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  مقدمــــــــــــــة

يف بساطتها  تتفاوت ،يف الرتبية وإعداد النشء وأساليبلقد دابت اجملتمعات البشرية على استخدام تقنيات 
هم  اليت،ودرجة تعقيدها جلعل الفرد على وعي مبتغريات احلياة وابلنماذج السلوكية السائدة يف بيئته االجتماعية 

 واالجتاهات املتوقعة منهم . األدوار وإكساهبمفيها  أعضاء

وهلذا اتسم ،اجليل اجلديد  أفراديتحدد بشكل كبري ابلظروف الرتبوية اليت يتعرض هلا  مةاألمستقبل  أنكما   
 إعدادوضرورة دراسة وفهم العوامل اليت تؤثر يف  ،القرانن التاسع عشر والعشرين بوعي الدول املتقدمة هبذه احلقيقة 

 اجملتمع .  أهدافالناشئة وتوجيه شخصياهتم مبا حيقق  األجيال

 األوىلوالدعائم  األساسيةالجتماعية اخلصائص والقيم ا األطفال إكسابيف  لألسرةالكربى  األمهيةولعل     
الذي  األمر قواعده، الدعائم اليت يبىن عليها اجملتمع أهمتعد من بينهم  األسرة أنوعليه ميكن القول ،للشخصية 

جعل منها ميداان خصبا للبحث لدى الكثري من الباحثني والدارسني ملختلف الظواهر االجتماعية يف ظل مجلة 
وابرز املؤسسات  أهموظائفها على اعتبارها من  أوسواء يف بنائها  ،األسرةالتغريات والتحوالت اليت مست 

بذلك التطور   فتأثرتوسايرت تطورها  ،منذ تشكلها اإلنسانيةاالجتماعية اليت الزمت بصورة متباينة اجملتمعات 
،وارتباطها بنجاح األبناء يف مجيع اجملاالت وخاصة يف مرحلة املراهقة اليت تعد من بدورها  فيه  أيضا أثرت أهناكما 

 اليت تتطلب جهدا كبري سواء من األسرة أو املدرسة أو اجملتمع لتبين تالميذ هذه اإلنسانأهم املراحل يف حياة 
 املرحلة .

يف التقليل من خماطر هذه املرحلة وتوجيه األبناء التوجيه السليم ،أييت هذا  األسريةوملعرفة دور التنشئة االجتماعية 
" دور التنشئة االجتماعية األسرية يف دفع تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط املوضوع الذي يتناول 

 الرايضي الالصفي اخلارجي ".

 .)التطبيقي( ا اجلانب النظري واجلانب امليداينقسم البحث إىل جانبني رئيسيني مه قدلذا   

 حيث اشتمل اجلانب النظري على :

 اختيارمشكلة الدراسة وصياغتها ،عرض فروض الدراسة ،وكذا أسباب حاولنا فيه حتديد الفصل التمهيدي:*
األخري تعرضنا إىل حتديد املصطلحات اخلاصة ابلدراسة أمهية الدراسة مع حتديد حدودها ،ويف أهداف و املوضوع ،

. 
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وقد خصص للخلفية النظرية للتنشئة االجتماعية األسرية وذلك من خالل التطرق أوال التنشئة *الفصل األول :
االجتماعية ،من حيث التعريف واألهداف والوظائف ،مع ذكر أهم مؤسساهتا ابإلضافة إىل األمهية البالغة اليت 

ا وتطورها ،ابإلضافة إىل أشكال األسرة وتصنيفاهت والتعرض إىل نشأهتااثنيا مت التطرق إىل تعريف األسرة ،تقدمها
فهوم الشامل للتنشئة األسرية امل عملية التنشئة االجتماعية ،واثلثا وخصائصها ووظائفها ،وإىل أمهيتها البالغة يف 

 ضافة إىل األهداف واألمهية اليت تسعى إىل حتقيقها .مع التطرق إىل األمناط والعوامل املؤثرة فيها ،ابإل

خمتلف التعريفات اليت أعطيت هلا ،وكذا  إىل فيه األنشطة املدرسية ،من خالل التعرض تناولنا*الفصل الثاين :
تصنيفها وأهدافها ،كما تطرقنا إىل أمهية األنشطة املدرسية يف تكوين شخصية الطفل وكذا دورها يف عملية التنشئة 

املدرسية الالصفية من انحية التعريف والتصنيف واألهداف وأخريا األمهية  األنشطةاالجتماعية،واثنيا مت التطرق إىل 
النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي من حيث تعريفه وأغراضه وأهدافه ،وكذا األسس لغرض ثا مت التطرق إىل ،واثل

،ورابعا مت معاجلة الفرق الرايضية املدرسية من جهة التعريف وطرق  أمهيتهااإلعداد والتنظيم ،ابإلضافة إىل مميزاته و 
 لتدريبية هلذه الفرق وعملية إشراكها يف املنافسات الرايضية .إختيار هذه الفرق ،ابإلضافة إىل التطرق إىل العملية ا

 *الفصل الثالث:

بداية من تعريف املراهقة وكذا ال تفكان،هذا الفصل مرحلة املراهقة كوهنا ختص تالميذ مرحلة املتوسطة يعاجل 
يف هذه الفرتة ومت التطرق  أمناطها املختلفة ابإلضافة إىل خصائصها واملشاكل اليت تعرتضها ،واثنيا حاجات املراهق

 إىل مراحلها وكذا مظاهر النمو هلا ،ابإلضافة إىل جوانب النمو املعريف لدى املراهق .

 وأما اجلانب التطبيقي من البحث فقد ضم فصلني جاءا على النحو التايل :

املنهجية للدراسة وما تضمنته من ضبط العينة وخصائصها ،وكذا املنهج  اإلجراءاتتطرقنا فيه إىل الفصل الرابع :*
 واألدوات املستخدمة يف مجع البياانت واليت استعنا هبا يف مجع وحتليل البياانت .

تعرضنا من خالله إىل عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة النهائية ،مث مناقشة وحتليل النتائج الفصل اخلامس :*
 . واالقرتاحاتمن التوصيات مع عرض مجلة 
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 : اإلشكاليةحتديد  -1

يولد الفرد وهو ال يعدو أن يكون كتلة من الدوافع واالستعدادات الفطرية اليت حتتاج إىل جو مساعد          
حاجاته البيولوجية ،ولكي يصبح فردا اجتماعيا  إشباعال هدف عنده سوى  ،على النمو ،معتمدا على غريه 

السائدة وأمناط السلوك اليت تسهل عليه عملية التفاعل مع البيئة  همعايري قيم اجملتمع و عليه أن يتمثل يف وجدانه 
القوانني حاجاته بطريقة تساير  إشباعاألمر الذي يساعده على ،االجتماعية ليتمكن من معرفة الدور املخول له 

  .املسطرة من طرف احلاضن ماعيةاالجت

، كوهنا مجاعة األسرية    االجتماعيةتسعى لبناء الشخصية الفردية ألهنا أهم قنوات التنشئة فالتنشئة االجتماعية 
،وكما ميكن القول أبن أي تكوين لألسرة يتمثل يف وجود الثالوث النشءيقع على عاتقها مسؤولية تنشئة 

،إذ يعترب دعامة أساسية ووظيفية يف تكوين  واإلجناباألبناء(ابلرابط الزوجي  -األم  -املكون من )األب 
شخصية الفرد حيث أن األسرة تعد احملضن األساس الذي يبدأ فيه تشكل الفرد وتكوين سلوكه واجتاهاته 

وذلك ألهنا تتقبل الوليد  اإلنساين،فاألسرة تعد أهم مؤسسة اجتماعية تؤثر يف شخصية الكائن  بشكل عام
أوال مث حنافظ عليه من خالل فرتات حياته ،وهي املسؤولة عن توفري االستقرار املادي والنفسي  اإلنساين

ناء املستقبلية خاصة اجلانب املراهقة املبكرة والذي يوفر بدوره على حياة األب مرحلة واالجتماعي خاصة يف 
 التعليمي منها وجناحهم يف املدرسة .

مبجرد ذهاب األبناء إىل املدرسة بل يتواصل من خالل متابعتهم الدائمة واملستمرة  اآلابءال ينتهي دور  ن،إذ
العملية الرتبوية واملسامهة يف مساعدة األبناء على النجاح  إلجناحلكل ما تقدمه املدرسة ويتعاوانن معها 

مرهوان حبصاد الفعل األسري السابق وهذا احلصاد قد يعزز جناح التلميذ املدرسي ،وهذا يعين أن أتثري األسرة 
حيثون ويشجعون أبناءهم على التعلم  اآلابءومناءه أو قد يشكل عقبة يف مسار التطلعات املدرسية ،فبعض 

(إىل أن 266،ص 1977الالزمة ،إذ يشري) زهران ، واإلرشاداتتحصيل عن طريق تقدمي التوجيهات وال
املدرسة كمؤسسة تعليمية ذات أتثري على تكوين الفرد وتوجيه سلوكه وتعديل مواقفه واجتاهاته ،ففي املدرسة 

علم أدوار اجتماعية جديدة فيتعلم يتعلم التلميذ املزيد من املعايري واملقاييس االجتماعية يف شكل منظم ،كما يت
 احلقوق والواجبات وضبط االنفعاالت والتوفيق بني حاجياته وحاجات الغري كما يتعلم التعاون واالنضباط 

للحياة والتفاعل مع  النشء(على أمهية املدرسة ودورها يف إعداد 2006،524،ويؤكد يف هذا السياق )داوود ،
من خالل عمليات التعلم والتعليم ونقل الرتاث الثقايف من جيل إىل جيل  اجملتمع ومواجهة حتدايت املستقبل

هات االجتماعية والقيم واملثل املنشودة وتنمية اجتوإكساب أمناط السلوك وتعليم التفكري وتكوين العادات واال
املختلفة إىل  ومهاراهتم واستثمار طاقاهتم استعداداهتمعلى الطرق واألساليب اليت تساعدهم على تنمية  النشء

 أقصى حد ممكن .
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تربية متكاملة يف  النشءتعد األنشطة املدرسية من أهم مقومات العملية الرتبوية اليت تساهم يف تربية             
كبريا ابجلوانب   اهتماماة ،إذ ميثل النشاط اجلانب التقدمي يف الرتبية املعاصرة ألنه يهتم يالدراس همجيع مراحل

من الربانمج العام للمؤسسة  يتجزأية اليومية للتالميذ يف خمتلف أعمارهم ،والنشاط جزء ال العملية واحليات
 التعليمية وجزء من املنهج الدراسي .

تعد األنشطة الصفية والالصفية جزء مهم من املنهج الدراسي واألنشطة الالصفية أحد العناصر املهمة و       
يف بناء شخصية التلميذ وصقلها ،فقد تغريت النظرة إىل األنشطة بتغري النظرة إىل املناهج الدراسية ومت النظر 

العملية الرتبوية على اخلربات األخرى اليت  إليها على أهنا خربات مهمة وضرورية ال تقل أمهيتها ومسامهتها يف
تقدمها املدرسة ،كما تعترب األنشطة املدرسية الالصفية إىل جانب كوهنا عامال هاما وحيواي يف بناء اجلانب 
النفسي واالجتماعي فهي مكملة للعملية التعليمية ،بل هي من أهم دعائم العملية التعليمية اليت يعتمد عليها 

 .لى أسس صحيحة ع ءالنشيف تربية 

واخلارجي ،كونه يساعد  الداخليأهم أنواع األنشطة يف مدارسنا هو النشاط الرايضي الالصفي  بشقيه من    
يف رفع مستوى االجناز ،كما يساعد يف تغيري وتعديل السلوك لالجتاه املرغوب فيه ويسعى بقدر كبري يف تنمية 

 .يعدهم ملواقف احلياة املستقبلية االجتماعية والنفسية والعقلية مما شخصية التالميذ وتربيتهم الرتبية اخللقية و 

  هات البحثية التالية: ، حتددت إشكالية موضوع هذا البحث بشكل دقيق يف املوج  بقبناءا على ما س   

 : التالتساؤ  -2   

املرحلة املتوسطة ملمارسة تالميذ  يف دفع التنشئة االجتماعية األسرية  أي مدى تقوم إىل -التساؤل العام:*
 النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي ؟

 مها: تساؤلني فرعينيعن التساؤل الرئيس  انبثق*التساؤالت الفرعية :
دفع تالميذ املرحلة املتوسطة يف عية للوالدين يف اجملال الرايضي ما مدى مسامهة أساليب التنشئة االجتما -

 اخلارجي ؟ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي 
إىل أي مدى تساهم قيم الثقافة الرايضية احملتواة يف عملية التنشئة االجتماعية يف دفع األبناء ملمارسة  -

 النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي ؟ 

 ابجملال الرايضي  ة االجتماعية األسرية ذات العالقة االجيابيةئتقوم التنشالفرضية العامة:*ات : الفرضي-3
 بدور هام يف دفع تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط الالصفي اخلارجي .
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 الفرضيات اجلزئية :*

دفع تالميذ املرحلة يف يف اجملال الرايضي ذات التوجه االجيايب تساهم أساليب التنشئة االجتماعية للوالدين  -
 املتوسطة ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي.

دور ابرز يف دفع األبناء ب لدى اآلابءقيم الثقافة الرايضية احملتواة يف عملية التنشئة االجتماعية  تقوم  -
 ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي.

 أهداف الدراسة :-4

 لكل حبث علمي أهداف حمددة حيث تتمثل يف :

لتالميذ ملمارسة النشاط الرايضي التعرف على الدور الذي تلعبه التنشئة االجتماعية األسرية يف دفع ا -
 الالصفي اخلارجي .

جلب اهتمام املختصني الرتبويني والبيداغوجيني للمشاركة الفعالة يف توجيه اهتمام أولياء األمور لدفع  -
 أبناءهم ملمارسة النشاط الرايضي وكذا التعاون املتبادل بني األسرة واملدرسة .

 النشاط الرايضي الالصفي . توعية تالميذ املرحلة املتوسطة أبمهية -
 الذي يتعني على األسرة وخاصة الوالدين بتوجيه أبناءهم للمجال الرايضيالدور التعرف على  -

  أسباب اختيار املوضوع :-5

 أسباب ذاتية :

 اختيار املوضوع كان له له صلة مباشرة ابلتخصص. -
 هذا النشاط .مارسة ملالرغبة يف زايدة أو معرفة الدوافع اليت تسمح للتالميذ  -

 أسباب موضوعية :

ملمارسة النشاط الرايضي  التالميذان كانت ثقافة الوالدين ابلرايضة من األسباب املباشرة لدفع  إثبات -
 الالصفي .

األجنح الذي ينتهجه الوالدين  يف التعامل مع هذه الفئة من التالميذ لدفعهم ملمارسة  األسلوب إبراز -
 النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي .
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 أمهية الدراسة :-6

 يف شىت جماالته وأنشطتهوالنشاط الرايضي إن معرفة طبيعة العالقة بني التنشئة االجتماعية األسرية  -
 احمليط املدرسي وفاعليتها يف التعلم والنجاح لألبناء مبنهج علميالصفية والالصفية الرائجة يف  -
وموضوعي يكتسب أمهية كبرية والوقوف على حقيقة هذه العالقة داخل جمتمعنا يعترب حتديدا لنجاح األبناء  -

 أو إخفاقهم يف هذا اجلانب الذي تساهم فيه العائلة )النشاط الرايضي الالصفي (. 
يف هذا اجملال ،فإن أي عائق يعكس  اآلابءملزاولة النشاط الرايضي مرتبط حتما بثقافة إن معرفة جلوء األبناء  -

جناح األبناء )التالميذ(يف هذا اجملال يتحدد على مدى ثقافة ووعي الوالدين وعكس ذلك إذا تبني أن أحد 
على عدم جناح الوالدين أو كالمها ال يدرك األمهية الفعالة للنشاط الرايضي فقد يسبب وبشكل كبري 

 أبناءهم يف أي جمال من جماالت احلياة .

 حتديد املصطلحات:-7

 /التنشئة االجتماعية األسرية:1
هي عبارة عن تفاعل اجتماعي يف شكل قواعد للرتبية يتلقاها الفرد يف مراحل عمره  التنشئة االجتماعية :

ؤسسات للتنشئة كل حسب وظيفتها املختلفة منذ الطفولة حىت الشيخوخة. وتتلقاها يف شكل وكاالت وم
ودورها وهدفها منها األسرة واملدرسة ورايض األطفال واحلضانة ومجاعة الرفاق ووسائل اإلعالم واجلمعيات 

 .واألندية و...ِاخل. وتبقى األسرة هي املعمل األساسي و الركيزة يف عملية التنشئة

تعين من الناحية السوسيولوجية مجاعة تربط أفرادها بروابط الدم والزواج، ويعيشون معيشة اجتماعية  :» األسرة
)عبد اخلالق حممد «واحدة مما يرتتب عليه حقوق وواجبات بني أفرادها كرعاية األطفال وتربيتهم

 (132،ص2000عفيفي،

األسرية اليت تساهم يف دفع التالميذ ملمارسة النشاط  االجتماعيةأساليب التنشئة  هبذه التعاريفونقصد *
يف دفع األبناء  وإسهاماهتاالرايضي الالصفي ،وكذا ثقافة الوالدين الرايضية احملتواة يف عملية التنشئة االجتماعية 

 ملمارسة مثل هذه األنشطة .
 النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي:/2

تمثل يف نشاطات الفرق املدرسية الرمسية كما هو معروف أن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري ت 
 املدارس سواء يف األلعاب الفردية أو اجلماعية ،وهذه الفرق تعترب الواجهة الرايضية للمدرسة  وعنوان 

 اليت يفرزها درس الرتبيةتقدمها يف جمال الرتبية البدنية والرايضية ،ويف هذه الفرق يوجد أحسن العناصر 
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 .(92،ص 1992البدنية والنشاط الداخلي )حممد عوض ،

املراهقة هي املرحلة العمرية اليت تبدأ ابلبلوغ وتنتهي ابلرشد واكتمال النضج ،وختلل املراهقة /املراهقة :3
دى الزمين بني عمليات بيولوجية )حيوية(وعضوية ،هذا إىل جانب املظاهر النفسية واالجتماعية ،وخيتلف امل

بدء املراهقة وانتهائها وختتلف مظاهرها من فرد إىل آخر ،ومن جمتمع إىل آخر، وخيضع هذا االختالف يف 
 (146،ص1985جوهره للعوامل الوراثية الداخلية إىل جانب العوامل البيئية.)على فهمي،

 مع تالميذ املرحلة املتوسطة . تتالءمسنة،كوهنا  15إىل 12ونقصد هبذه املرحلة العمرية املمتدة  من *
 .مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت للباحثني ديبونة حممد حلسن /عيشاوي سلمان الدراسات السابقة:-8

.جبامعة قاصدي املتوسطةلدى تالميذ املرحلة بعنوان:دور األنشطة الرايضية الالصفية يف تنمية القيم االجتماعية
 .2013/2014مرابح ورقلة للسنة اجلامعية 

،التعاون...(لدى القيم االجتماعية )التسامح هل لألنشطة الرايضية الالصفية دور يف تنمية مشكلة الدراسة:
 تالميذ املرحلة املتوسطة  ؟

