللعاب الفردية ,بينما عربت نسبة ضعيفة جدا مقدرة ب 

 قضاء وقتا ايبا ومرحا سثناء ممارسة األلعاب اجلماعية مقارنة بأللعاب الفردية .

     م  خالل هذه النتائج يبني لنا س  معظم التالميذ عربوا قضاء وقتا ايبا ومرحا سثناء ممارسة األلعاب اجلماعية 
مقارنة بأللعاب الفردية وهذا ما يبني دور األلعاب اجلماعية وممارستها بوثرة وذلك م  خالل اجلن املرح السائد يف 

احلصة , يف حني وجد� س  نسبة قليلة ال يشعرو  بقضاء وقتا ايبا ومرحا , وهذا قد يرجع إىل عدم املباالة 
 بأللعاب اجلماعية مقارنة بأللعاب الفردية .

 االستنتاج 
     سثناء ممارسة األلعاب اجلماعية يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية تقضي اا وقتا ايبا ومرحا مقارنة بأللعاب 

 الفردية .
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هل تفضل األلعاب الفردية سم اجلماعية  ؟ السؤال الرابع 
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 اهلدف من السؤال :
  معرفة األفضل األلعاب الفردية سم اجلماعية .   

ثثل األفضل األلالاب الفردية يم اجلماعية .) : 19اجلدول رقم (  
 األجنبة العدد النسبة امللنية 

 - الفردية 10 %8.33

 - اجلماعية  110 %91.67
) :19الشول رقم (  

 
 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية األفضل األلالاب الفردية يم اجلماعية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- التصليل:   

الفردية

الجماعية
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 م  التالميذ الذي  يفضلن  %91.67) ان  هناك نسبة 19وجد� م  خالل النتائج املسجلة يف اجلدول رقم (
 م  التالميذ يفضلن  األلعاب الفردية ع  %8.33األلعاب اجلماعية ع  األلعاب الفردية ,بينما وجد� نسبة 

 األلعاب اجلماعية .
 يفضلن  %91.67     إذ  جند م  خالل حتليلنا لنتائج س  سغلبية التالميذ املراهقني والذي  تقدر نسبتهم ب 

بدرجة يبرية األلعاب اجلماعية ويتضح لنا ذلك م  خالل األعراض ال  متيز هذه األلعاب ,سما النسبة الباقية 
 تفضل األلعاب الفردية وهذا راجع إىل القدرة على ممارستها سفضل .

 االستنتاج 
       يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية يفضلن  التالميذ املراهقني األلعاب اجلماعية ع  األلعاب الفردية .

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هل تفضل األستاذ الذ  يفضل العمل مع اجلماعة سم الفرد ؟ السؤال اخلامس 
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 اهلدف من السؤال :
        يف رسيك تفضل األستاذ الذ  يعمل مع اجلماعة سم الفرد؟   

ثثل تفضيل األستاذ ال   يالمل مع اجلماعة يم الفرد.) :20اجلدول رقم (  
 األجنبة العدد النسبة امللنية 

 - فرد�  5 %4.17

 - مجاعيا  115 %95.83
) :20الشول رقم (  

 
 

 تفضيل األستاذ ال   يالمل مع اجلماعة يم الفرد. رسم بياين يوضح النسبة املئوية
 
 
 
 
 
 
   

 

 

    

 - التصليل :

فرديا

جماعيا
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 عربوا حببهم لألستاذ %95.83) س  نسبة يبرية م  العينة واملقدرة ب 20 نالحظ م  خالل اجلدول رقم (
 عربوا بعدم حبهم لألستاذ الذ  يعمل مع اجلماعة على %4.17الذ  يعمل مع اجلماعة سثناء احلصة ,سم نسبة 

 الفرد سثناء حصة الرتبية البدنية والر�ضية .
 االستنتاج 

      سغلبية التالميذ يفضلن  األستاذ الذ  يعمل مع اجلماعة ع  العمل مع الفرد.
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 :ماهي األلعاب ال  تتطلب منك ترييز يبري يف نظرك ؟ السؤال السادس 
 اهلدف من السؤال :

  معرفة األلعاب ال  تتطلب ترييز يبري يف نظر التالميذ .   
ثثل االلالاب اليت تتطلب تركيز كبري من التممي .) : 21اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية 
 - الفردية 10 %8.33

 - اجلماعية  110 %91.67
) :21الشول رقم (  

 
 

 رسم بياين يوضح النسبة املئوية لملالاب اليت تتطلب تركيز كبري يف نظر التممي  .