 فرضيات الدراسة:
القيم االجتماعية)التعاون،التنافس،التسامح...(لدى تالميذ  إكسابلألنشطة الرايضية الالصفية دور يف /1

 .املرحلة املتوسطة
 ./ لتالميذ املرحلة املتوسطة رغبة يف املشاركة يف األنشطة الرايضية الالصفية حباجة إليها وقناعة هبا2
 .املرحلة املتوسطة لعوائق واملشاكل دور يف احلد من املمارسة الفعلية هلذه األنشطة الالصفية لدى تالميذل /3

 150لقد اختريت هذه العينة بطريقة عشوائية،مشلت بعض متوسطات والية ورقلة ،بتوزيع عينة الدراسة:
 استمارة على مخسة متوسطات.30استمارة مبعدل 
 "املنهج الوصفي"هذه الدراسة إىل استخدام  أمراقتضى املنهج املتبع:

 "االستبيان"لقد استخدم يف هذه الدراسة تقنية األداة املستعملة:
 لقد أجريت هذه الدراسة امليدانية على مستوى بعض متوسطات والية ورقلة.اجملال املكاين:
  نتائج الدراسة:

/األنشطة الرايضية الالصفية يف اكتساب العديد من القيم االجتماعية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مثل 1
 واالحرتام والروح الرايضية.التعاون والتنافس 

 /اجلدول الزمين والتوقيت املخصص ملمارسة هذه األنشطة ليس مناسبا حلد كبري.2
 /هناك نظرة خاطئة لدى األولياء حول موضوع األنشطة الرايضية الالصفية ومشاركة أبناءهم.3
 وسائل املمارسة الفعلية./عدم اهتمام وامهال كامل هبذه األنشطة من قبل اإلدارة بتسخري مجيع مجيع 4
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مبعناها الواسع مدعما ابلتعاريف كما يتناول خصائص  االجتماعيةجاء هذا الفصل ليتناول مفهوم التنشئة        
 ابعتبارهاالتنشئة االجتماعية وأمهيتها واألهداف العامة منها والعوامل اليت تؤثر فيها اليت مت حتديدها يف مؤسسة 

قى من مؤسسات التنشئة االجتماعية واجملال احليوي األمثل هلا اليت تتشكل فيها شخصية الفرد منذ طفولته، ويتل
وأساس أخالقه ومقاييسه وقيمه وخرباته، بل وحىت تدريبه  النشءفيها اإلرثني البيولوجي والثقايف، و يف إعداد 

ومؤهالته العلمية واملهنية، وإشباع حاجاته املادية منها واملعنوية بطريقة تساير فيها املعايري االجتماعية والقيم 
ؤسسة تقع على مسؤوليتها تنشئة األجيال إذ تعترب ذات أولوية عن األسرة هي أول م الدينية واخللقية، لعلها أي
ابقي املؤسسات الرتبوية األخرى اليت ينشأ فيها الفرد على خمتلف أمناطه العمرية ليبدأ االحتكاك بعامل األشخاص 

 وااجاهات الثقافة من قيم ومعايري الكتسابواألشياء، ففي األسرة يتلقى أوىل أصناف الرعاية والتوجيه، ويدفع 
 وعادات وطبائع اجملتمع الذي يعيش فيه حتضرياً له ملختلف مراحل العمر املختلفة.
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 وال : تعريف التنشئة االجتماعية أ

 التنشئة األجنماعية : -1
 .: ابللغة الفرنسية   socialisationلغة : -

Socialization.ابللغةاألجنليزية  : 
 .اجلتمعة : ابللغة العربية 

جند لفظ   أنجتماعية  لفظا غري معتمد يف قواميس اللغة العربية ومعامجها, حيث ميكن والتنشئة اال
تنشأ ونشأ وتنشئة  وهي معاين تتضمن النمو واحلياة وممارسة  بعض احلركات  والعمليات الرتبوية اليت 

 تعمل يف جمموعها على جعل الصغري ينمو ويكرب . 

, ويقال نشأ أي بين فالن أي رىب   اإلدراكونشأ الطفل هنا وقرب من  فكلمة تنشئة  تعين " أقام "
 (  .9،العدد1998 ،فيهم وشب )حمي الدين خمتار

 اصطالحا : -

يف جمتمع معني , ويف زمان ومكان معني  ان  أفرادهي عملية تشكيل وإعداد  يعرفها حممد النجيعي :
السلوك املختلفة اليت تسري هلم عملية  التعامل مع البيئة  وأمناطيكتسبوا املهارات والقيم واالاجاهات  

 (  95, ص 1926 ،عياد  إبراهيمفيها ) مواهب  ينشئوناالجتماعية والبيئة املادية اليت 

التنشئة االجتماعية تكوهنا السريورة اليت يكتسبها الشخص عن :G,ROCHERيعرفها العامل 
ماعية الثقافية السائدة يف حميطه , ويدخلها يف بناء طريقها , ويبطن طوال حياته العناصر االجت

يتكيف  أنمن التجارب والعوامل االجتماعية ذات الداللة . ومن هنا  يستطيع  بتأثريشخصيته وذلك 
 (G,ROCHER،1986 ، P32).يعيش أنمع التنشئة االجتماعية حيث ينبغي عليه 

اجملتمع خالل مراحل  أفرادهي عملية تربية وتعليم يتم من خالهلا تزويد التنشئة االجتماعية : -
والتعاليم الدينية واخلربات واملهارات اليت متكنهم من التكيف واالنسجام مع  واآلدابحياهتم ابلقيم 

 اجملتمع . 
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 :مؤسسات التنشئة االجتماعية -2

اجملتمع ووجودهم يف هذه احلياة  أفرادتضطلع املؤسسات املعنية ابلتنشئة االجتماعية بدور هام يف تنشئة 
 أظافرهمما ميكن من التهذيب يف طبيعتهم وصقل سلوكهم منذ نعومة  أفضل إحداث إىلتنشئة ترمي 

تساعدهم على بناء هلم اجملتمع وتزويدهم ابملهارات املختلفة اليت  يرتضيهوصبهم يف القالب الذي 
بشكل متماسك فضال عن تدريب قواهم تدريبا تعود فائدهتم عليهم وعلى اجملتمع , ومن  شخصيتهم

الفرد  إبعداداملتصلة  األساسيةاجملتمع هذه املؤسسات لتلبية احتياجاته  أقاماجل حتقيق هذا اهلدف 
 للمتطلبات املواطنة .

 ألمهيتهااليت جاءت والدهتا وظهورها على خارطة اجملتمع  األطفالرايض فمن بني هذه املؤسسات 
وتنمية قدرات تكوين شخصياهتم يف مرحلة تعد من  األطفاليف تربية   األسرةالقصوى يف مساعدة 

 املراحل اهلامة يف حياهتم .

ة فهي البيئة يف تربية النشء وتزويدهم ابلثقافة االجتماعية املطلوب األسرةاليت تشاطر  املدرسةيت أت إن إىل
اليت تساهم يف  دور العبادةننسى ابلذكر  مدة طويلة من عمرهم وال األبناءالثانية اليت يقضي فيها 

.  اآلخرينوتنقيتها من الذنوب واملعاصي وحثهم على فعل اخلري ومساعدة  وإصالحهاهتذيب النفوس 
 الذين امنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال " إن" قال هللا تعاىل

واجلماعات  األفرادكبري على سلوك   أتثريهلا  إذة ئاليت هلا دور هام يف عملية التنش اإلعالموسائل وكذا 
اليت  األساسيةوالدعامة  اإلنسانتعد نقطة البداية يف حياة  إذحلقة ,  أهمننسى  وعاداهتم وقيمهم ,وال

 . األسرةد عليها البناء االجتماعية وتعد ضرورة حتمية لبناء اجلنس البشري  ودوام استمراريته هي يستن
 ( 86- 85- 84 – 83ص  ، 2011 ،) صالح امحد العزي

 أهداف التنشئة االجتماعية : -3
تعليم الطفل مهارات تتفق مع ظروف جمتمعه الذي ميكنه من أن يصبح عضوا مناسبا يف  -

 على االعتماد على نفسه يف كسب العيش .اجملتمع قادرا 
 تلقني الطفل تراث اجملتمع وثقافته وقيمه وعاداته وتقاليده وأمناط املعيشة اخلاصة به . -
 األدوارتعليم الطفل ضبط السلوك حىت ميكنه أن يتوافق مع األهداف املستقبلية ،كما أهنا تعلمه أداء  -

والزميل واألخ  االبنرين بنجاح )إعداده ألداء دور االجتماعية اليت متكنه من أن يتفاعل مع اآلخ
 واألب (.
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يف نفس الفرد الذي على أساسه تبدأ أمنيات ورغبات املستقبل يف غرس مستوى الطموح  -
ونسعى لتحقيقها للوصول إىل ما نتطلع  ألنفسناالظهور ،ويقصد ابلطموح تلك األهداف اليت نضعها 

 عليه .
الفرد وما يرتتب عليه من ميكانزمات سيكولوجية تعمل على تلقائية إدماج نظام القيم يف ذات  -

 السلوك وضبطه .
حتقيق عملية الضبط االجتماعي ابلنسبة للمجتمع بشكل عام مبا يف ذلك االمتثال لقواعده  -

وقيمه والذي ال يتم إال من خالل تبين الفرد لقيم اجلماعة وثقافته )صالح أمحد العزي 
 (.51،ص2011،
لوليد البشري إىل كائن عاجز متام العجز إىل كائن اجتماعي قادر على التفاعل وهذا ال حتويل ا -

يتم إال من خالل االحتكاك الثقايف واالجتماعي ابآلخرين،والذي يعترب مبثابة عنصر حيوي يف عملية 
 (.  37،ص2009التنشئة االجتماعية )سهري امحد سيد معوض،

 األسرة :اثنيا :

 :  األسرةتعريف  -1

 لغة :

أسرة الرجل :عشريته ورهطه األدنون ،واألسرة هي  عشرية الرجل وأهله وبيته )لسان قال ابن منظور:
 (141،ص 1991العرب ،

،ص 1991شدة اخللق واخللق )الفريوز أابدي ، –الغضب  –الشد  –األسرويف القاموس احمليط :
107.) 

ة الرجل :عشريته ورهطه األدنون )الزبيدي حممد واألسرة الدرع احلصني ،عشرية الرجل وأهل بيته ،وأسر 
 ( 113مرتضى ،ب ت ،

 اصطالحا :

على  وامرأةهي مكونة من رجل  األسرة إن  إىل: يشري  H , P FANCHILDتشيلدتعريف 
يرتتب على ذلك من حقوق وواجبات اجتماعية ومن  الدخول يف عالقات يقرها اجملتمع وما أساس

 النامجني عن هذه العالقات . األطفالرعاية وتربية 
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بوصفها املؤسسة  لألسرة: فيضع تعريفا GORALD , R LESLIEماجريالد السلي 
للتنشئة االجتماعية الكائنات  أخرى, وحنن ال نعرف طريقة  إنسانيته ليهاإاالجتماعية   اليت تعزو 

 ( 23ص  ،2009 ،)سهري  امحد سعيد عوض   األسرةالبشرية سوى تربيتهم داخل 

 (نشأة وتطور األسرة :2

 النشأة : -1 -2

تعترب األسرة النواة أو اخللية األوىل يف بناء اجملتمعات ،واملؤسسة األوىل اليت أدت إليها الطبيعة البشرية 
،كما أن نشأهتا متت بصورة تلقائية ،وحتقيق وجودها بدافع احلفاظ على النوع  االجتماعالنازعة إىل 

ني الرجل واملرأة بصورة دائمة يقرها اجملتمع ، وتوجد األسرة كنظام اجتماع يف البشري ،وتقام الرابطة ب
خمتلف أنواع اجملتمعات البدائية واملتطورة على حد سواء وقد مرت بتطورات خمتلفة منذ القدم حىت اليوم 

 (119،ص 2008عرب مراحل تطورها )عبد هللا الرشدان ، اختذهتامن حيث األشكال اليت 

 ر :التطو  -2-2

 :من انحية اتساعها :2-2-1

كانت قدميا تضم  مجيع األقارب من انحية الذكور واإلانث واملوايل واألقارب واملقربني ،حيث يبدو 
نطاق األسرة قدميا أكثر اتساعا مما عليه اآلن " فاألسرة مثال يف اسرتاليا وأمريكا األصليني تضم مجيع 

حيث كانت األسرة تضم مجيع لي الواسع عند اليوانن والرمان ائأفراد العشرية ،كما وجد هذا النطاق الع
األقارب من انحية الذكور وكذلك األقارب واملوايل وكل ما يتبناهم رب األسرة أو يدعي قرابتهم 

 (121،ص 2008يف األسرة عند العرب يف اجلاهلية ")عبد هللا الرشدان ، ،وكذلك احلال

 :من انحية قيادهتا )رائستها(:2-2-2

حيث كان يرتأس األسرة منذ القدم أكرب أفرادها ويف هذه احلالة الشيخ أو الكبري أو األب ،وذلك من أجل حتقيق 
ويف بعض اجملتمعات األمومية تكون الرائسة  ، اآلابءصبحت الرائسة إىل الذكور النظام واالحرتام ،وشيئا فشيئا أ

 لألمهات 
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ع لعوامل أخرى منها العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية فرتاها أما يف اجملتمعات احلديثة صارت الرائسة ختض
انصر ،ب ت ،ص  إبراهيموحينا آخر لألم ،ويف حالة أخرى لألخ الكبري أو حىت اجلد أو اجلدة ) لألبحينا 
64) 

 :من انحية وظيفتها :2-2-3

تطورت األسرة من واقع الوظائف الكثرية والواسعة إىل واقع التقليل من الوظائف " فاألسرة يف القدمي  
  –سياسية  –قضائية  –تشريعية  –اقتصادية –كانت تقوم ابلوظائف كلها ) اجتماعية

عادت  تروحيية .....( مث كان التطور سبيل ختلي األسرة عن وظائفها فما –ترفيهية  –تربوية  –دينية 
تقوم يف غالبية اجملتمعات إال ابلوظائف اجلسمية واالقتصادية والرتبوية ")صالح الدين شروخ 

 (65،ص 2004،

 : أشكال األسرة وتصنيفاهتا  -4

ختتلف أشكال األسر ابختالف اجملتمعات وقد أدرج الباحثون يف علم االجتماع على وضع تصنيفات 
 :األسرة يف عدة حماور نذكر منها

 :تصنيف على أساس الشكل واحلجم -4-1

 األسرة املمتدة : -
تشمل منطا شائعا يف اجملتمعات البدائية ،حيث تتكون من عدد من األسر املرتبطة سواء كان النسب 

ختتلف كثريا عن األسرة املركبة أو العائلة  فيها الرجل أو للمرأة ويقيمون يف مسكن واحد ،وهي ال
 (9،ص1998)السيد عبد العاطي وآخرون ،

 األسرة النواة : -
أصبحت األسرة النواة ظاهرة عاملية ،وذلك حبكم االنتشار الواسع هلا حيث طغت على الرتكيبة 
االجتماعية ملعظم دول العامل ،وقد عرفها حممد عاطف غيث " أبهنا الوحدة األساسية للتنظيم األسري 

زوجتان عضو يف أسرتني نوويتني وأحياان ،وهي تتألف من زوجني وأبنائهم ويعترب الزوج الذي تكون له 
 (.179،ص 1996يستخدم مصطلح األسرة الزوجية بذال من األسرة النووية )حممد عاطف غيث ،

  :األسرة املركبة -
 .وهي األسرة اليت يكون فيها الزوج متزوج من عدة زوجات
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 :األسرة املشرتكة -
البعض من خالل خط األب عادة وأغلب وهي تتكون يف الغالب من أسرتني نوويتني ترتبط ببعضها 

هذه األسر تتكون من أخ وزوجته وأطفاهلا ابإلضافة إىل أخ وزوجته وأطفاهلما يشاركون مجيعا يف منزل 
 .واحد

 التصنيف على أساس السلطة يف األسرة: -4-2
 تصنف على هذا األساس إىل: 

 رة. تكون السلطة فيها لألب إىل حد كبري على مجيع أفراد األس أسرة
 تكون فيها السلطة لألم. أسرة

 تكون فيها السلطة لالبن.أسرة  
 تكون فيها السلطة الشرعية للويل أو للجد أو للجدة.  أسرة
 دميقراطية تسودها املساواة يف احلقوق والواجبات جلميع أفرادها.أسرة 
 . تسلطية أسرة

 التصنيف على أساس إقامة األسرة: -4-3
 ساس إىل:تصنف األسرة على هذا األ

 تقيم مع أهل الزوج.  أسرة 
 تقيم مع أهل الزوجة. أسرة

 .تقيم بشكل مستقل أسرة 
  :التصنيف على أساس شكل العالقات -4-4

 تصنف األسرة على هذا األساس إىل:
  .تطالب أفرادها ابخلضوع للتقاليد: أسرة تناحرية
 .يكسب فيها الفرد أمهية من خالل توكيد ذاته: أسرة تفاعلية

 التصنيف على أساس معاملتها ألطفاهلا: -4-5
 :تصنف األسرة على هذا األساس إىل 
 لألطفال مما جيعلهم منحرفني وغري متوافقني.: أسرة انبذة 
 معهم اجعلهم ساذجني واتكاليني. :أسرة مساحمة 
 اجعلهم خائفني وعدائيني. :أسرة متسلطة 
 (.127،ص 2005)السعيد عواشرية ،اجعل منهم أفراداً أسوايء :أسرة دميقراطية 
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 خصائص األسرة :-5
 خصائص األسرة يف ما يلي : ماكيفر بيدجوحدد 

عملية تتسم ابلشمول والتكامل فهي تشمل كافة أفراد اجملتمع، كما أهنا تربط بني  العمومية : -
اليت هي موجودة يف كل اجملتمعات ابختالف األشكال  النظم االجتماعية واملؤسسات وتنسق بينهم

 أتخذها .
 األساس العاطفي واالنفعايل . -
تكون األفراد عل الشكل األمثل الذي يرمسه اجملتمع هلا وتشكيل ري الشكلي والتشكيلي :ثالتأ -

 األفراد لالندماج فيه .
 هي ذات حجم حمدد اجلوانب . احلجم احملدد: -
الوحدة األولية لكل حيث هتتم كل اجملتمعات وتشكل موضوع النواة يف اهليكل االجتماعي : -

 جمتمع وأصغر حجم يف اجملتمع .
 :لكل عضو مهامه ومسؤوليته فيها .مسؤولية األعضاء -
 إذ ختضع تشريعات اجملتمع ومقايسه وشرعيته بداية من الزواج .التنظيم االجتماعي : -
فهي من حيث أعضائها تزول أما من حيث الشكل فهي دائمة طبيعتها الدائمة واملؤقتة : -

 .(127-126،ص 2005يف كل اجملتمعات ال تزول بزوال أفرادها )عبد العزيز خواجة ، ومستمرة
 وظائف األسرة : -5

ختتلف وظائف األسرة ابختالف بنائها ،حيث يؤكد الكثري من املفكرين أن وظائف األسرة قدميا ختتلف 
املعاصر ،وهذا انجم عن تعقد احلياة االجتماعية ،وتشابه أنشطة اجلماعات ،إذ  األسرةعن وظائف 

يذهب "أرنسة برجس"أن األسرة املعاصرة ابعتبارها وحدة لتفاعل الشخصيات ،إذ أن التعاطف بني 
 (.17،ص 1995الزوجني وتنمية شخصية الطفل هو حمور حياة األسرة املعاصر )فادية عمر اجلوالن ،

 علماء االجتماع فإن وظائف األسرة تكمن يف : إمجاعوحسب 
 الوظيفة العاطفية : -

هي التفاعل بني مجيع أفراد األسرة يف املشاعر العاطفية حيث تعترب اجملال الوحيد الذي ميارس فيه الفرد 
 عواطف األبوة واألمومة واألخوة .

فاألسرة تؤكد االستمرار احلضاري من خالل نقل ثقافة اجملتمع لألعضاء الوظائف احلضارية : -
الضارة واليت  تتناسب مع قيم اجملتمع احلضارية  التأثريات،وابلتايل اجنب السلوكات غري اجتماعية  ذات 

 (25،ص 1997)خريي خليل اجلميلي ،بدر الدين عبده ،
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 الوظيفة االجتماعية : -
ابلغة األمهية ،فهي املؤسسة األوىل اليت تستقبل الطفل من امليالد فهي العامل لألسرة وظيفة اجتماعية 

األول واملؤسسة األوىل اليت تقوم بعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي للطفل وحتويل سلوكه إىل السلوك 
عادة يف حميط األسرة وهذا ما يدعوان إىل القول أبن  االجتماعي وعالقة الطفل بوالديه وإخوته تنشأ

 (  31،ص 2009هامة )سهري أمحد سيد معوض ، اجتماعيةلألسرة وظيفة 
 : الوظيفة االقتصادية -

"األسرة يف اجملتمعات املعاصرة أصبحت وحدة مستهلكة نظرا ألن اجملتمع وجد منظمات جديدة تقوم 
خلدمات وأبسعار أقل نسبيا ")أمحد حيي عبد احلميد اآليل وتوفري السلع وا اإلنتاجبعمليات 

 (. 20،ص1998،
أصبح دور األسرة استهالكي أكثر منه  إنتاجيةفبعد أن كانت األسرة يف اجملتمعات التقليدية وحدة 

 إنتاجي وهذا نتيجة التغري االجتماعي والتطور التكنولوجي .
 حفظ النوع البشري : -

من خالل اتصال جنسي مشروع يستلزم تصديق اجملتمع وقبوله ،وذلك هتتم األسرة حبفظ النوع البشري 
وفقا لقواعد متثل يف مجلتها تنظيمات اجتماعية تتحكم فيها العادات والتقاليد )سناء اخلويل 

 (.73،ص 1995،
 إعالة األفراد وتربيتهم : -

،وتنمية الشعور ابالنتماء  فاألسرة تقوم برعاية الطفل واحملافظة عليه من خالل إكسابه العادات والتقاليد
 األسري واالجتماعي وتكوين شخصيته

النفسي لألفراد بتوفري عالقات االهتمام والتكافل ألفرادها ،واألمن النفسي  اإلشباعكما تقوم بتوفري 
مستقر يشعر ابالنتماء األسري والتفاعل من أجل مصلحة األسرة واحملافظة على  و متزن  إنسانخللق 

 (153،156،ص ،ص 2000)عبد اخلالق حممد عفيفي ،كياهنا ووحدهتا 

 أمهية األسرة : -6

 تكمن أمهية األسرة فيما يلي :

وما تشمل عليه من أفراد هي املكان األول الذي يتم فيه ابكورة االتصال اجلماعي  األسرةإن  -
 الذي ميارسه الطفل مع بداية سنوات حياته الذي ينعكس على منوه االجتماعي فيما بعد .
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يعترب اآلابء مبثابة مصفاة تصفي أو تنفي القيم قبل عبورها إىل الطفل ،كما أهنن مناذج أمام  -
 األطفال يقلدوهنا .

االسرة هي املكان الوحبد يف مرحلة املهد وما بعدها للرتبية املقصودة ،وال تستطيع أي مؤسسة  -
 .ريايت مهارات التعبأخرى تقريبا أن تقوم هبذا الدور ،فهي تعلم الطفل اللغة وتكسبه بدا

 الالزمة للحياة يف اجملتمع.  تواالاجاهااألسرة هي املكان الوحيد الذي يزود األطفال العواطف  -
 األسرة هي أول موصل لثقافة اجملتمع إىل الفرد . -
إن التفاعل بني األسرة والطفل يكون مكثفا وأطول زمنا من اجلهات األخرى املتفاعلة مع  -

 الطفل .
اجلماعة املرجعية اليت يعتمد عليها الطفل عند تقيمه لسلوكه ،وتقييم اجملتمع له األسرة هي  -

 (25-23،ص 2007)سهري كامل أمحد ،شحاتة سليمان حممد ،

هذه املؤسسة االجتماعية  اإلسالممشاقه ،حيث "أحاط لت وألمهية هذا الدور الذي تشغله وحتم
يف أحضاهنا ما حيتاجون إليه من سند  وينشئونابحلرمة والقدسية ليجد فيها األطفال حني يولدون 

 ( 81،ص 2008لرمحان النحالوي ،ايلجؤون إليه ويعتزون به )عبد 

 : األسرية اثلثا : التنشئة 
 : األسرية التنشئة  تعريف – 1
الفرد سلوكيا ومعايري  إكساب إىلهي عملية تعلم وتعليم وتربية , تقوم على التفاعل االجتماعي وهتدف  

وااجاهات مناسبة الدوار اجتماعية معينة متكنه من مسايرة مجاعته , والتوافق االجتماعي معها , وتكسبه 
 الطابع االجتماعي 

 ( .  243, ص 1984 ،حامد عبد السالم،وتسري االندماج يف احلياة االجتماعية ) زهران
 : آخر تعريف

ابلغة  أاثرخاصة ملا هلا  األسريةاملؤسسات التنشئة االجتماعية عموما , والتنشئة  أمهيةالخيفى على احد 
 أصبحخالل مواقف احلياة , فقد  اإلنسانيةالنفسية واالجتماعية وحىت  وأبعادهعلى شخصية الطفل 

لديهم مشكالت وسلوكيات غري مرغوب فيه يف  األطفالمن  % 80معروفا لدى املتخصصني ابن 
مت التعامل  ما إذاسلبية يف نفسية الطفل  أاثرترتك  أهناولة يهم سنهم ومراحل منوهم , كما سنوات الطف

, ص 2011معها من قبل الوالدين واملربني بقصد او بدون قصد , بطريقة غري سليمة ) ماهر العريب, 
40  ) 
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 : األسريةالتنشئة  أمناط -2
 السوية : األسريةالتنشئة  أمناط-2-1
 منط احلزم ) السواء ( : 2-1-1

سلبية  تاباجاهااملعربة عنها  األساليبالسوية من وجهة نظر احلقائق الرتبوية بعكس  األساليبهو من 
ااجاه السواء يرتبط  أن واألبناء اآلابءالدراسات العلمية اليت تناولت موضوع العالقة بني  أثبتت, حيث 

ارتباطا اجيابيا ابلثقة ابلنفس , القدرة على حتمل املسؤولية , العالقات اجليدة , ضبط الذات , وحتمل 
 املسؤولية , الرتبية السوية تقوم على احلزم , واحلزم هو الذي

رونة يتشدد يف ظروف تستوجب امل يف نصاهبا فال يتساهل يف ظروف تستوجب الشدة وال األموريضع  
 ( 17, ص2002واللني ) ليلى بنت عبد الرمحان اجلريبة , 

من العقاب , ويقومان  أكثرالسواء يستخدم الوالدين الثواب  أسلوب إن:1973دايان بومرتيدوتؤكد 
ويشجعاهنم على احلوار , فيقوم التفاعل بينهم  إليهمبشكل واضح ويصغيان  أبنائهم إىلبنقل توقعاهتم 

والقدرة على ضبط النفس , ويساعد  ابألمنوالتقبل مما ينمي لدى الطفل الشعور  املساعدة أساسعلى 
 ( 26, ص 2000على التعلم ) فاطمة منتصر الكتاين , 

 منط التقبل : 2-1-2
انه ضروري لكي  PERSTONEبرستون رأي. وعلى حد  اإلنسانيةاالحتياجات  أهموهو من 

 (34, ص 1993يف حياته ) دملج سلمى املصري , ابلطمأنينة اإلنسانيشعر 
تنعكس على سلوك  أاثرحاسم يف منو الشخصية , يرتتب عليه  أمرانه  RONERويعتقد روين 

, ونظرهتم االجيابية للحياة يف مرحلة الرشد  ألنفسهمالوظيفي , وتقديرهم االجيايب  وأدائهمومنوهم  األبناء
 .(  28, ص 1988) سالمة ممدوح حممد ,

الثقة ابلنفس  األبناءالتقبل ينمي  يف  أنكثري من العلماء واملفكرين , عندما تبني هلم   الرأيويؤكد هذا 
 .االجيابية واألخالق

 النمط الدميقراطي : -2-2-3
كونه يساعد الطفل على التوافق   األسريةاملميزة يف التنشئة  األساليبميقراطي من دال األسلوبيعترب 

, 2003ابختصار ) جناح رمضان حمرز ,  األسلوبومن خصائص هذا  األسرةالشخصي االجتماعي يف 
 ( 37-36ص 
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 أرائهمفرحة عن التعبري عن  وإعطائهم,  األبناء إرادةاالبتعاد عن النظام الصارم وعدم كبح  –ا 
 .  وأفكارهم

 . لألبناءاحلاجات النفسية اجلسمية واالجتماعية  إتباعيف االعتدال يف  ةالوساط –ب 
 التسلط حياهلا  أواذ موقف الرفض , وعدم اخت األبناءاليت يبدي هبا  اآلراءاحرتام وتقدير  –ج 
 كلها .ابألسرة  املتعلقة ابلقضااي  أوضااي اليت تتعلق هبم يف الق األبناءاعتماد احلوار واملناقشة والتشاور مع  –د 
املساعدة يف بناء شخصيات تتسم ابالتزان والثقة ابلنفس واالستقاللية يف الفكر , وينمي الشعور املتزايد  –ه 

 ابملسؤولية . 
 غري السوية :  األسريةالتنشئة  أمناط -2 -2
 منط القسوة والتسلط : 2-2-1

العقاب املتكرر, وعدم االستماع للطفل اذ خيلف هذا النمط ااثر  وإيقاعيتميز هذا النمط ابلضبط الصارم 
, العداوة وضعف  اآلخرينتتمثل يف الشعور ابلتعاسة واالنسحاب وعدم الثقة يف  األطفالعلى سلوك 

 ( .  22, ص 2007جاد ,  أبو التحصيل الدراسي .) صاحل حممد علي
 اللفظي او احلرمان . ا التهديدالعقاب اجلسدي كالضرب , وكذ األسلوبكما يتضمن هذا 

 منط احلماية الزائدة :  2-2 -2
والتدخل يف كل شؤوهنم لدرجة اجناز الواجبات واملسؤوليات  أبنائهميتعدى هذا النمط حرص الوالدين على محاية 

, وابلتايل جيدون صعوبة يف حتمل املسؤولية يف  أبنفسهماليت يستطيعون القيام هبا , فال يتاح هلم اختاذ قراراهتم 
 (  09ص ،2007 ،سليمان حممد  وشحاتةمستقبل حياهتم )سهري كامل امحد 

مستوى قوة األان والطموح واخلوف واالنسحاب وعدم  اخنفاضعدم الرتكيز ،وتنمي احلماية الزائدة 
التحكم االنفعايل ورفض املسؤولية وسهولة االنقياد للجماعة واالعتماد عليها )الدسوقي كمال 

 (345،ص 1979،
 منط اإلمهال :2-2-3

ب ،ومن يقصد هبذا النمط ترك الطفل دون تشجيع على السلوك املرغوب فيه أو حماسبته على السلوك غري املرغو 
 بنظافة الطفل ،عدم إصغاء الوالدين حلديث الطفل  االهتمامبني صور اإلمهال عدم 

والالمباالة ابإلجنازات اليت  ابالنتماء"والطفل املهمل عادة ما يشعر بضعف اإلحساس بوجوده وضعف الشعور 
 ..... االحنرافالوالدين جيعله فريسة سهلة للوقوع يف  وإرشادحيققها ،كما أن افتقاره إىل التوجيه 

،وإىل ضعف الشعور ابلذات ")خليل حممد بيومي  االجتماعية فاإلمهال يؤدي إىل عدم اإلحساس ابملرغوبية
 (98،ص 2000،
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 منط التذبذب: 2-2-4
بني اللني والشدة  يعترب من أشد األمناط خطورة على الطفل وصحته النفسية ،ويتضمن تقلب يف معاملة الطفل

مرة على العمل ويعاقب عليه مرة أخرى وهذا التذبذب بني العقاب والثواب واللني والقسوة ،جيعل الطفل  أيب،
دائم القلق غري املستقر ويرتتب على هذا النمط شخصية متقلبة متذبذبة )صاحل حممد علي أبو جادر 

 (219،ص 2007،
وقد يقع الطفل يف مل هذا التناقض ليس فقد من خالل التذبذب الذي يبديه كل من األب واألم وإمنا من 

 ( 189،ص 1980خالل التعارض يف أساليب التنشئة بني الوالدين ذاهتم )فؤاد البيهي سيد ،
 العوامل املؤثرة يف التنشئة األسرية :-3

 إذ تتمثل هذه العوامل يف :
 ة :العوامل اخلاص-3-1
 شخصية الطفل: -3-1-1

إن العالقة القائمة بني الطفل والوالدين تتفاعل تفاعال مستمرا وتتأثر أتثريا متبادال بينهما ،ولشخصية الطفل دور 
على التفاعل الذي  أتثرياآلابء الرتبوية ،فعندما يولد الطفل مزودا حبالة مزاجية هلا  تااجاهايف تعديل مسار 

 إىل ثالثة أنواع : داملواليألكسندر توماس ( –)ستاالنشحيدث بينه وبني من يقوم برعايته ،وحىت صنف كل من 
 املولود السهل : - أ

 وهو الطفل الذي يتصف مبزاج اجيايب ونشاط معتدل وجيد سهولة يف التكيف .
 املولود الصعب : - ب

سليب كثري البكاء، جيد صعوبة يف التكيف مع املواقف وهو عكس املولود السهل ،حيث يتميز مبزاج 
 اجلديدة .

 املولود البطيء: - ت
 حيث يتصف مبزاج سليب ،وتكون نشاطاته وردود أفعاله بطيئة .

بطيء (فالتفاعل الذي حيدث –صعب  –هلذا يتحدد شكل التفاعل بناءا على طبيعة شخصية الطفل )سهل 
اجيابية  يف التعامل معه ،بينما جيعلها مع الطفل الصعب أكثر سلبية )انجح بني املولود السهل واألم جيعل األم 

 (54،55،ص 2009-2008خملوف ،
 
 
 



 2016 الفصل األول :التنشئة االجتماعية األسرية   

 

 
21 

 

 املستوى التعليمي والثقايف للوالدين : -3-1-2
الوالدين مها اللذان حيددان مدى تقدم أو أتخر الطفل يف املدرسة والدليل على ذلك أن اآلابء اليوم يقضون " 

دروس أكثر من ذلك الذي كان يقضيه اآلابء يف املاضي ويرجع هذا  استذكاروقتا أطول يف مساعدة أبناءهم يف 
 (.70-69،ص 2004يف الوقت احلايل ")ابسم حممد ويل ، اآلابءإىل ارتفاع املستوى الثقايف والتعليمي بني 

اآلابء واألمهات الكويتيني يف تنشئة األبناء وعالقتها يف  ااجاهاتحول  1986عبد الفتاح القريشي ويف دراسة 
يرتبط اجيابيا اباجاه السواء يف املعاملة  نللوالديبعض املتغريات ،اتضح أن من نتائجها أن املستوى التعليمي 

 (130،ص 2000نان عبد اجمليد العناين ،.)ح
 تقبل الذات واالتزان االنفعايل لآلابء : -3-1-3

أن االاجاهات حنو الذات تعكس االاجاهات حنو اآلخرين ،فتقبل الفرد لذاته جيعله يتقبل (1950هورين يرى )
ابتها وتفسريها أن درجة حساسية األم وسرعة استج)ماري انيس وورث (اآلخرين والعكس كما بينت أحباث 

صحيح إلشارات الوليد وتفاعلها املزمن معه ،تؤدي إىل ارتباط فيما بينهما )انجح خملوف 
 (.54-53،ص2008،2009،
 العوامل الداخلية : -3-2
 : األسرةحجم  -3-2-1
قل  األبناء, فكلما ازداد عدد  لألبناء الكثرة يؤثر بدور يف عملية  التنشئة أومن حيث القلة  األسرةحجم  إن

وكلما ازداد احلجم  األخوةاحتكاك الوالدين هبم , وتقلصت مساحة هذا االحتكاك ويف املقابل يزداد التفاعل بني 
 . لألبناءتطبيق  النظام بشكل صارم وقلت فرص الشرح والتفسري  إىل األسرةتلجا 

 .( 100, ص  1996) زكراي الشربيين وسريية صادق , 
احلديثة تتميز برفض الزوجني للحتمية  األسرة أننرى اليوم  أننا إالاحلديثة  األسرةة يف حيث انتشرت هذه الظاهر 

وتوقيت والدهتم ) ابسم حممد علي ،األطفالاملنظم عن طريق حتديد عدد   اإلجنابلعملية  وإخضاعهاالبيولوجية 
  أطفالهو ثالث  األسرةاحلجم املثايل الذي ترجوه  أن أيالعلمية  األحباثتدل  إذ(   83,ص 2004وزملية ,

 ) العامل االقتصادي ( :  األسرة دخل -3-2-2
املادية , وبه  األسرةفهو قوام  لألبناءتنشئة الوالدين  أسلوبالعوامل املؤثرة على  أهميعد العامل االقتصادي من 

 أهمالعوامل من  أهمغذائيا وصحيا وتعليميا " ويعترب العامل االقتصادي من  األبناءحتقق رغبات وحاجات 
وظائفها وتعمل  أداءتصبح عاجزة عن  فإهنامل اجد املوارد االقتصادية  الكافية  إذ ألهنا األسريةالعوامل يف احلياة 

 1981مصطفى اخلشاب , هذا العامل الشيء الكثري " )  وطأةمن  األسرةفيها عوامل الفساد والتفكك وتعاين 
 (200, ص 
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 :  األسرةنوع سكن   -3-2-3
فالفضاء الضيق جيعل مقومات شبه معدومة , حيث يتولد االحتكاك  األسريةيعد من العوامل املؤثرة يف التنشئة 

الفرد قضاء حاجاته يف هدوء وسكينة "  وال يستطيعالزائد املولد لالضطراابت وتسود العالقات املتوترة , 
من للطفل اهلدوء ضالوفري  املريح والذي ي األمانواملسكن الصاحل هو الذي يعيش الطفل فيه وحيميه ويوفر له 

 (  245, ص 1983") علي الدين السيد حممد ,  األسرةواخلصوصية واالستقاللية بعيدا عن احلياة خارج 
 الطبقة االجتماعية :   -3-2-4

يف عملية التنشئة االجتماعية واثر ذلك يف بعض املظاهر السلوكية للطفل  األسرةعدة حبوث حول دور  أجريت
, وكان 1970التفاوت الطبقي االجتماعي مثل حبوث ) امحد سالمة وعبد السالم وعبد الغفار  إىلاليت تعود 

من  نتائجها تفاوت الطبقات االجتماعية يرتبط به عملية التنشئة االجتماعية واجملتمع الواحد يوجد فيه فروق يف 
 ( 318. ص  2003م زهران , . ) حامد عبد السال أخرى وأسرة وأسرة وأخرىالتنشئة االجتماعية بني طبقة 

 يلي :  تشمل ما : األسريةالعالقات  -3-2-5
 :العالقة بني الوالدين  - أ
يف  مما خيلف  مناخا يساعد منو الطفل األسرةمتاسك  إىلالسعادة الزوجية تؤدي  أن إىلتشري  -

 تكوين شخصية متكاملة متزنة.
, التوافق  األمنحاجات الطفل )  إشباع إىلالتوافق والعالقات السوية بني الوالدين تؤدي  -

 االجتماعي...(. 
ينمو منو نفسي  أن إىلمما خيلف مناخا قد يؤدي ابلطفل  األسرةتفكك  إىلالتعاسة الزوجية تؤدي  -

 .غري سليم 
 اخلوف وعدم االتزان االنفعايل . األاننيةالغرية  إىلاخلالفات بني الوالدين تؤدي  -

 وتشري إىل :العالقات بني الوالدين والطفل : - ب
املشبعة ابحلب والقبول والثقة تساعد الطفل يف أن حيب غريه ويتقبل اآلخرين  تواالاجاها القاتالع -

 ويثق فيهم .
،التسلط وتفضيل الطفل على  اإلمهالالسلبية مثل احلماية الزائدة ، تواالاجاهاالعالقات  -

 اآلخر أو األكرب على األصغر تؤثر سلبيا على النمو والصحة النفسية للتلميذ .