 

  

الفردية

الجماعية



الفصل الثاين : عرض وحتليل النتائج                 اجلانب التطبيقي :                                        

103 
 

 - التصليل :
 ايدت على ا  االلعاب %91.67) س  نسبة يبرية م  العينة واملقدرة ب 21 نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 عربوا على ا  االلعاب الفردية تتطلب ترييز يبري م  االلعاب %8.33اجلماعية تتطلب ترييز ايثر ,سم نسبة 
 اجلماعية .
 االستنتاج 

    اغلبية التالميذ يرو  ا  االلعاب اجلماعية تتطلب ترييز يبري م  االلعاب الفردية .
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  ؟هل تشعر براحة اكبر اثناء مارستك لاللعاب الجماعية مقارنة بااللعاب الفردية :  السؤال السابع 
 اهلدف من السؤال :

 معرفة ماهي االلعاب ال  تشعر التالميذ بيثر راحة  ؟
ثثل االلالاب اليت تشالر التممي  بكثر راحة  .) : 22اجلدول رقم (  

 األجنبة العدد النسبة امللنية
 - نعم 106 %88.33

 - ال          14 %11.67
) :22الشول رقم (  

 

 لملالاب اليت تشالر التمم  بكثر راحة . رسم بياين يوضح النسبة املئوية

 

 

  

نعم

ال
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 - التصليل: 
 تر  ب�ا تشعر بيثر راحة عند ممارسة االلعاب %88.33) س  نسبة 22  نالحظ م  خالل اجلدول رقم (

 يرو  س  االلعاب الفردية تشعرهم بيثر راحة %11.67اجلماعية مقارنة بلعاب الفردية  ,يف حني جند س  نسبة 
 مقارنة باللعاب اجلماعية .

 وم  خالل هذه النسب جند  س  األغلبية اتفقنا  على س  االلعاب اجلماعية تشعر التالميذ بيثر راحة 
 م  االلعاب الفردية .

 االستنتاج :
 األلعاب اجلماعية تشعر التالميذ بيثر راحة مقارنة باللعاب الفردية . 
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 - مناقشة فرضيات الدراسة :
من خالل دراستنا هذه حاولنا التوصل إىل نتائج موضوعية على دور حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف  

التففي  من الغط  النفي  لد  الالميذ املرحلة املتوسةة بعتبار هذه الفئة العمرية واليت متثل املراهقة 
املبكرة،مشكلة من املشكالت الصحية والنفيية جيب عالجها بعد حدوثها،وه  العترب كمرحلة جد حياسة 

 وحمددة لشفصية وسلوك الفرد.
 ودد نتائج اسستبيا  مشابة إىل حدا كبري ما وصل إليه الةلبة يف الدراسات اليابقة ، فنجد دور حصة 

الرتبية البدنية و الر�ضية يف التففي  من الغط  النفي  لد  الالميذ املرحلة املتوسةة حمقق و إجيابيا ، و هذا ما 
وصل إليه الةالبات يف مذكرة " دور الرتبية البدنية و الر�ضية يف التففي  من اسضةربت النفيية لد  الالميذ 

دور الرابعة متوس  " حيث وصال إىل أ  للرتبية البدنية و الر�ضية دور إجيايب و كذلك نفس الش ء يف املذكرالني "
 سنة)  و ااثر النفيية حلصة 18-15الرتبية البدنية والر�ضية يف الغب  االنفعايل لد  الالميذ الثانوية من (

 الرتبية البدنية والر�ضية ملرحلة الثانوية دراسة مسة التوالر" .
 وبعد عرض وحتليل النتائج اليت الةردنا إليها يف فصل عرض وحتليل النتائج اسستبيا  املوجه للتالميذ ميكننا 

 أ  نقوم بستنتاج عام هلذه الدراسة التةبيقية :
بلنيبة للفرضية األوىل واليت التكو  من مثانية أسئلة :ارالفاع درجة الغط  النفي  دبل ممارسة حصة الرتبية أوال:

البدنية والر�ضية ,حيث أكدت هذه النتائج وبنيبة كبرية على أ  حصة الرتبية البدنية والر�ضية العترب كما أساسية 
بلنيبة للربممج الدراس  ،وأاا أيغا هلا دور يف التففي  املشاكل لد  املراهقني وهلا عالدة بجلانب النفي  

,كما أام يشعرو  يف احلصة اليت اليبق حصة الرتبية البدنية والر�ضية بشعور الفرح والتفاؤل,وكذلك حلصة الرتبية 
البدنية والر�ضية يف التفلص من الغط  الذي يشعرو  به دبلها ودائما الكو  درجة الغط  النفي  متوسةة دبل 
احلصة مباشرة ,وعند إلطاء حصة الرتبية البدنية والر�ضية ليوء األحوال اجلوية يشعرو  بلقلق ,ويتغح لنا ذلك 
من خالل مد  حب التالميذ حلصة ,وكل هذا راج  ألييتها ودورها الفعال بلنيبة للمراهقني وهذا ما يدفعهم 

 على حغور كل حصصها .
بلنيبة للفرضية الثانية واليت التكو  من سبعة أسئلة فبعد حتليلنا لنتائج هذا احملور الذي يدور حول التعرف ثنيا :

إىل درجة الغط  النفي  أثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية ,يتغح ذلك من خالل دياسنا لدرجة الغط  
أثناء احلصة اليت منها أالم يف املعدة وسرعة يف خفقا  القلب متوسةة ,والؤدي أنشةة الرتبية البدنية والر�ضية إىل 
التقليل من الغط  النفي  دائما ,فيما خيص التحدث أمام األستاذ أثناء احلصة فا  أغلبية التالميذ ال يشعرو  

 برهبة وخوف وبذا التحقق لنا الفرضية املعةاة .
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بلنيبة للفرضية الثالثة واليت التكو  من سبعة أسئلة :لأللعاب اجلماعية دور اكرب يف التففي  من الغط  ثلثا :
النفي  مقارنة بأللعاب الفردية ,وعموما فا  النتائج الفرضية الدل على أ  التالميذ ينظرو  ويتفقو  أ  لأللعاب 
اجلماعية أفغل من االلعاب الفردية وذلك يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية بلنيبة للمراهقني, ونالحظ هذا من 

 خالل التحقق النييب الكبري للفرضية وذلك بواسةة األسئلة املوجهة لتالميذ.
 من خالل هذا التحليل لنتائج ميكننا القول والتأكيد على صحة الفرضيات الثالثة املوضوعة حول هذا 

 البحث إىل نيبة كبرية .
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 - خالصة عامة :
لقد متحورت هذه الدراسة حول موضوع من أهم املواضي  املةروحة على الياحة الرتبوية العامة, والياحة 
الر�ضية بصفة خاصة,ودد طرح هذا املوضوع املعاجل يف البحث حول مشكلة دور حصة الرتبية البدنية والر�ضية 
د  التففي  من الغط  النفي  لد  الالميذ املرحلة املتوسةة،وإبراز األيية الكرب  حلصة الرتبية البدنية والر�ضية 

 يف العملية الرتبوية ومد  ميايتها يف العديل الغط  النفي . 
وانةالدا من دراستنا هلذا املوضوع واسملام لبع  جوانبه حول دور حصة الرتبية البدنية والر�ضية يف 
التففي  من الغط  النفي  لد  الالميذ املرحلة املتوسةة ,وبناءا على النتائج املتحصل عليها وبعد حتليل 

ومنادشة كل املعةيات البني لنا أ  حصة الرتبية البدنية والر�ضية هلا دور فعال يف التففي  من الغط  النفي  
 عند الالميذ املرحلة املتوسةة ودد استند حبثنا على ثالث فرضيات :

 - ارالفاع درجة الغط  النفي  دبل ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية لد  التالميذ.
 - ميكن التعرف إىل درجة الغط  النفي  أثناء ممارسة حصة الرتبية البدنية والر�ضية .

- أللعاب اجلماعية دور اكرب يف التففي  من الغط  النفي  عند الالميذ املرحلة املتوسةة مقارنة بأللعاب 
 الفردية.