 العالقة بني األخوة : -جـ 

 العالقات املستحبة بني األخوة اخلالية من التمييز والتنافس تؤدي إىل النمو السليم للطفل .
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 العوامل اخلارجية : -4-3

 رفضها . أوالقيم السائدة يف اجملتمع ومدى تقبلها  -
 اخلالف القائم بني الوالدين واألبناء حول القيم اليت حتدد السلوك املرغوب فيه . -
 ثقافة اجملتمع وفلسفته ومعتقداته ومعايريه . -

 :أهداف التنشئة األسرية -5

)السياسية واملدرسية والدينية والعسكرية واالجتماعية  ةال ختتلف التنشئة األسرية عن ابقي أنواع التنشئ  -
 وسواها( من حيث حتديد أهداف خاصة هبا تعكس آماهلا ووظيفتها وهي كالتايل:

 .كيف يتعلم بطريقة إنسانية، وإكسابه شخصيته يف اجملتمع  النشءتعليم   -
    .قيم ومعايري وأهداف اجلماعة االجتماعية اليت ينتمي إليها النشءتلقني   -
 .تلقني املنشأ النظم األساسية واليت تبدأ من التدريب على أعمال النظافة حىت االمتثال لثقافة اجملتمع -
 .األدوار االجتماعية ومواقفها املدعمة، وإشباع حاجاته البيولوجية واالجتماعية النشءتعليم  -
 .يةابحلياة االجتماعية من خالل إكسابه املعايري والنظم األساس النشءدمج   -
بصيغة اجتماعية، وحماولة القضاء على نزعات األاننية واالنفرادية،  النشءاالرتفاع مبيول وعواطف  -

،ص 1985مصطفى اخلشاب ،وترويضه على التعاون واإلخاء وحب الغري والرعية يف تبادل اخلدمات واملنافع.)
132) 

 :  األسريةأمهية التنشئة  -6

 (،ص 1993 ،)خريي خليل اجلميلي فيما يلي :  ابلنسبة للطفل األسريةالتنشئة  أمهيةتتبني 

 . األسرةغري مجاعة  أخرىمجاعة  أبي متأثر يكون الطفل ال أن -
 التشكل . والتأثر يكون الطفل يف هذه الفرتة سهل  -
 والتعلم.  لإلحياءقابلية الطفل  -
 , وحاجته للرعاية الدائمة .  إرادتهقلة خربة الطفل وضعف  -
تتميز على غريها من وكاالت  األسرةتقدم كون  من خالل ما األسريةالتنشئة  أمهيةكذلك تتجلى    -

 أطول و أخصبمن يستقبل املولود اجلديد . واكرب وكالة يقضي فيها الطفل  أول ألهناالتنشئة االجتماعية 
 يع والضبط االجتماعيني .ك والتطببناء يتم فيه صقل الشخصية وتعديل السلو  وأولمراحل العمر املختلفة , 
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عملياهتا تعد حيوية ابلنسبة لالستمرار االجتماعي للحياة وهي السبيل  أنتتضح يف  أمهيتهالذلك فان  -
 .112, ص1984عبد اهلادي عفيفي ,  حتديد مالمح احلياة مبستوايهتا االجتماعية واملادية ) إىل
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 خالصة 

إن التنشئة االجتماعية  األسرية هامة وضرورية يف العصر احلايل وذلك لتطور اجملتمعات             
العديدة  االجتماعيةوتطور دور األسرة يف احلياة العامة ،إذ حتتل األسرة مكانة مرموقة بني املؤسسات 

الكيان الرتبوي و إجياد عملية اليت أفرزهتا اجملتمعات اإلنسانية، فهي إحدى العوامل األساسية يف بناء 
التطبيع االجتماعي وتشكيل شخصية األبناء ومنوهم، إذ ال يوجد أي مؤسسة اجتماعية ميتلك من 
الفرص مثل ما متتلك األسرة يف تشكيل منو الطفل واملراهق خصوصاً إذا كانت تسود يف األسرة وتشيع 

ا اباللتزام مببادئ اليت تندرج عنها  ، فهي تربية بني أفرادها القيم واملعايري واألخالق احلميدة  ، وهذ
متكاملة املقاصد مؤهلة حلل املشاكل واألزمات اليت تعاين منها النظرايت الرتبوية األخرى، وقادرة على 
إعطاء نتائج تربوية رائعة ،وتصلح الفرد و تسعد اجملتمع وتقي اإلنسان من كثري من األمراض النفسية 

قية وغريها، وتتجنب اإلنسانية الكثري من األمراض واآلفات واملصاعب اليت حتدق واالجتماعية واألخال
 احلنيف ومن القرآن والسنة النبوية. اإلسالميهبا.وخاصة ا اذا كانت تربية منبثقة من تعاليم الدين 
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ضية حمورا هاما يف حياة الطفل املراهق من مجيع النواحي النفسية و لرايامادة الرتبية البدنية و  تشكل               
تسعى إىل حتقيقها ،بغية الوصول و العقلية واالجتماعية، فالرتبية البدنية تشمل العديد من األهداف السامية اليت 

االرتقاء مبستوى التلميذ من حيث تفكريه وشخصيته ومكانته االجتماعية وهذا ال يتأيت إال ابملمارسة الفعلية 
 لألنشطة الرايضية املختلفة.

جملسد ملختلف إذ تعترب األنشطة الرايضية الالصفية جزء ال يتجزأ من الرتبية البدنية والرايضية فهي اجلزء املكمل وا
خربات الطفل اليت ميكن أن يتعلمها من خالل حصة الرتبية البدنية والرايضية، وإدراج هذه النشاطات الالصفية  
الرايضية، ال يتنايف مع النظرة الشاملة للتعليم، املبينة على تصوير قدرات التلميذ، وإكساب كفاءات له، لتجسد 

 ة متكاملة ومتداخلة .املغزى األساسي الذي يعترب التلميذ وحد

والنشاط الرايضي الالصفي يساهم مسامهة فعالة يف الرتبية الشاملة، الذي مينح للتلميذ معايشة حاالت متنوعة 
واقعية ،تستلزم وتستدعي جتنيد طاقاته الكامنة، لتتبلور بعد ذلك وتساهم يف استقاللية تصرفاته عن طريق 

ت ذات أبعاد تربوية تسعى من خالهلا إىل تنمية كفاءات تؤهله  إكسابه آليات التكيف الذايت ضمن تعليما
ملواجهة احلياة اليت هو يف كنفها،ونظرا ألمهية األنشطة الرايضية بصفة عامة ويف مرحلة التعليم املتوسط فاءننا 

 األنشطة ومفاهيمها وأهدافها. فا  بشكل مفصل من تعاريهلعمدان إىل تناو 
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 األنشطة املدرسية:  أوال :

 التعريف ابألنشطة املدرسية :-1-1
يعرف املعجم الوجيز النشاط أبنه اخلفة لألمر واجلد فيه وهو ممارسة صادقة لعمل من األعمال و وميكن أن 

 يضاف هلذا التعريف ضوابط ليصبح أساسا لتعريف النشاط املدرسي وهي:
 النمو الكامل املتكامل لطالهبا.أن حيقق أهدافا تسعى املدرسة لتحقيقها من  -
 (. 55،ص 2008،أن يكون بتوجه وإشراف املدرسة)العجمي -

 كذلك ميكن:
أبهنا جمموعة اإلجراءات اليت يقوم هبا كل من املعلم واملتعلم من أجل حتقيق  تعريف األنشطة املدرسية-1-2

  (.36،ص2001األهداف إىل درجة اإلتقان)املقدم،

 األنشطة الالصفية:-2   

 التعريف ابألنشطة املدرسية الالصفية:

هي ذلك اجلزء من املنهج الكلي الذي يضمن خربات ال تقدم عادة يف الفصل الدراسي وهي ال ترتبط مبقررات 
معنية ولكنها ميكن أن تكريها وتوسع آفاقها وتعمق األفكار واخلربات اليت تكتسب فيها كما أهنا تساهم يف 

 (.12،ص2002سميا ومعرفيا ومهاراي ووجدانيا )عمرية،الرتبية الكاملة للمتعلم ج

 تصنيف األنشطة الالصفية: -1
( الذي 2002إذ تصنف األنشطة الالصفية تصنيفات عديدة حيث تتفق معظم الدراسات مع دراسة)عمرية،

 تصنف وفق األسس املتنوعة وهي:

 على أساس مكان املمارسة: -3-1

 أنشطة داخل املدرسة  . -

 خارج املدرسة.أنشطة متارس  -
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 على أساس املستفيد من عائد النشاط: -3-2

 أنشطة يكون املستفيد األول من عائدها  هم املشاركون فيها. -

 أنشطة يستفيد من عائدها بعض أقسام املدرسة  ومرافقها . -

 أنشطة يستفيد من عائدها طالب املدرسة . -

 املدرسة .أنشطة يستفيد منها اجملتمع والبيئة خارج  -

 على أساس نوع اخلربة : -3-3

 أنشطة يغلب عليها تنمية امليول و التقديرات . -

 أنشطة يغلب عليها كسب املعرفة أو تنميتها . -

 األنشطة الرايضية أو االجتماعية أو الدراسية . -

 انشطة يغلب عليها اخلربات العلمية و كسب املهارات.-

 على اساس مقدم اخلربة:  -3-4

 ب .طال -

 معلمون . -

 ذو خربة و مهارة . -

 خمتصون من العاملني من مؤسسات اجملتمع. -

 على أساس القائم ابلنشاط: -3-5

 طالب واحد . -

 جمموعة صغرية من الطالب. -

 (.19،ص 2002جمموعة كبرية من الطالب.) عمرية ابراهيم بسيوين ، -
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 أهداف األنشطة املدرسية الالصفية : -4

واألخالق احلميدة النابعة من تعاليم ديننا احلنيف يف نفوس التالميذ من خالل الربامج غرس اخلصال  -
 املقدمة .

 بث روح التعاون واإليثار واحملبة والتنافس الشريف ،والقدرة على االعتماد على النفس . -
اقة وحتقيق تلبية احلاجات االجتماعية والنفسية لدى التالميذ كاحلاجة إىل االنتماء االجتماعي والصد -

 الذات والتقدير ومساعدة التلميذ على التخلص من بعض ما يعانيه من مشاكل كالقلق واالضطراب واالنطواء .
السعي إىل تربية التالميذ تربية دينية واجتماعية وثقافية متكاملة وتنمية االبتكار لديهم وحتقيق الذات  -

 وتكامل الشخصية واالستقرار النفسي وإتقان العمل. 
كيد اجلانب املعريف بشكل عملي تطبيقي ،إذ أن جماالت النشاط تتيح الفرصة لالستفادة من جمموعة أت -

 .املية وأثرها يف احلياة العملية اخلربات اليت يكتسبها التلميذ بطريقة عملية تؤدي إىل إدراك طبيعة العالقات التك
 تدريب املتعلمني وتنمية العالقات االجتماعية بينهم . -
النشاط املدرسي وظيفة عالجية ،ألنه يتيح الفرصة لعالج الكثري من املشكالت النفسية اليت يعاين يؤدي  -

 منها بعض املتعلمني كالشعور ابخلجل واالنطواء وحب العزلة .
 أنواع األنشطة املدرسية الالصفية :-5
 األنشطة الثقافية : -5-1

يتهم يف اجملاالت الدينية والوطنية واالجتماعية ،وهتدف إىل وهي تثري التالميذ فكرا وعلما وثقافة وتساهم يف توع
تنمية املواهب والقدرات وصقل املهارات ومنها )الصحافة املدرسية ،اإلذاعة املدرسية ،الندوات واحملاضرات 

.)..... 
 األنشطة االجتماعية :-5-2

ة ،الصحة املدرسية ،اإلدارة ،جمالس اآلابء ومن جماالهتا )الرحالت املدرسية ،اجملالس املدرسية ،اجلمعيات التعاوني
واألمهات وجمالس الفصول ......(وهي من األنشطة  احملببة إىل نفوس التالميذ ،اليت كثريا ما يقبلون عليها 

 إشباع ميوهلم ورغباهتم وتنمية مواهبهم وقدراهتم .
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 أنشطة الفنون التشكيلية : -5-3

احلر والتشكيل والتصميم االبتكاري .......(وهي تعد من اعم وأبرز جماالت ومن جماالهتا )التعبري        
األنشطة     الرتبوية ألهنا تعمل على تنمية اخليال والتذوق اجلمايل لدى التالميذ وتنمي املهارات اليدوية والعقلية 

 والعضلية وتوظيف وقت الفراغ .

 األنشطة املسرحية : -5-4      

ليف والثقافة املسرحية والتثميل الدرامي واإللقاء املسرحي ومسرح األعراس ......(وهو من أبرز التأومن جماالهتا )
األنشطة وأسرعها أتيرا على الناشئة ،ملا يزخر به من مجالية يف احلوار واألداء احلركي وما ميتاز به من نواح تشويقية 

 مهمة كاملوسقى واملؤثرات والدكور .

 سقية :االنشطة املو -5-5      

ومن جماالهتا ) الفنون الشعبية والقيادة املوسيقية والعزف والتأليف وااليقاع واإلنشاد ،والتعبري احلركي وااليقاعي 
،حيث تساهم يف توصيل املواد الدراسية وتيسر استعاهبا ابسلوب ممتع ومشوق نوتزخر املوسيقى أبنشطة متنوعة 

 التلميذ وتكامل منوه .ترتبط بتنمية وهتذيب مجيع جوانب شخصية 

 األنشطة العلمية : -5-6       

ومن أبرز جماالهتا )األندية العلمية ،وأندية املخرتع الصغري واملسابقات العلمية واحلاسوب واملخترب،وتعد األنشطة 
وجي متسارع العلمية من أبرز األنشطة الرتبوية املعاصرة ،نظرا ملا يفرضه الواقع يف عاملنا املعاصر من تقدم تكنول

،وارتباطا بروح العصر واجتاهاته العلمية فينبغي علة التالميذ القيام ابلتجارب العلمية ومعرفة خواصها الفيزايئية أو 
الكيميائية أو البيولوجية ،وتتمثل يف أندية العلوم وأندية املخرتع الصغري وهتدف إىل تشجيع ورعاية األنشطة 

ستوى التحصيل العلمي بني التالميذ وتطبيق النظرايت العلمية واستخدام العلمية ونشر الوعي العلمي ورفع م
 .ملواهب العلمية ودعمها وتنميتهاالتفكري العلمي وصقل ا
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 أنشطة الرايضة املدرسية : -5-7       

 ومن جماالهتا )النشاط الداخلي ( مثل األلعاب الفردية واللياقة البدنية واأللعاب اجلماعية .

اخلارجي ( مثل البطوالت والدورات الرايضية واللقاءات اخلارجية وكذلك املهرجاانت  والعروض  )النشاط
الرايضية إذ تلعب دورا ابرزا وفعاال يف بناء شخصية الفرد من خالل تنمية قدراته ومواهبه  الرايضية وتعديل وتغري 

 سلوكه مبا يتناسب واحتياجات اجملتمع .

 سية الالصفية :أمهية األنشطة املدر  -6   

 ميكن تلخيص أمهية األنشطة الالصفية فيما يلي :

 تساهم يف تنمية اخللق احلسن واملعاملة الطيبة والسلوك املستقيم لدى التالميذ . -
 تساهم يف تعديل السلوك غري سوي ،وتطبيق  القيم واملفاهيم االسالمية كحب اآلخرين والنظافة . -
 فيها مثل اعتزاز التلميذ بدينه .تساهم يف تنمية االجتهات املرغوب  -
تساهم يف توثيق الصلة بني التلميذ وزمالءه ،وبينه وبني معلميه وإدارة املدرسة واألسرة واجملتمع من جهة  -

 أخرى .
 تساهم يف رفع املستوى الصحي عند التالميذ . -
 هتيء للتالميذ مواقف تعليمية شبيهة مبواقف احلياة . -
ارات االتصال لديهم من خالل تدريبهم على كيفية التعبري عن الرأي تساعد التالميذ يف تنمية مه -

 ،وضرورة احرتام الرأي اآلخر .
()راين 50-38،ص 1998يساهم يف تعويد التالميذ على تنظيم أوقاهتم واالستفاذة منها )شحاتة ، -
 (.78-75،ص1995،

 اثنيا:النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي :

 تعريف : -1

جيري يف صورة منافسات رمسية بني فرق املدرسة واملدارس األخرى وللنشاط اخلارجي  هو ذلك النشاط الذي
أمهية ابلغة لوقوعه يف قمة الربانمج الرايضي املدرسي العام الذي يبدأ من الدرس اليومي مث النشاط الداخلي 

ل املدرسة يف لينتهي ابلنشاط اخلارجي حيث يصب يف خالصة املواهب الرايضية يف خمتلف األلعاب لتمثي
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املبارايت الرمسية كما يسهل من خالله اختيار منتخب املدارس مبختلف املنافسات االقليمية والدولية )قاسم 
 (.55،ص1990املندوالوي وآخرون ،

يتمثل يف نشاطات الفرق املدرسية الرمسية كما هو معروف أن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري املدارس  -
الفردية أو اجلماعية ،وهذه الفرق تعترب الواجهة الرايضية للمدرسة  وعنوان تقدمها يف جمال سواء يف األلعاب 

الرتبية البدنية والرايضية ،ويف هذه الفرق يوجد أحسن العناصر اليت يفرزها درس الرتبية البدنية والنشاط الداخلي 
 (92،ص 1992)حممد عوض ،

 أغراض النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي :  -2

ن اهلدف العام للنشاط اخلارجي هو نفسه اهلدف العام لكل عملية تربوية ،إذ يعمل على تنمية الفرد تنمية أ
 سليمة متكاملة ،أما األغراض فيمكن تلخيصها فيما يلي :

 االرتفاع مبستوى األداء الرايضي  : -2-1

ها التفوق على اآلخرين يف ميدان كل إن املبارايت الرايضية ما هي إال منافسات بني أفراد أو فرق حتاول كل من
مقاوماته األداء الرايضي الفردي واجلماعي ،وبذلك يتم االستعداد ملقاومة املتنافسني ابإلعداد والتدريب املنظم 
والصحيح ،بذلك يرتفع مستوى األداء الرايضي ويزيد التمتع ابلناحية الفنية اجلمالية هلذا الفن ،وقد يكون هذا 

ميكن قياسه كما كما يف القفز العايل والقفز الطويل ،ويكون اعتباراي نسبيا كما هو يف األلعاب  املستوى موضوعا
 (65،ص1981اجلماعية )حسن شلتوت وآخرون،

 االعتماد على النفس :  -2-2

على النفس وكذلك الصفات اخللقية األخرى كتحمل املسؤولية وقوة اإلرادة وعدم اليأس إن صفة االعتماد 
النصر كل هذه كل هذه ميزات وصفات واجب حضورها وتوفرها أثناء االندماج يف املقابالت الرايضية ،وإحراز 

 (.66،ص 1981املدرسية )حسن شلتوت وآخرون ،

 حسن قضاء وقت الفراغ : -2-3

إن من أكرب مشاكل العصر احلديث ،كر وازدايد وقت الفراغ وإن قياس مدى تقدم الدول حديثا مرهون مبدى 
 .معرفة أبناءهم لكيفية قضاء أوقات فراغهم والتنافس الرايضي يعترب من اجنع الوسائل لقضاء أوقات الفراغ 

 



 2016  الفصل الثاني"النشاط الرياضي الالصفي الخارجي
 

 
34 
 

 اكتساب الصحة البدنية والعقلية واحملافظة عليها وتنميتها :-2-4

شمل الصحة يف تعريفها العام صحة اجلسم والعقل مع النضج االنفعايل ومقدار التكيف االجتماعي إذ تتطلب ت
املنافسات الرايضية  إذ يعمل الفرد بكل قواه اجلسمية والعقلية والوجدانية يف تكامل وتنافس يؤدي إىل توازن 

 الشخصية .

 التدريب على القيادة : -2-5

جمموعة قائد لكل فريق رئيس وتنص قوانني أغلب الرايضات اجلماعية أن رئيس الفريق هو من املعلوم ان لكل 
املمثل الرمسي للفريق ،وهذه املسؤولية قيادية ،إذ توفر مبارايت النشاط الرايضي اخلارجي مواقف عديدة ملارسة 

 .(66،ص1981ات )حسن شلتوت وآخرون ،اختصاصات هذا املركز القيادي مبا فيه من مسؤوليات وسلط

 وتنظيم النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي : إعدادأسس  -3

يشتمل مفهوم النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي بسائرأجزاء  الربانمج من حيث الواجبات الرتبوية ويف بعض 
دول العامل يوجد تنظيم متقدم للغاية إلدارة هذا اللون من النشاط بني املدارس ويف أغلب هذه الدول توجد له 

لكي تتيح فرص النجاح للنشاط الرايضي هذا النشاط الرايضي املدرسي ، إدارةحتدايت رايضية متخصصة يف 
(ان من أهم هذه األسس 180بناء الرتبية الرايضية، ص  أسسيف كتابه :) الدكتور حممد احلمامياخلارجي يرى 

 اليت جيب مراعاهتا ما يلي :

مراعاة املرحلة العمرية للطالب عند اختيار الفرق الرايضية حيث أن كل نشاط يتطلب خصائص بدنية  -
 اصة .خ وقدرات

مراعاة اختيار أعضاء الفرق الرايضية من ذوي األخالق احلميدة واملستوى املناسب لألداء ،واالهتمام  -
 الفرق الرايضية حبيث ال يعيق حتصيلهم الدراسي . ألعضاءبتحديد فرتات التدريب 

نشاطات  النشاط ،والعمل على تكوين فرق رايضية يف عدة إلجناحالالزمة  اإلمكاانتاالهتمام بتوفري  -
 رايضية متنوعة ،وعدم االقتصار على نوع واحد .

االهتمام بضرورة احرتام أعضاء الفرق الرايضية للقوانني والروح الرايضية والقيم الرتبوية ،وختصيص جوائز  -
 . األخالقللفائزين وألحسن فريق وألحسن العب يف 
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جيب أن يكون تنافس بني الربامج الصفية والالصفية أي جيب أن يتدرب  :أنه الدكتور عباس امحد صاحلويرى 
 : أساسينيالطالب على ما تعلموه من الدرس ،حيث النشاط الالصفي يهدف إىل 

  اهلدف االول : -3-1

تنمية الصفات األساسية عند الطالب مثل القوة العضلية، السرعة ،الرشاقة واملرونة وهي صفات ميكن تنميتها 
 ا يف النشاطات الالصفية حيث ال ميكننا الدرس على تنميتها .قدم مبوالت

 اهلدف الثاين : -3-2

ترقية املهارات الرايضية والنشاطات الالصفية إذ يوجد جمال كبري لرتقية هذه املهارات والسيطرة عليها وعلى ذلك 
 ميكن حتديد األسس الرئيسية للنشاطات الالصفية فيما يلي :

 مرتبطة بنشاطات درس الرتبية البدنية والرايضية نوتتبع خطة مقننة على مدار السنة .أن تكون  -
 أن هتدف إىل تنمية الصفات البدنية األساسية . -
 أن هتدف إىل ترقية املهارات واأللعاب الرايضية املوجودة يف اخلطة . -
 تتالءم مع حجم النشاط من مالعب ومدربني مؤهلني . إبمكاانتأن حتضى  -
قق أد ى طموحات الطالب وأهداف الرايضة املدرسية )عباس أدمد صا ح السمرائي أن حت -
 ( .209،ص1981،
     أهداف النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي : -4
 مبستوى األداء الرايضي بني التالميذ . االرتفاع -
 وكيفية تطبيقها . األلعابالفرصة لتعلم قواعد وقوانني  إاتحة -
 الفرصة لتعلم القيادة واالعتماد على النفس وحتمل املسؤولية. إعطاء -
اجملال للفرق املدرسية للتنمية النفسية واالجتماعية وذلك عن طريق االحتكاك مع غريهم من  إفساح -

 ( .37،ص 1992تالميذ املؤسسات واملدارس األخرى )حممد عوض بسيوين ،
 واجب املدرس حنو النشاط الرايضي الالصفي : -5
 . .دل الزايرات مع املدارس اجملاورة تبا -
 املختلفة  األنشطةاإلشراف على الفرق الرايضية يف  -
 مع املدارس األخرى .برجمة لقاءات رايضية ودورية  -
 (18،ص 1997)حمسن حممد دمص ،. ية تدريباإلشراف على العملية ال  -
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 مميزات النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي : -6
  الرايضي لألفراد املمتازين .االرتفاع مبستوى األداء 
 . تعلم النواحي اخلططية وقوانني األلعاب املختلفة 
  اخلارجي . شرتاكلالاملدرسة و التضامن الشريف بني املتعلمني من خلق نوع 
 . حتقيق الشخصية الرايضية من الناحية البدنية واخللقية والصحية 
  والدولية . واإلقليميةكفاءات صاحلة لتمثيل الدولة يف املنافسات احمللية 
 املبارايت . ناءثأالفرصة على التدريب على القيادة  إاتحة 
  األخرىتنمية السلوك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعيم العالقات بينهم وبني العيب الفرق . 
 . رعاية املواهب الرايضية ابملدرسة من حيث سقلها وتنميتها 
 كونوا ذخرية فعالة يستخدمها اجملال الرايضي )مكارم حلمي الكشف عن األفراد املمتازين رايضيا حىت ي

 (.127،ص1999وآخرون،
 معيقات النشاط الرايضي الالصفي : -7

  التكليف املستمر من قبل مدرية النشاط املدرسي ملدرس الرتبية البدنية والرايضية يف أمور التحكيم
 والتدريب واملرافقة مما جتعله يرتك مدرسته وفرقه بدون رعاية .

 . كثرة الشواغر يف املدرسة حتول دون أداء املدرس لواجبه بصورة منظمة 
  . عدم صالحية العديد من املدارس وعدم وجود ساحات رايضية مناسبة 
 . قلة عدد دروس الرتبية البدنية والرايضية وقلة التجهيزات الرايضية 
  (89،ص 1986الكاتب وآخرون ،عدم وجود حمفزات ملدرس الرتبية البدنية والرايضية )عقيل عبد هللا 

 اثلثا :الفرق الرايضية املدرسية :
 تعريف : -1

دبيشي مجعية رايضية ،ويرى السيد  إنشاءلغرض إنشاء فرق رايضية مدرسية وجب على كل مؤسسة تربوية 
اجلزائرية للرايضة املدرسية أن اجلمعية الرايضية تتكفل إبعداد الطالب  لالحتاديةاملدير التقين الوطين رشيد 

( أنه يتم 5الرايضيني وكذلك الفرق للمنافسات مع املؤسسات الرتبوية األخرى ،حيث نصت املادة اخلامسة )
 إنشاء اجلمعية الثقافية والرايضية املدرسية ابلضرورة على كل مؤسسة تعليمية .

اجلزائرية للرايضة املدرسية والعملية اليت تسمح للجمعيات الرايضية للتسجيل يف  حتاديةاالإن االنضمام إىل 
نتعرف  لالحتاديةاهليئات الرايضية املدرسية للنشاط يف الرايضات املربجمة لدى االحتادية ،وعلى ضوء القانون العام 

 إليها : االنضمامعلى كيفية 
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تكون ملف اعتماد وتضعه لدى الرابطة الوالئية للرايضة املدرسية فاجلمعية اليت تنشأ على مستوى الثانوية 
 املوجودة  على مستوى كل والية ، ويتكون ملف االعتماد من :

  االنضمامطلب . 
  األعضاءقائمة اللجنة املديرة أبمساء وعناوين ومناصب . 
 . ثالث نسخ من اعتماد اجلمعية وحمضر اجلمعية العامة 
 . االشرتاكات السنوية 

واللجنة املديرة هي املسؤولة أمام الرابطة واالحتادية اجلزائرية للرايضة املدرسية ،والرابطة الوالئية للرايضة املدرسية 
 يوم اليت تلي ،واالحتادية حتدد كل موسم : 15أي مجعية يف ترد على طلب انضمام 

 مصاريف االنضمام . 
 البطاقات . 
 (.15رقم ،1999)تعليمة وزارية مشرتكة ، التأمينات 

 طرق اختيار الفرق الرايضية املدرسية : -2

توكل مهمة اختيار الفرق الرايضية املدرسية إىل أستاذ الرتبية البدنية والرايضية على مستوى كل مؤسسة ،حيث 
 يتم اختيار الطالب الرايضيني املمتازين يف دروس الرتبية البدنية والرايضية .

 أن انتقاء واختيار الفرق الرايضية يكون كما يلي :ويرى الدكتور قاسم املندالوي وآخرون 

 . اختيار الطالب ذوي االستعدادات اخلاصة واملمتازين منهم 
 . اختبار لقياس مستوى الالعبني وقدراهتم املهارية 
 . تسجيل أمساء الالعبني يف سجل خاص بكل فريق 
 . ينجز لكل العب استمارة شخصية تضم معلوماته 
  ابملوافقة على املشاركة يف الفريق الرايضي املدرسي .تصريح أبوي 
  اللياقة البدنية والصحة موقع وخمتوم من طرف الطبيب )قاسم املندالوي وآخرون  إلثباتالكشف الطيب

 (.56،ص1990،
 للفرق املدرسية : ةالتدريبيالعملية  -3

نية والرايضية الذي يكون عضو يف وتدريب الفرق توكل إىل أستاذ الرتبية البد إعدادكما سبق ذكران أن خطة 
 اجلمعية الرايضية على مستوى املؤسسة اليت يشغل هبا .
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الطالب بدنيا وانفعاليا  إرهاقويرمي أن يكون التدريب يف حدود القواعد الصحية والرتبوية حبيث يضمن عدم 
 والتأثري يف حتصيله الدراسي . األخرى،أو حرمانه من ممارسة أوجه النشاط 

ويرى الدكتور قاسم املندالوي أنه على مدرس الرتبية البدنية والرايضية أن يقوم بوضع خطة وبرانمج زمين لتدريب 
بعض املبارايت لقياس مستوى الطالب ،والتكيف على روح املنافسة  إقامةالفريق قبل بدأ املبارايت أبشهر مع 

 (.56ص،1990،'قاسم املندالوي وآخرون 

أو بفريق آخر ،والعمل على رفع املستوى الرايضي  أخرىم اخلطيب أنه ال يعين جبماعة دون إذ يرى الدكتور هاش
االجتماعي جلميع الطالب على حد سواء ،وعلى املدرس أن يعتين بكل الفرق الرايضية على السواء وان ال 

والتوجيه )منذر هاشم اخلطيب  اإلرشادينسى من يبذل اجلهد من الطالب فيشجعه وال يهمل 
 (.689نص1988،

وعلى ضوء ما تقدم ميكننا ان نستنتج أن وضع خطة للعملية التدريبية للفرق الرايضية املدرسية من طرف مدرس 
فريقه وال يستطيع حتقيق املبتغى  إعداد،و بدوهنا يفشل املدرس يف  األمهيةالرتبية البدنية والرايضية أمر يف غاية 

ريبية يعمل املدرس على أتكيد الروح الرايضية ونشر كل مبادئها ليتحلى واهلدف املسطر ،وعند تنفيذ اخلطة التد
والسالمة لالعبني أثناء  األمنبعض الطالب يف كل لقاء تدرييب فيما بينهم ،كما جيب على املدرس توفري 

 التدريبات .

 الفرق املدرسية يف املنافسات الرايضية :    اشرتاك -4

 ىل مجلة من الفوائد للطلبة منها :هتدف املسابقات الرايضية املدرسية إ

  بني الطلبة عن طريق املنافسة احلرة الشريفة . واإلنسانيةتطوير العالقات االجتماعية 
 . إظهار مواهب وقدرات الطلبة من خالل املشاركة الفعلية يف السباقات 
 . تنمية الروح الرايضية واملعنوية العالية 
 الفريق . امليل إىل التماسك والتعاون بني أعضاء 
 . فهم القوانني والتعليمات اخلاصة ابملسابقات 
 رات الفنية يف األلعاب املختلفة اكتساب املها. 
 . رفع الروح وجعل املبارات نظيفة ومنتظمة 
 ، (.692،ص1988رفع اللياقة الصحية البدنية والنفسية للطلبة )منذر هاشم اخلطيب 



 2016  الفصل الثاني"النشاط الرياضي الالصفي الخارجي
 

 
39 
 

 نافسة فحسب ،فاملنافسة املدرسية هي املنبع املغذي للنخبة وال تقتصر املنافسة الرايضية املدرسية على امل
( من قانون 10الرايضية لذا أولت الدولة جانبا كبريا من األمهية هلذه العملية حيث نصت املادة العاشرة)

 تنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرايضية أن :
 تقائها خاصة يف الوسط الرتبوي والتكوين وضع منظومة وطنية لكشف املواهب الشابة الرايضية وان. 
  حتديد كيفيات إنشاءها وتنظيمها وتسيريها عن طريق التنظيم. 
 ، (1989تشكل النخبة الوطنية الرايضية من حاصل هذا املسار )اجلريدة الرمسية 
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 خالصة:

البدنية والرايضية ابعتبارها الركن األساس واملطبق تعترب األنشطة الرايضية الالصفية جزء اليتجزأ من الرتبية     
 حلصص الرتبية البدنية ،واليت من خالهلا ميكن للتلميذ التعبري عن رغباته وميوله الشخصية وحتقيق متطلباته.

لذلك جيب أن تكون ممارسة الرايضة حقا واجبا ،وان تكتسي تلقينها وتنظيمها طابعا إجباراي يف الوسط املدرسي 
اجلامعي و املهين ,ابلرغم من وجود العديد من املشاكل والعوامل اليت تصعب من مأموريتها وتطبيقها يف وحىت 

الوسط املدرسي إال انه ميكن ترغيبها بطريقة جتعل كل من التالميذ واألستاذ وكذا األسرة هتتم هبذه األنشطة 
 الالصفية .

الالصفية على ارض الواقع أمر يتطلب التعاون والكثري  فمن خالل هذا ميكن القول أن تطبيق األنشطة الرايضية
،كما أن األستاذ يلعب دورا كبريا يف سري هاته األنشطة بطريقة منظمة  واملؤسساتمن اجلهد ابلنسبة لألستاذ 

 ومعتمدة وهو املسؤول األول على اإلشراف والتنظيم .
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 ،إذ ل جزء منها عن اآلخركل وحدة واحدة متكامال ال ميكن فصاحلقيقة أن حياة اإلنسان تش يف             
املراهقة فهي ليست فرتة حياته مبا يسبقها وتتصل مبا يليها هذا يتماشى مع ما أكدته البحوث العلمية لفرتة ترتبط 

 مستقلة عن حياة اإلنسان، وإمنا هي جزء ال يتجزأ من عملية النمو الشامل املتكامل لإلنسان.
لذا كان جيب علينا يف حبثنا هذا التطرق إىل هذه املرحلة ومعرفة ما حتتويه من تغريات وأتثريها على شخصية الطفل 

 وخاصة تلميذ الطور املتوسط.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016  املراهقة : الفصل الثالث

 

 
43 

 

 أوال :مفهوم املراهقة :

 تعريف املراهقة : -1

وهي االقرتاب والدنو. وهي أيضا مصدر من رهق إرهاقا،وراهق وهي تفيد االقرتاب  املراهقة لغة : 1-1
 .(16، ص1994أمحد أوازي ،  والدنو من احللم.)

كما يقال راهق الغالم قارب احللم،واملراهقة مرحلة من النمو املتوسط بني سن البلوغ وسن الرشد هبا أزمات        
 (.81، ص1979ميل صلبا ، انشئة عن التغريات الفيزيولوجية والتأثريات النفسية واالجتماعية. )

 املراهقة اصطالحا: -1-2    
"ومعناه التدرج حنو النضج البدين،واجليين والعقلي  adolescent" مشتق من الفعل الالتيين 

 (207،ص1974مصطفى فهمي ،)واالنفعايل. 
 النضج ("إهنا اجملال الزمين الذي يؤدي ابستعدادات نفسية بيولوجية إىل  rene zozdوهي أيضا كما عرفها"

 ( Sillamy 1980-p23 )االجتماعي للقدرات.