 العترب مرحلة املراهقة فرتة ميالد حقيقية نظرا لتطريات الةارئة يف مجي  النواح  اجليمية والنفيية والعقلية 
واالجتماعية والفيزيولوجية لد  املراهق ,وبعد حتليل النتائج املتوصل إليها وجدم أ  املراهق من حالل ممارسته 

لأللعاب واألنشةة الر�ضية املتعددة أثناء حصة الرتبية البدنية والر�ضية ,يشعر بالرالياح النفي  لد  الكو  حداله 
 االنفعالية جد اجيابية وذلك نتيجة وجوده فرصة املشاركة داخل اجلماعة لتعبري عن سلوكا اله.

 ويف األخري نتمأ أننا دد وفقنا إىل حد ما يف إطراء هذا املوضوع ولمل أ  يفتح البحث احلايل الال 
ملزيد من البحوث املماثلة حىت ييتفاد با يف خة  اسصالح الرتبوي حىت ختدم التلميذ خصوصا واملؤسيات 

 عموما,وحنمد هللا سبحانه والعاىل على إعانته لنا وإعةائنا القدرة الكافية سمتام موضوع حبثنا هذا .
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 - اقرتاحات و توصيات :
بعد إااء هذه الدراسة والتوصل إىل نتائج موضوعية فا  الباحثو  يرو  أ  وداية الالميذ املرحلة املتوسةة  

 خالل فرتة املراهقة املبكرة من الغطوط النفيية أفغل من عالجها بعد حدوثها.
 نقدم بع  االدرتاحات والتوصيات اليت نر  انه من الغروري اسشارة إليها دصد الوعية من يهمه هذا 

 املوضوع من أولياء وأساالذة و ميؤولني يف مدارس االكمالية كانت هذه االدرتاحات والتوصيات كالتايل :
 - علينا االهتمام بفئة املراهقني عن طريق النوي  نشاطات داخل االكماليات وذلك بنشاء مجعيات ر�ضية.

 - العمل على جعل حصة الرتبية البدنية والر�ضية ذات أيية لد  التالميذ.
- االهتمام بألنشةة الر�ضية والبدنية خاصة يف مرحلة الشباب ألاا العترب النشاط األكثر حيوية واألكثر فعالية 

 يف الوجيه الشباب.
 - التحفيز على االحتكاك بلزمالء وذلك من خالل اسكثار من الر�ضات اجلماعية.

 - على مجي  األولياء االهتمام ووالدهم أثناء مرحلة املراهقة خاصة بجلانب الدراس  .
 - ضرورة إدامة صدادة م  التالميذ ومياعدتم يف حل مشاكلهم.
 - القيام بالختبارات النفيية ملعرفة اجتاه التالميذ حنو ر�ضة ما.

 - ز�دة احلجم الياع  حلصص الرتبية البدنية والر�ضية يف املرحلة املتوسةة. 
 - جتنيب التالميذ من الغطوط النفيية سواء من األساالذة أو من األولياء .

 وير  الباحثو  أام لو أخذت هذه التوصيات واالدرتاحات بعني االعتبار المكن ذلك من حل بع  
املشكالت اليت يواجهها التالميذ أثناء ممارسة حصص الرتبية البدنية والر�ضية وذلك بحلد من بع  األمراض دبل 

 ودوعها أو التففي  من شدة الغط  وذلك بتوفري الراحة النفيية لتالميذ املراهقني.
  



 اجلانب التطبيقي                                                   الفصل الثاين : مناقشة فرضيات الدراسة

111 
 

 خامتة
 يف ختام حبثنا هذا نود ا  نؤكد من جديد ا  اهداف الرتبية البدنية و الر�ضية التعدد حدود معتبارا يتصوره املراهق
 وكذلك اساالذة املادة ، وا  ابراز هذه االهداف خاصة النفيية منها امنا يكو  نتائج الكثي  البحوث والدراسات.
 وم  ادراكنا طةورة الغطوطات النفيية على املراهق ملا الرتكه من اثر سلبية على نفييته .وم  امياننا العميق ب 
 هذه الدراسة ال ميكن ا  الصل اىل درجة الكمال يف البحث والتقص  وا  ددرتا على االاليا  بلصواب امر وارد

 كورود اطةا بعتبار ا  اطةا من طبيعة االشياء .
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