 
 أخرى أعطاها العلماء للمراهقة: فتعار ي -1-3
 (:1971تعريف موريس دوبيس)  -

"املراهقة مصطلح عام يقصد به عادة جمموعة التحوالت اجلسدية و السيكولوجية اليت حتدث ما بني 
الطفولة والرشد،وملا تتحدث عن البلوغ،نقصد هبا اجلانب العضوي للمراهق وخاصة ظهور الوظيفة اجلنسية،أما 

 ب نعين به اجلانب االجتماعي للمراهق.مصطلح الشبا

 " يقول:schon feildتعريف" -
"هي وجه من وجوه التطور اليت تقود إىل سن الرشد وهي مرحلة التغريات العميقة يف حياة الفرد على 

 ثالثة مستوايت،بيولوجي،نفسي،اجتماعي"

 :1956(staly hallتعريف ستلي هال) -
واليت تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد ابلعواطف واالنفعاالت احلادة والتوترات عرفها على أهنا:"فرتة من العمر 

 .(28،ص 1980)سعدية حممد هبادر،  العنيفة"
 التعريف النفسي: -

فوق خشبة  (أبهنا"رد فعل لصراعات الطفولة ونسخة للعصاب الطفو يلj.1.Danielيعرفها دانيال )
 جدد. ممثلنياملسرح اجلديد و 

،(. Ben smail 1993-p183) 
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 أمناط املراهقة:  -2

إن املراهق جيد نفسه بصدد تكوين آراء واجتاهات عن الوقت اليت يواجهها،فقد يتخذ سلوكات عديدة 
 (.156،153، ص 1985 )حسني فيصل الغزي ، للتعبري هذه اآلراء ومن مثة نقول أن هناك أربعة أشكال هي:

 املراهقة املتكيفة: -2-1
وهي املراقبة املعادية نسبيا واليت متيل إىل االستقرار العاطفي وتكاد خنلو من التوترات االنفعالية احلادة 
وغالبا ما تكون عالقة املراهق ابحمليطني به عالقة طيبة كما يشعر املراهق بتقدير اجملتمع له وتوافقه معه.وال يسرف 

 واالجتاهات السلبية أي أن املراهق هنا مييل اىل االعتدال.  املراهق يف هذا الشكل يف أحالم اليقظة واخليال 

 املراهقة العدوانية املتميزة: -2-2
ويكون فيها املراهق اثئرا متمردا على السلطة سواء الوالدين،املدرسة أو اجملتمع اخلارجي،كما مييل املراهق 

وإطالق الشارب واللحية،والسلوك العدواين عند إىل أتكيد ذاته والتشبه ابلرجال وجماراهتم يف سلوكهم كالتدخني 
هذه )الفرتة(الفئة قد تكون بصورة غري مباشرة ابختاذ صورة العناد،وبعض املراهقني من هذا النوع الثالث قد يتعلقون 

 ابألوهام واخليال،وأحالم اليقظة وليكن بصورة أقل من سابقتها.
 املراهقة االنسحابية املنطوية: -2-3

تسبة متيل إىل االنطواء والعزلة والسلبية والرتدد واخلجل والشعور ابلنقص وعدم التوافق وهي صورة مك
االجتماعي،وجماالت املراهقة اخلارجية االجتماعية ضيقة حمدودة،ويصرف جانب من التفكري املراهق إىل نفسه 

كما يسرف يف االستغراق يف وحل مشكالت حياته أو إىل التفكري الديين والتأمل يف القيم الروحية واألخالقية  
التفكري يف أحالم اليقظة اليت تصل يف بعض احلاالت ضد األوهام واخلياالت املرضية واىل مطابقة أشخاص 

 . الرواايت املفردة من طرف املراهقني
 املراهقة املنحرفة: -2-4

صورتني السابقتني وحاالت هذا النوع تشكل الصورة املتطرفة للشكلني املنسحب والعدواين،فإذا كانت ال
غري متوقعة أو غري متكلفة إال أن مدى االحنراف يصل يف خطورته إىل الصورة البادية يف الشكل الرابع جند 
االحنالل اخللقي،واالهنيار النفسي،أن يقوم املراهق بتصرفات تروع اجملتمع ويدخلها البعض أحياان يف عداد اجلرمية أو 

 (.156،155، ص 1986طفى حممد زيدان، مص)املرض النفسي واملرض العقلي. 
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 خصائص مرحلة املراهقة: -3
تتوافق هذه املرحلة مرحلة املراهقة األوىل مع مرحلة التعليم املتوسط وبداية التعليم الثانوي،حيث توجد 

منو  صعوبة يف حتديد بدايتها وهنايتها وتعترب هذه املرحلة مرحلة "بداية النضج اجلنسي" أي أهنا مرحلة يف طريق
املراهق ليس جنسيا فقط بل جسميا وعقليا واجتماعيا وكذلك اكتساب املراهق لالستقرار والتوافق واالنسجام 

 احلركي.
 اخلصائص اجلسمية: -3-1

تعترب هذه املرحلة مرحلة بداية النمو اجلسمي من حيث احلجم والوزن مع بعض النمو يف العضالت 
هذه احلالة إىل استنفاد طاقة نشاطه أكثر مما ميلك فهو يرهق نفسه أحياان والصدر والكتفني،مما مييل املراهق يف 

ابلتمرينات الرايضية كي يقوي عضالته ويسعى من خالل ذلك إىل اكتساب الرشاقة ابلتدريب على أنواع 
 الفردية ويتميز بوضوح نزاعات الرجولة والوصول إىل النضج اجلسمي.   تالرايضيا

وضغط الدم فنالحظ هبوطا نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زايدته بعد لكل من النبض  ةوابلنسب
دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم،ومما يؤكد  دأقصى جمهو 

حل حتسن التحمل يف تلك املرحلة هو اخنفاض نسبة استهالك األكسجني عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصا
 (.182، ص 1996بسطوسي امحد ، )األوالد. 

 اخلصائص النفسية واالجتماعية: -3-2
 املراهق يف هذه السن تظهر عليه مسات نفسية واجتماعية منها:

  ينتقل من االعتماد على اآلخرين إىل االعتماد على النفس وامليل إىل النقد ومقاومة السلطة والثورة ضد
ة يف االشرتاك مع الشلة اليت يزداد ميله إىل اختيارهم بنفسه وتبادل احلديث األسرة واملدرسة وزايدة الرغب

 واألفالم والسيارات وما يدخل يف دائرة اهتمامهم. سمعهم عن الرايضة واملالب

  مييل املراهق يف هذه املرحلة إىل الزعامة ويزيد لديه االهتمام ابملظهر وامليل للحفالت واأللعاب املشرتكة
ليت يشرتك فيها اجلنسان وتتجه العواطف حنو األشياء واملعاين اليت تتميز ابلرومانسية مع وخاصة تلك ا

 زايدة امليل إىل اكتشاف البيئة واملخاطرة والتجوال والرحال.

وللمراهق مطالب ارتقائية يسعى الفرد إىل بلوغها يف مرحلة من مراحل منوه إىل عدة  مطالب هتم املراهق 
وحياول حتقيقها،وان إشباع هذه املطالب يؤدي إىل النجاح والنمو والتكيف السوي يف حني أن الفشل يف 

 إشباعها يؤدي إىل اإلحباط والقلق وسوء التكيف.  
 

                                  



 2016  املراهقة : الفصل الثالث

 

 
46 

 

 مشاكل املراهقة :  -4

يف حياة املراهقني كالقلق والضغط  تن املشاكل اليت يواجهها املراهق هي املسؤولة عن االضطراابإ
واخلوف واخلجل ,وقد أسفرت األحباث, أن املراهقة قد تتخذ أشكاال خمتلفة حسب الظروف االجتماعية والثقافية 

 لك فهناك أشكاال خمتلفة للمراهق منها :اليت يعيش يف وسطها املراهق وعلى ذ
 مراهقة سوية :خلية من املشاكل والصعوابت . -أ

مراهقة انسحابية :حيث ينسحب املراهق من اجملتمع األسري ومن اجملتمع اإلقران ويفضل االنعزال واالنفراد  -ب
 بنفسه حيث يتأمل ذاته ومشكالته .

عبد )  فيها ابلعدوان على نفسه وعلى غريه من الناس واألشياء. مراهقة عدوانية : حيث يتسم سلوك املراهق -ج
 (44، ص 1995الرمحان العساوي ،

 املشاكل النفسية : -4-1
تنجم املشاكل النفسية لدى املراهقني عن التوتر والكبت ,احلاصل عن اخلجل والتسرع يف اختاذ القرارات      

.واملراهق مييل ويتطلع إىل احلرية والتملص من الواجبات والسلطة األسرية واملدرسية ,فينشأ عن ذلك يف نفسه 
قص من قيمته ,بغض النظر عن صالحها أو ضررها اإلحباط والشعور ابليأس والضياع فاملراهق يعترب يف اجملتمع تن

,وقد جيذب املراهق بتصرفاته الكثري من املتاعب األسرية أو جمتمعه لذلك فهو يعيش يف صراعات داخلية مكبوتة 
قد يظهرها أحياان ابلتمرد على األعراف والتقاليد ,فهو يعتقد انه جيب على اجلميع االعرتاف بشخصيته وقد تؤدي 

 السلوك العدواين . واىلات النفسية إىل اإلحساس ابلذنب والقهر فيؤدي به إىل االكتئاب واالنعزال هذه الصراع
وميكن التغلب على هذه املشاكل بتوجيه اهتمام املراهق حنو النشاط الرايضي والكشفي االجتماعي لكي 

 . يتكيف يف حياته اجلماعية ويتعلم روح املسؤولية واالندماج يف احلياة العملية
 املشاكل االنفعالية : -4-2

تتميز مرحلة املراهقة حبدة االنفعاالت واالندفاع االنفعايل بسبب شعور املراهق بقيمته , وقد يتسرع         
ويندفع يف سلوكات خاطئة تورطه يف املشاكل مع األسرة واجملتمع ,كما متتاز األفعال بسرعة التغري والتقلب ,والواقع 

هتمام املراهق من جوانب احلياة قادرة على أاثرة انفعاله سلبيا أو اجيابيا ,وحتقيق أهدافه اخلاصة أن كل ما يستغرق ا
أتكيد ذاته املستقلة واملميزة عن اآلخرين،ففي حاالت كهذه خيرج املراهق عن طوره ويفقد اتزانه العاطفي وميارس 

  .(225،ص 1977ميخائيل إبراهيم اسعد ، ) الكثري من ظروف التصرف الشاذ .
  اليت يعانيها املراهق على النحو التايل : تويرى أن الصراعا

 صراعات بني مغرايت الطفولة والرجولة . -
 صراع بني شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد ابجلماعة . -
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 صراع جنسي بني امليل والتيقظ وتقاليد اجملتمع أو بينه وبني ضمريه . -
 شعائره وبني ما يصدره له تفكريه اجلديد .صراع ديين بني ما تعمله من  -
 صراع عائلي بني ميله حنو التحرر من قيود األسرة وبني سلطة األسرة . -
 صراع بني مثالية الشباب والواقع . -
 .(211،ص 1989)امحد عزت راجح ،  .صراع بني جيله واجليل املاضي -
 املشاكل االجتماعية : -4-3

للمراهق من وجوده وتعامله مع اجملتمع واألسرة واملدرسة، ونوعية املكانة اليت ترتبط املشاكل االجتماعية 
 حيظ هبا املراهق داخل هذه املؤسسات االجتماعية .

فاملراهق جيد نفسه بني سلطات هذه املؤسسات االجتماعية )املدرسة ,األسرة ,اجملتمع( وبني حاجياته النفسية وهي 
ل والتحرر من القيود لذلك جند املراهق أمام خيارين إما أن حيقق التوازن بني حتقيق الذات والرغبة يف االستقال

حاجياته النفسية وقيود املؤسسات وإما أن يتمرد فيجد نفسه منحرفا منبوذا من اجملتمع ,وان تساحمت معه األسرة 
 واملدرسة قد به إىل عوائق وخيمة .

 املشاكل الصحية:  -4-4
ي واجلنسي السريع إىل تغذية كاملة صحية ,حىت تعوض اجلسم ومتده مبا يتطلب النمو اجلسمي والعقل

يلزمه للنمو وكثري من املراهقني من ال جيد ذلك، فيصاب ببعض املتاعب الصحية كالسمنة وتشوه القوام وقصر 
ءة الكتب النظر ,ونتيجة لنضج الغدة اجلنسية واكتمال وظائفها فان املراهق قد ينحرف وقد مييل املراهق إىل قرا

 واجملالت اجلنسية و الروايت الرومانسية وقصص احلب واجلرمية،كما ميتاز املراهق حبب الرحالت واملغامرات .

 : حاجات املراهق-5
 :ميكن تلخيص حاجات املراهق األساسية يف العناصر اآلتية

وتتضمن احلاجة إىل األمن اجلسمي والصحة اجلسمية ،احلاجة إىل الشعور ابألمن الداخلي  احلاجة إىل األمن: *
 .،احلاجة إىل البقاء واىل جتنب اخلطر واألمل ،احلاجة إىل االسرتخاء والراحة

احلاجة إىل احلب واحملبة ،واىل القبول والتقبل االجتماعي ،احلاجة إىل إسعاد  احلاجة إىل احلب والقبول: *
 .خريناآل
وتتضمن احلاجة إىل الرتبية اجلنسية ،احلاجة إىل اهتمام اجلنس اآلخر واحلاجة إىل  احلاجة إىل اإلشباع اجلنسي: *

  التخلص من التوتر واىل التوافق اجلنسي الغريي.
رتام فاملراهق يف حاجة إىل التقبل االجتماعي واح :احلاجة إىل هتذيب الذات واحلاجة إىل التحرر واالستقالل *

اآلخرين وثقتهم به، وكذلك فهو حباجة إىل من يوجهه إىل معرفة السلوك املقبول يف املناسبات ولكنه من جانب 



 2016  املراهقة : الفصل الثالث

 

 
48 

 

  آخر حيتاج إىل الشعور ابالستقالل وأبنه كبري وانضج ومل يعد طفال.
القيم واملثل اليت تعينه  إن احلاجة إىل القدوة والتمثل ابلنماذج الناجحة ،هلا يف اكتساب الفرد احلاجة إىل القدوة: *

 .على تكوين نسقه القيمي كما توجه سلوكه، وحتدد له أهدافه اليت يرجوا حتقيقها
حتقق له احلاجة لالنتماء منفصال عن األسرة أو مستقال عنها، من خالل االنتماء إىل  :احلاجة إىل االنتماء *

  السلوك.مجاعة األقران، واليت بدورها تعرض الفرد ألمناط خمتلفة من 
فالنمو الديين له ألثر الواضح يف النمو النفسي والصحة النفسية للمراهقني احلاجة إىل معرفة أمور الدين:  *

فالعقيدة حني تتغلغل داخل النفس تدفعها إىل سلوك اجيايب، والدين يساعد الفرد على االستقرار واإلميان يؤدي 
 .إىل األمان

عند الذكور خاصة، تتفق مع هذه املرحلة من العمر حيث يزداد لديهم الرتكيز  :احلاجة إىل املعرفة واملعلومات *
 .والفهم للعالقات القائمة بني العناصر املختلفة يف املوضوعات 

 سنة . 15إىل 12اثنيا :املرحلة العمرية من 

 سنة: 15-12تعريف املرحلة العمرية من  -1

الطور الثاين من التعليم ومتتد من بداية النمو السريع الذي سنة( حيث تصادف هذه املرحلة  15اىل12تبدأ من )
يصاحب البلوغ وحىت بعد البلوغ بسنة تقريبا، أي عند استقرار التغريات البيولوجية اجلديدة وتتميز هذه املرحلة 

وذلك ينمو ابلبلوغ واملراهقة فالبلوغ يعين بلوغ املراهق القدرة على االنسان أي اكتمال الوظائف اجلنسية عنده، 
الغدد اجلنسية وقدرهتا على أداء وظيفتها أما املراهقة فتشري اىل التدرج حنو النضج اجلسمي والعقلي والنفسي 
واالجتماعي وعلى ذلك فالبلوغ ما هو اال جانب واحد من جوانب املراهقة، كما أنه من الناحية الزمنية يسبقها 

 (.232ص 1996لدكتور عبد الفتاح دويرار، فهو أول دالئل دخول الطفل مرحلة املراهقة ) ا

 املراهقة :مرحلة يف  مظاهر النمو-2

 اجلانب اجلسمي : -  
 .كم"قال تعاىل :" مث لتبلغوا أشد   

 وهو يف مظهرين أساسني :      
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 النمو الفيسيولوجي :  - 
بعده و يشمل بوجه خاص  ونقصد به األجهزة الداخلية الغري الظاهرة اليت يتعرض هلا املراهق يف البلوغ و ما

 الغدد اجلنسية .

 النمو العضوي : -
 ( الطول، الوزن ،العرضويشمل منو األبعاد اخلارجية للمراهق ) 

قبل الوالدة و يتميز النمو  * مرحلة املراهقة هي مرحلة منو جسمي و طفرة ال يفوقها يف النمو إال مرحلة ما  
 . االنتظاماجلسمي بعدم 

يتسع املنكبني و طول اجلذع و الذراعني و الساقني و يتأخر منو األطراف السفلية عن  * يزداد الطول و  
 العلوية ، يزداد الوزن لزايدة منو العضالت و العظام وزايدة الشحم عند الفتيات .

( فيبدو غري متناسق يف املراهقة املبكرة و الوسطى و ينمو داخلي ،خارجي* يتغري شكل الوجه يف كل جزء )   
 لشعر يف أجزاء حمددة بصورة واضحة.ا

 * الفروق بني اجلنسني يف النمو اجلسمي ملراهق:" قال تعاىل: يف أي صورة ما تشاء ركبك".

 اهتمامالكتفني و  اتساعيف الطول و متايز يف  ازدايدأقوى جسميا و عضالهتم تنمو بسرعة و / الذكور: 1
 ابملظهر اجلسمي وصوت خشن.

الشحم يف مناطق معينة كالصدر و الردفني و إزدايد يف الطول و الوزن أسرع وقتا و أقل  تراكم / اإلانث: 2 
 كما من الذكور، منو عظام احلوض ميزة لنمو اإلانث .

* هتتم اإلانث ابلوزن و الطول و تناسق الوجه و صفاة البشرة. ) اثئر أمحد غباري ،خالد حممد أبو شعرية ، 
 (234-233،ص2008

 احلركي: النمو  -
هو منو اتبع للجانب اجلسمي يف بداية فرتة املراهقة حيث تؤدي إىل منو سريع يتبعه عدم توازن حركي مما جيعل 

 املراهق كسوال و ساكنا و يبدي عدم توافق ابحلركات فتسقط من يده األشياء ،ويرتطم مبا يواجهه من أاثث .
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 املراهق:  عند النمو املعريف  -3
ال يوجد حد فاصل بني النمو العقلي للفرد ومبرحلة الطفولة و مرحلة * خصائص التفكري لدى املراهق:  

للمرحلة السابقة، وعملية الفصل و التحديد هو لغرض  امتداداملراهقة وبل النمو العقلي مبرحلة املراهق هو 
ن سائر جوانب النمو األخرى ، على الدراسة فقط،و بطبيعة احلال فإننا ال نستطيع أن نفصل النمو العقلي ع

 أن كل منهما يؤثر و يتأثر ابجلانب اآلخر . اعتبار

( أي العمليات اجملردةفلعل أبرز ما مييز تفكري املراهق هبذه املرحلة هو وصوله إىل مرحلة التفكري الشكلي ) -  
طرأ على سلوك املراهق العقلي من قدرة الفرد على التعامل مع الرموز و املفاهيم غري احملسوسة و لعل أهم ما ي

 تغيري هو حترره من التمركز حول الذات و لذا يكتسب املراهق نتيجة لذلك املرونة و احلركة و احلرية ابلتفكري.

 مظاهر النمو العقلي يف فرتة املراهقة: -
حيث تزداد القدرة تصبح القدرات العقلية أكثر تعبري و دقة من ذي قبل ،و تبدأ قدرات املراهق ابلتمايز  -  

املهارات و املعلومات و ما مييز التعليم هبذه الفرتة أبنه يبين على أساس منطقه على  اكتسابعلى التحصيل و 
عكس املرحلة السابقة اليت كان التعليم فيها يتم بشكل آيل ,و كذلك تنضج قدرة املراهق على نقد ما يقرأ 

مشكالت كبرية و هو كذلك يصبح قادرا على  استيعابا ميكنه من لفرتات أطول مم االنتباه,وتزداد قدرته على 
 إخل ….مثل اخلري و الفضيلة و العدالة الدميقراطية و احلرية اجتماعيةالتعامل مع مفاهيم 

و تظهر ما يسمى ابلقدرات اخلاصة .و يصل ذكاء املراهق يف هناية هذه الفرتة إىل أعلى قمم النضج. و كذلك   
يستطيع املراهق أن يطور مفاهيم املواطنة الصاحلة و املفاهيم األخالقية املختلفة و يكون قد بدأ بوضع تصور عن 

 (237،ص2008أبو شعرية، )د.اثئر أمحد غباري,د. خالد حممد املهنة املستقبلية . 

 : هلذه املرحلة جوانب النمو املعريف  -4
 اإلدراك: -1  
للمراهق إدراك ميتد من األشياء امللموسة إىل آاثر هذا الشيء امللموس و جوانب الزايدة و النقصان لألثر التابع  

 له.

 التذكر:  -2
و احلفظ و يبلغ تذكر املراهق قمته يف  ستدعاءاالله أيضا أوجه خمتلفة عن الطفولة ،فاملراهق تنمو قدراته على 

 السنة اخلامسة عشر و يتأثر املراهق بدرجة ميل املراهق هلذا املوضوع.
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 التفكري:  -3
( مث ينتقل يف من األجزاء إىل القاعدة)  االستقرائيةيتميز تفكري املراهق يف مرحلته األوىل حيل املشاكل ابلصيغة 

) من القاعدة إىل األجزاء( و ينتهي يف مرحلة املراهقة ابلصيغتني معا. فأي االستنباطيةوسط املراهقة إىل الصيغة 
 طريقة حتل له املشكلة أيخذ هبا :

 ملستوايتيتميز و يتأثر املراهق يف عمقه و إرتفاع مستواه إىل البيئة احمليطة ابملراهق فيبدأ ابلتعميم الرمزي  -  
 مثل الفضيلة و العدالة .

 :  التخيل -4
 املراهق من الرشد . اقرتب" كلما التفكري و التخيل"  ارتباطهماالتفكري و يزداد  ابنهو 

و زايدة  االنفعاالتو الفروق بني ختيل األطفال و ختيل املراهقني . إن ختيل املراهق فيه وصف للمشاعر و  -  
 ".املراهقة يفوق خيال الشاب املراهقوخيال الفتاة التفكري ابجلو العاطفي . وختيل فين مجايل لإلرشاد " 

 امليل: -5
مييل املراهق ملواضيع توازي خياله ميال مهنيا و األصدقاء ، وطريقة احلياة اخلاصة أهنا ميول فكرية ,و أسلوب  

 ) د.اثئر أمحد غباري,د. خالد حممد أبو شعرية، الكالم له ميل إدراكي للموضوع ) و قد خيتلف امليل مع الزمن( .
 (237،ص2008

 خصائص النمو يف مرحلة املراهقة املبكرة :-5

 النمو اجلسمي : -

 يتميز بطفرة كبرية يف النمو وحيث مع البلوغ أربعة تغريات جسمية هامة تشمل :

 حجم اجلسم . -
 نسب أعضاء اجلسم . -
 منو اخلصائص اجلنسية األولية . -
 اجلسم .منو اخلصائص الثانوية وتظهر الفروق بني اجلنسني يف شكل  -

 ما جيب على الوالدين واملربني مراعاته :*

 يف هذه املرحلة . إعداد املراهق للنضج اجلسمي والتغريات اجلسمية اليت تطرأ -
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 عدم املقارنة بني األفراد وذلك لوجود فروق فردية يف معدالت النمو. -
 الفروق بني اجلنسيني بصفة عامة . مراعاة -
 (312،ص 1977بد السالم زهران ،االهتمام ابلرتبية الصحية .)حامد ع -
 النمو العقلي واملعريف : -

يستمر النمو العقلي يف املراهقة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية أي أنه يصبح أكثر قدرة على إجناز املهام 
العقلية ،وانصراف املراهق إىل املسائل العقلية قد يستخدمه كحيلة نفسية للتعامل مع مشاعر القلق اليت 

 (241،242،ص 1990يعانيها.)أمال صادق ،

 ما جيب على الوالدين واملربني مراعاة:*

 مراعاة الفروق الفردية وتقسيم التالميذ حسب قداهتم. -

 تيسري كل إمكانيات البيئة وشحذ كل إمكانيات املراهق لضمان حدوث عملية التعليم يف أحسن ظروفها. -

 تشجيع اهلواايت اإلبتكارية . -

 مراعاة أن يهدف التعليم إىل حتقيق النمو العقلي واجلسمي واالنفعايل واالجتماعي والروحي . -

 االهتمام ابلتأهيل املهين ملن يرتكون املدرسة وإجياد احللول ملشاكلهم . -

 النمو االنفعايل : -

هذا  أطلقأول من  يوجد اتفاق على أن مرحلة املراهقة املبكرة هي مرحلة أزمة ولعل جورج ستانلي هول كان
الوصف يف عبارته املشهورة "مرحلة الضغوط والعواطف"وعموما فإن األمناط االنفعالية لدى املراهق تشبه إىل حد  

ويشعر املراهق  تاالنفعاالكبري ما لدى الطفل ولكن ختتلف عنها من حيث نوع املثريات اليت تثري لدى املراهق 
 .االستقاللاق إشباع حاجاته وخاصة حاجته إىل الصغري بكثري من مشاعر اإلحباط حيث يع

 جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :*

 املبادرة حبل أي مشكلة تظهر عند املراهق .  -

 مساعدة املراهق يف حتقيق االستقالل االنفعايل . -
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 : االجتماعيالنمو  -

ولعل من اخطر مصادر املشكالت  االجتماعيلعل من أهم مطالب البحوث يف مرحلة املراهقة حتقيق التكيف 
 للمراهق الصغري تفضيله ملعايري مجاعة األقران اليت قد تتعارض مع معايري الكبار .

 جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :*

حتقق أهداف االهتمام ابلرتبية الرايضية واالجتماعية يف البيت واملدرسة واجملتمع والعناية مبجاالت النشاط اليت  -
 الرتبية االجتماعية .

االهتمام بتعليم القيم السلوكية السليمة يف مجيع نواحي العملية الرتبوية واستخدام كل إمكانيات املدرسة يف  -
 تعليم القيم اخللقية والروحية بصفة خاصة .

 تشجيع التعاون مع أفراد األسرة واملنظمات االجتماعية األخرى . -

 املراهق يف النشاط االجتماعي قدر اإلمكان . إشراك -

،ص 1990ترك احلرية للمراهق ورغبته ورعايته وتوجيهه توجيها غري مباشر .)آمال صادق وفؤاد أبو حطب، -
245،246) 
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 خالصة 

ت يف انفعاال ميكن القول من خالل استعراضنا هلذا الفصل أن ملرحلة املراهقة أتثريات كبرية تغري من سلوك وأتثر
الرعاية األسرية واهتمامها جهود وهنا تربز هذا ما يقع على عاتق األسرة وخاصة األبويني عبء كبري ،، األفراد

هتيئة الظروف املناسبة  وتوفري حيث تعمل على أصعب مرحلة يف حياهتم ، اأببنائها كي يتجاوزوا هذه الفرتة كوهن
   .البيئة االجتماعيةاجلو املالئم لنمو شخصيتهم وتوافقها مع 
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لقد حاولنا يف اجلانب النظري تغطية موضوع حبثنا مبجموعة من املراجع واملصادر والبحوث واملنشورات ،وسنحاول 
 وذلك ابلقيام بدراسة ميدانية  يدايحنيط ابملوضوع من اجلانب امليف هذا اجلانب أن 

قمنا بتوزيع استمارات على فئة  حيثاالستبيان ، على  االنطالقعلى تساؤالت  اإلجابةمستخدمة يف سبيل 
التالميذ حيث اخرتان جمموعة من األسئلة اليت تناسب أعمارهم ومستواهم العقلي والفكري وذلك ابلتعاون مع 

 .تؤالااملشرفة وكذا األساتذة احملكمني ،حيث كان ذلك حسب التس األستاذة

 الدراسة االستطالعية :

 مكان مالئمة من التأكد قصد هبا القيام الباحث على جيب اليت املراحل أهم من االستطالعية الدراسة تعترب
 على استطالعية بدراسة ناقم  وهلذا ، البحث موضوع حول املستعملة األداة صالحية مدى و للبحث الدراسة
 هلا اليت املعلومات مجع الدراسة هذه من اهلدف كان وقد ،  بسكرة  واليةب متوسطات منطقة شتمة  مستوى
 وقد الدراسة، ملوضوع  تهامالئم من التأكد خالهلا من ميكن واليت  الدراسة مبتغريات مباشر و وثيق ارتباط

إجراء هذه يف   و"األستاذ مربكي أمحد"ارى"عنت ابألستاذين الكرميني "األستاذ احلكيم جابر"و"األستاذ عم  است
الدراسة على مستوى املؤسسة اليت ينشطون فيها وكذا املؤسسة الثانية على مستوى تالميذها املمارسني للنشاط 

 الرايضي الالصفي اخلارجي.

 ضبط املتغريات :

 املتغري املستقل :

هبما ،و هنا املتغري يعرف على أنه ذو طبيعة استقاللية حيث يؤثر يف املتغري بني التابع و الدخيل ،دون أن يتأثر  
 ." األسريةالتنشئة االجتماعية "املستقل هو

 املتغري التابع :

الالصفي  النشاط الرايضي"ويتأثر مباشرًة املستقل يف كل شيء سواًء ابإلجياب أو ابلسلب وهنا املتغري التابع ه 
 ."اخلارجي 

 منهج البحث :

االجتماعية ابختالف مشكلة البحث واختالف أهدافها ،ففي إن املناهج املتخذة يف البحوث ختتلف يف العلوم 
  .اج السليم والصحيح ملشكلة البحث جمال البحث العلمي يعتمد على اختيار املنه
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تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط الرايضي  دفعدور التنشئة االجتماعية األسرية يف وموضوع حبثنا "
يهدف هذا املنهج إىل وصف الظاهرة حمل الدراسة   والذي،حيتم علينا اختاذ املنهج الوصفي الالصفي اخلارجي "

وتشخيصها والقاء الضوء على خمتلف جوانبها ومجع البياانت الالزمة عنها مع فهمها وحتليلها من أجل الوصول 
حممد .)) والتصرفات االنسانيةإىل املبادئ والقوانني املتصلة بظواهر احلياة والعمليات االجتماعية االساسية 

 (55ص ،1998،شفيق

 املستعملة : الدراسةأداة 

اليت تعد من أجنح الطرق للتحقق من االشكالية اليت قمنا بطرحها كما أن  االستبيانيف هذا البحث استخدمنا تقنية 
 االستبيان يسهل علينا مجع املعلومات املراد احلصول عليها انطالقا من الفرضيات السابقة .

 صدق احملكمني:

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا ابستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما اعد له  
بسكرة ليحكموا مدى  حممد خيضر  من جامعة حيث قمت بتوزيع االستبيان على جمموعة من األساتذة 

 .وضوح فقرات االستبيان ومدى كفايتها ومناسبتها للمحاور املقرتحة 

فادة من اقرتاح ما يرونه ضروراي من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، وكذلك توجيهاهتم فيما يتعلق واالست
وابالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قمت  (اخلصائص الشخصية)ابلبياانت األولية 

 .بارات وتغيري صياغة بعضها اآلخرإبجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم احملكمني  حيث مت حذف بعض الع

 صدق األداة:

عد لقياسه  كما يقصد ابلصدق " مشول االستبيان لكل أصدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما 
العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من انحية ، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من انحية أخرى حبيث تكون 

،وقد قمنا بتوزيع بعض االستمارات اخلاصة ابالستبيان على املؤسستني )متوسطة مفهومة لكل من يستخدمها 
 10متوسطة حممد بن عباس قواند( على بعض التالميذ  الذي يكمن عددهم –الشهيد لعروس حممد الصادق 

يث وجدان جتاوب جلل األسئلة ،ومتت نفس العملية بعد أسبوعني استمارات لكل مؤسسة ،ح05تالميذ مبعدل 
 ن نفس األفراد فوجدان نفس اإلجاابت اليت أبدو هبا يف املرحلة األوىل.ع

 

 : الدراسة عينة
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جتارهبم ،وهي مستنبطة من اجملتمع األصلي الذي  ءالعينة هي النموذج الذي من خالله يعمل الباحثون على بنا
 تلميذ.40جيري فيه البحث ،ومتثلت عينة حبثنا هنا يف جمموعة من التالميذ عددهم 

 ومت توزيع االستمارات عليهم وفق اجلدول التايل :

 عدد االستمارات املوزعة  املدرسة

 
  -بسكرة  -متوسطة الشهيد لعروسي حممد الصادق شتمة -1
 
  -بسكرة  -متوسطة حممد بن عباس قواند شتمة -2

 
20 

 
20 

 40 اجملموع
 

 ميثل توزيع أفراد العينة .(: 1جدول رقم )

 جماالت الدراسة :

 اجملال املكاين :

)متوسطة الشهيد لعروسي حممد متت هذه الدراسة على مستوى متوسطات مدينة شتمة واليت تضمنت متوسطتني 
،حيث خصت هذه الدراسة عينة من التالميذ املمارسني  حممد بن عباس قواند شتمة متوسطة –الصادق شتمة 

 .اخلارجي للنشاط الرايضي الالصفي 

 اجملال الزماين :

 .2015/2016لقد متت هذه الدراسة خالل السنة اجلامعية 

هناية شهر أفريل كأول لقاء مع األستاذة إىل غاية   2015أكتوبر  01 وذلك ابتداءا من  اجلانب النظري:
2016.  

 .2016شهر مارس إىل غاية  2015نوفمرب 29وكان ذلك ابتداءا من اجلانب التطبيقي :

 الوسائل االحصائية:
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و ضعنا النسبة املئوية يف حتليل النتائج املتحصل عليها وذلك من  تلميذ  40بياانت الناجتة واليت عددهابعد توزيع 
 :خالل املعادلة التالية 

 

 

 

وبلورهتا إىل دالالت لفظية تقرب  تفسريها ولقد قمنا برتمجة النتائج الرقمية احملصل عليها و املوضحة يف اجلدول 
 وترمجتها ، كما وضعنا التمثيل البياي لكل نسبة  ) أعمدة بيانية ( .

 

 

عدد اإلجاابت×𝟏𝟎𝟎      
عددأفراد العينة النسبة املئوية =   
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 : البياانت الشخصية:أوال 

 الفئة العمرية للمبحوثني: -1

 املبحوثني.ميثل سن (:2اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرارات  السنوات
 %2.5 01 سنة 11
 %15 06 سنة12
 %25 10 سنة 13
 %42.5 17 سنة 14
 %15 06 سنة 15

 %100 40 اجملموع 
 (:1التمثيل البياين رقم )

 

 

 

 

 

 

تبني أن متركز (1(والتمثيل البياين رقم )1التعليق:من خالل البياانت اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم )
   على التوايل .%42.5و%25سنة[،وهذا ما تدل عليه نسبة 14سنةو13املبحوثني يف سن ]
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 :للمبحوثني التعليمياملستوى  -2

 . للمبحوثنيمي يعلتميثل املستوي ال(:3اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرارات  السنوات
 %17.5 07 أوىل متوسط  
 %40 16 اثنية متوسط 

 %30 12 اثلثة متوسط  
 %12.5 05 رابعة متوسط

 %100 40 اجملموع 
 (:2التمثيل البياين رقم )

 

 

 

 

 

 

 

(تبني أن متركز 2(والتمثيل البياين رقم )2خالل البياانت اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم )من التعليق:
 . %30و %40املبحوثني يف املستويني  ]اثنية متوسط واثلثة متوسط [،وهذا ما تؤكده  النسبة التالية:
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 :حتليل وتفسري البياانت املتعلقة ابلتساؤل األول:اثنيا  

 دفع األبناء إىل ممارسة الرايضة. يف أساليب التنشئة االجتماعية للوالدين يف اجملال الرايضي  دوراحملور األول :

 هل مينحك والداك فرصة للتعبري عن أرائك وأفكارك حول األنشطة الرايضية  ؟السؤال األول :

 .الكشف عن مستوى الثقافة الرايضية للوالدين الغرض من السؤال :

ميثل مدى منح الوالدين ألبناءهم  فرصة للتعبري عن أفكارهم وأرائهم حول األنشطة :04اجلدول رقم 
 الرايضية. 

 االجاابت                 
 اختيار النشاط لرغبة شخصية 

 النسب املئوية  التكرارات 

 %60 24 نعم 
 %40 16 ال 

 %100 40 اجملموع 
  :03التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

من الوالدين مينحون  أبنائها   %95(والتمثيل البياين أن نسبة  3من خالل بياانت  اجلدول رقم ):التعليق
فرص للتعبري عن أفكارهم وأرائهم حول األنشطة الرايضية ،وهذا ما سيؤثر ال حمالة يف دافعية األبناء ملمارسة 

جتماعية هلا دور كبري يف تشكيل األنشطة الرايضية الالصفية،ألن القيم اليت تسقل عن طريق التنشئة اال
 السلوك .
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 هل خترب والديك عندما يعرض عليك األستاذ النشاط الرايضي الالصفي  ؟: الثاين السؤال 

    الوالدين واألبناء يف اجملال الرايضي. وجود حوار مباشر ما بني الكشف عن الغرض من السؤال :

   .يعرب عن إخبار األبناء لوالديهم عن النشاط الرايضي الالصفي الذي عرضه األستاذ :05اجلدول رقم 

 االجاابت                  
                         عالقة الوالدين ابالبناء 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %100 %95 40 38 نعم   
 %00 %05 00 02 ال 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :04التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

من املبحوثني  خيربون  %95( نرى نسبة 4(والتمثيل البياين رقم )4من خالل بياانت اجلدول رقم ):التعليق
عن النشاط الرايضي الالصفي املعروض عليهم من قبل األساتذة  خيربون أمهاهتم%100و نسبة  آابءهم

وهذا مايكشف أن أسلوب التنشئة االجتماعية املنيع من طرف اآلابء واملتمثل يف وجود نوع من احلوار ،
واملشاركة يف صنع القرارات يف اجملال الرايضي ،وهذا ما ميكن أن يؤثر على توجيه األبناء ملمارسة النشاط 

 الرايضي الالصفي اخلارجي . 
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  تيار النشاط الرايضي ؟هل يساعدك والداك يف اخ: الثالثالسؤال 

 دور الوالدين يف مساعدة أبناءهم . يكمناختيار النشاط الرايضي الذي الكشف عن الغرض من السؤال :

 ميثل ان كانت هناك مساعدة  قبل الوالدين يف اختيار النشاط الرايضي ألبنائهم. :06اجلدول رقم 

 االجاابت                  
                         مساعدة  الوالدين لالبناء 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %52.5 %60 21 24 نعم   
 %25 %10 10 04 ال 

 %22.5 %30 09 12 أحياان 
 %100 %100 40 40 اجملموع 

 :05التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

عند اآلابء %60(  نالحظ أن نسبة 5( والتمثيل الباين رقم )5من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
عند األمهات يساعدون  أبنائهم يف اختيار النشاط الرايضي ،يف حني آخر جند نسبة  %52.5ونسبة 
عند %30عند األمهات اليقدمون مساعدة ألبنائهم ،ويف حني آخر جند نسبة  %25عند اآلابء و10%

 عند األمهات يساعدون أبنائهم من حني إىل آخر . %22.5اآلابء ونسبة 

 

 

0

5

10

15

20

25

 نعم   
 ال 

 أحيانا 

 األب 

 األم 



 2016 النتائج عرض وتحليل السادس: الفصل                                                                    
 

 
67 

 

 هل اختيارك للنشاط الرايضي الالصفي اخلارجي استجابة لرغبتك الشخصية  السؤال الرابع  :

 . الرايضي الالصفي لنشاط ل األبناءاختيار   سبب  الكشف عنالغرض من السؤال :

 .الرايضي الالصفي اخلارجي لنشاط اختيار املبحوثني لدافع ميثل معرفة :07اجلدول رقم 

 االجاابت                 
 لرغبة شخصية  اختيار النشاط

 النسب املئوية  التكرارات 

 %60 24 نعم 
 %40 16 ال 

 %100 40 اجملموع 
 :06التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

من التالميذ   %60(نالحظ أن نسبة 6( والتمثيل البياين رقم )6من خالل  بياانت اجلدول رقم )التعليق :
  %40كان سبب اختيارهم للنشاط الرايضي الالصفي اخلارجي استجابة لرغبتهم الشخصية ،بينما نسبة 

 اختيارهم ألسباب أخرى.كان 
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  ؟هل اختيارك للنشاط الرايضي الالصفي اخلارجي استجابة لرغبة والديك السؤال اخلامس :

 الرايضي الالصفي اخلارجي لنشاط املبحوثني لختيار ال  األخرى باسباالالكشف عن  الغرض من السؤال :

 يف اختيار هذا النشاط. معرفة األسباب األخرى ميثل :08اجلدول رقم 

 االجاابت                 
 أخرى الختيار النشاط  دوافع

 النسب املئوية  التكرارات 

 %65 26 األب 
 %35 14 األم

 %100 40 اجملموع 
 :07التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

كان اختيارهم   %65( نالحظ أن نسبة 7( والتمثيل البياين رقم )7من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
كان اختيارهم هلذا   %35للنشاط الرايضي الالصفي اخلارجي استجابة لرغبة اآلابء ،يف حني آخر جند نسبة 

 النشاط استجابة لرغبة األمهات .
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  ؟ممارسة النشاط الرايضي حول  عن آرائك وأفكارك هل يقدم لك والداك فرصة للتعبريالسؤال السادس:

 احلوار القائم بني الوالدين واألبناء حول النشاط الرايضي الالصفي.مدى الكشف عن  الغرض من السؤال :

عن أرائهم وأفكارهم ملمارسة النشاط  فرصة لألبناء للتعبرييعرب عن مدى منح اآلابء :09اجلدول رقم 
 .الرايضي الالصفي اخلارجي 

 االجاابت               
 وجود فرصة

 النسبة املئوية  التكرارات 

 %50 20 نعم   
 %7.5 03 ال  

 %42.5 17 أحياان  
 %100 40 اجملموع 

 :07التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

تؤكد وجود  %50نالحظ أن نسبة  (7(والتمثيل البياين رقم )7رقم ) اجلدولبياانت من خالل التعليق:
جتد  %42.5تنفي على االطالق وجود فرصة ،ويف حني آخر جند نسبة  %7.5فرصة ابلتأكيد أما نسبة 
 يف بعض األحيان فرصة .
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 الالصفي؟و ممارسة النشاط الرايضي حن كماهي وجهة نظر  والديك يف حالة إبداء رأي:السابعالسؤال 

الرايضي عن مدى وجود جتاوب من طرف اآلابء حنو أبنائهم حول النشاط الكشف الغرض من السؤال :
 الالصفي اخلارجي .

الوالدين يف حالة ابداء رأي األبناء حنو ممارسة النشاط الرايضي وجهة رد فعل ميثل :10اجلدول رقم 
 الالصفي .

 االجاابت                  
                         توجه الوالدين 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %00 %12.5 / 05 الرفض   
 %90 %75 36 30 القبول 

 %10 %12.5 04 05 االمهال    
 %100 %100 40 40 اجملموع 

 :08التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

من اآلابء  %12.5( نالحظ أن نسبة 8( والتمثيل البياين رقم )8من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
تقبل  %75،يف حني جند نسبة  %12.5يرفضون رأي أبناءهم حنو هذا النشاط وهي تعادل نسبة االمهال 

تقبل هذه األراء حول النشاط الرايضي  %90هذه األراء من قبل أبناءهم ،أما يف املقابل األمهات جند نسبة 
 هتمل هذا األمر . %10الالصفي اخلارجي ،ويف حني آخر جند نسبة 

 

0

10

20

30

40

 الرفض   
 القبول 

 االهمال    

 األب 

 األم 



 2016 النتائج عرض وتحليل السادس: الفصل                                                                    
 

 
71 

 

 هل تسعى لتحقيق النجاح بسبب قبول والديك ممارسة النشاط الرايضي ؟: الثامنالسؤال 

 من ممارسة النشاط الرايضي الالصفي.  إليه األبناءاهلدف الذي يسعى عن الكشف :الغرض من السؤال

بسبب قبول والديهم ممارسة النشاط الرايضي الالصفي  لتحقيق النجاحاملبحثني سعي ميثل :11اجلدول رقم 
. 

 االجاابت                 
 حيقق النجاح 

 النسب املئوية  التكرارات 

 %95 38  نعم 
 %05 02 ال

 %100 40 اجملموع 
 : 09التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

تسعى لتحقيق  %95أن نسبة  (9( والتمثيل البياين رقم )9رقم ) خالل اجلدولبياانت نالحظ من التعليق :
 ال يطمحون لتحقيق النجاح .%5النجاح بسبب قبول والديهم ملمارسة النشاط الرايضي ،يف حني جند نسبة 

 

الرايضية األنشطة  جمالحتضى مبكافئات من طرف والداك يف حالة حتقيق جناحات يف هل السؤال التاسع :
 ؟ الالصفية 
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قيق أبنائهم لنجاحات يف جمال ممارسة األنشطة حت بعدردود أفعال الوالدين الكشف عن الغرض من السؤال :
 الرايضية الالصفية .

يف حالة حتقيق من طرف الوالدين ألبنائهم مقدمة ميثل معرفة  ان كانت هناك مكافئات :12اجلدول رقم 
 .النجاح يف اجملال الرايضي 

 االجاابت                  
                         وجود مكافئات 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %75.5 %60 23 24 نعم   
 %42.5 %40 17 16 ال 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :10التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

 %57.5و%60( نالحظ أن نسبة 10(والتمثيل البياين رقم )10من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق: 
منهم  %42.5و%40من املبحوثني حتضى مبكافئات من طرف آابئهم وأمهاهتم ،ويف حني آخر جند نسبة 

 مع األسف ال حيضون مبكافئات من طرف آابئهم وأمهاهتم .

 ؟ ما نوع هذه املكافئات: العاشرالسؤال 
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أسلوب الثواب الذي يتبعه اآلابء يف حالة حتقيق أبنائهم لنجاحات يف عن الكشف الغرض من السؤال :
 جمال النشاط الرايضي الالصفي.

 .يف حالة حتقيق جناحات  نوع املكافئات املقدمة من طرف الوالدين ميثل معرفة:13اجلدول رقم 

 االجاابت                 
 نوع املكافئات  

 النسب املئوية  التكرارات 

 %30 12 مادية   
 %70 28 معنوية 
 %100 40 اجملموع 

 : 11التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

من املكافئات %30( نالحظ أن نسبة 11(والتمثيل البياين رقم )11من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
من املكافئات معنوية %70  ،ويف حني آخر جند نسبةاملقدمة من طرف اآلابء لألبناء تعترب مكافئات مادية 

. 
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هل يوفر لك والداك ما حتتاج إليه من وسائل تساعدك يف ممارسة النشاط الرايضي عشر :احلادي  السؤال 
 الالصفي اخلارجي  ؟

 مدى توفري اآلابء ألبنائهم االحتياجات الرايضية .الكشف عن الغرض من السؤال :

 .مدى توفري اآلابء ألبنائهم االحتياجات الرايضية ميثل:14اجلدول رقم 

 االجاابت                  
 مدى توفري اآلابء لألبناء 

                          االحتياجات الرايضية 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %25 %17.5 10 07 دائما    
 %35 %57.5 14 23 أحياان 

 %17.5 %12.5 07 05 اندرا     
 22.5 %12.5 09 05 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 : 12التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

من  %25و17.5( نرى أن نسبة 12( والتمثيل البياين رقم )12من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
جيدون دعم من طرف والديهم يف  %35و%57.5األبناء يوفر هلم اآلابء واألمهات ما حيتاجونه أما نسبة 
عند األمهات ويف  %17.5عند اآلابء و%12.5غالب األحيان ،يف حني آخر جند الدعم اندرا بنسبة 

 عند األمهات .%22.5و عند األابء%12.5حني آخر ينعدم متاما بنسبة 
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 : حتليل وتفسري البياانت املتعلقة ابلتساؤل الثاين:اثلثا 

الثقافة الرايضية للوالدين احملتواة يف عملية التنشئة االجتماعية ودورها يف دفع األبناء ملمارسة قيم : الثايناحملور 
  .النشاط الرايضي الالصفي 

 تتناقش مع والداك حول املسائل الرايضية املدرسية؟هل : األول السؤال  

 .املسائل الرايضية املدرسيةاحلوار القائم بني الوالدين واألبناء عن الكشف عن الغرض من السؤال :

 .حول املسائل الرايضية بني اآلابء واألبناء  نقاشمدى وجود ميثل :15اجلدول رقم 

 االجاابت                  
                         النقاش مع الوالدين 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %47.5 %32.5 19 13 دائما    
 %22.5 %45 09 18 أحياان 

 %12.5 %12.5 05 05 اندرا     
 %17.5 %10 07 04 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :13التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 %47.5و%32.5(نالحظ أن نسبة 13(والتمثيل البياين رقم )13من خالل بياانت  اجلدول رقم )التعليق:
عند اآلابء واألمهات  %22.5و%45عند اآلابء واألمهات تتناقش مع أبنائها حول املسائل الرايضية أما نسبة 

عند اآلابء واألمهات اندرا ما تتناقش مع  %12.5تتناقش يف غالب األحيان مع أبنائها ،يف حني جند نسبة 
 تتناقش على اإلطالق. عند اآلابء واألمهات ال %17.5و%10أبنائها ويف حني آخر جند نسبة 
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 ؟برامج تليفزيونية رايضية  مع والداك  تشاهد هل :  الثاين السؤال  

 من خالل املشاهدات التليفزيونية . اليت يتمتع هبا الوالدين املشاركةالكشف عن الغرض من السؤال :

  واألبناء.املشاهدة للربامج التليفزيونية بني اآلابء ميثل معرفة نسبة :16اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                         مشاهدة الربامج التليفزيونية  

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %12.5 %42.5 05 17 دائما    
 %45 %42.5 18 17 أحياان 

 %30 %10 12 04 اندرا     
 %12.5 %05 05 02 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
  :14التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

( نالحظ أن نسبة 14(والتمثيل البياين رقم )14من خالل بياانت  اجلدول رقم )التعليق:
عند اآلابء %45و%42.5عند اآلابء واألمهات متثل مشاهدة دائمة للربامج أما نسبة %12.5و42.5%

عند اآلابء واألمهات %30و%10واألمهات متثل مشاهدة يف أغلب األحيان ،يف حني آخر جند أن نسبة 
عند اآلابء  %12.5و%05اندرا ما تشاهد برامج تلفيزيونية رايضية مع أبناءها ،ويف حني آخر جند 

 واألمهات ال تشاهد برامج على اإلطالق.
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 نشاط رايضي معني؟ هل ميارس أبويكالسؤال الثالث   :

 .الكشف عن ممارسة الوالدين لنشاط رايضي معنيالغرض من السؤال :

 .ألولياء املبحوثني  ميثل معرفة نسبة املمارسة للنشاط الرايضي:17اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                         ممارسة النشاط   

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %30 %25 12 10 دائما    
 %32.5 %25 13 10 أحياان 

 %12.5 %7.5 05 03 اندرا     
 %25 %42.5 10 17 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :15التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

عند  %30و%25( نالحظ أن نسبة 15(والتمثيل البياين رقم )15من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
عند اآلابء واألمهات ميارسون يف أغلب %32.5و%25اآلابء واألمهات ميارسون النشاط الرايضي ونسبة 

عند اآلابء واألمهات اندرا ما ميارسون ،ويف حني آخر %12.5و%7.5األحيان ،ويف حني آخر جند نسبة 
 عند اآلابء واألمهات ال ميارسون نشاط رايضي . %25و %42.5جند نسبة 
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 ؟ما نوع النشاط الرايضي الذي ميارسونه : الرابعالسؤال 

 أولياء املبحوثني .األنشطة املفضلة لدى الكشف عن الغرض من السؤال :

 لوالدين.ا ة املمارسة من قبل الرايضي ةطنشألا نوعميثل معرفة :18اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                         نوع  النشاط   

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %00 %85 00 17 كرة القدم 
 %42.85 %15 03 03 املشي والركض 

 %14.28 %00 01 00 كرة السلة
 %42.87 %00 03 00 حركات رايضية 

 %100 %100 07 20 اجملموع 
  :16التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

( أنه ليس كل األابء واألمهات 16( والتمثيل البياين رقم )16نرى من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
من هذه الفئة ميارسون نشاط كرة القدم ابلنسبة %85ممارسني للنشاط الرايضي فنجد نسبة 

ت عند األمهات ميارسون حراكا %42.85ميارسون املشي والركض،يف حني جند نسبة %15لألابء،و
 من هذه الفئة ميارسون السلة. %14.28رايضية ونفس النسبة مشي وركض ،يف حني آخر جند نسبة 
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 ؟ هل كاان حيثانك على ممارسة الرايضة :  السؤال اخلامس

 الرايضية.ثقافة ال مدى اكساب الوالدين ألبنائهم الكشف الغرض من السؤال :

  ممارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي.عن مدى حث الوالدين ألبنائهم ميثل :19اجلدول رقم 

 االجاابت                  
                    احلث على ممارسة الرايضة      

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %75 %82.5 30 33 نعم   
 25 %17.5 10 07 ال 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :17رقم  التمثيل البياين

 

 

 

 

 

 

(نالحظ أن نسبة حديث اآلابء مع 17(والتمثيل البياين رقم )17من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق :
عند األمهات ،ويف املقابل جند عكس %75عند اآلابء و %82.5املبحوثني عن ممارسة الرايضة تقدر ب

 عند األمهات .%25عند اآلابء ونسبة %17.5ذلك بنسبة 
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 هل يبلغانك عن فوائد الرايضة  ؟السادس :السؤال 

 الرايضية ألولياء املبحوثني .ثقافة الالكشف عن الغرض من السؤال :

 فوائد الرايضة . مدى حث الوالدين األبناء عنميثل معرفة :20اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                            يبلغ عن فوائد الرايضة

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %57.5 %25 23 10 دائما    
 %25 %50 10 20 أحياان 

 %10 %12.5 04 05 اندرا     
 %7.5 %12.5 03 05 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
  :18التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

( نالحظ أن الوالدين يبلغان أبنائهم 18(والتمثيل البياين رقم )18من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
عند األمهات ،يف حني نرى نسبة %57.5عند اآلابء ونسبة %25بصفة دائمة عن فوائد الرايضة بنسبة 

عند %12.5عند األمهات يلغاهنم أحياان ،ويف حني آخر جند نسبة %25عند اآلابء و50%
عند %12.5عند األمهات اندرا ما يبلغاهنم عن فوائد الرايضة ،أما من جهة أخر جند نسبة %10و اآلابء
 عند األمهات ال يبلغاهنم على اإلطالق عن فوائد الرايضة . %7.5و اآلابء
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 ما هو رد فعل والديك يف حالة إصابتك أثناء ممارسة الرايضة؟السؤال السابع  :

  يف جمال االصاابت الرايضية.ف عن ثقافة  الوالدين الكشالغرض من السؤال :

  يف حالة حدوث اصاابت رايضية ألبنائهم.ميثل معرفة نسبة ردود أفعال الوالدين :21اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                         رد فعل الوالدين    

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %82.5 %80 33 32 تقبل األمر  
 %17.5 %12.5 07 05 رفض األمر 

 %00 %7.5 00 03 الالمباالة    
 %100 %100 40 40 اجملموع 

 :19التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

 

 أثناء( نرى أن نسبة تقبل األمر 19(والتمثيل البياين رقم )19من خالل بياانت  اجلدول رقم )التعليق:
عند األمهات،أما نسبة رفض األمر  %82.5و عند اآلابء%80يف ممارسة الرايضة تقدر ب  أبنائهم  أصابة

عند اآلابء ال  %7.5عند األمهات ،ويف حني آخر جند نسبة  %17.5و عند اآلابء %12.5تقدر ب
 تبايل هبذا األمر .
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 ؟هل ينزعج والديك من إصابتك إىل درجة طلبهما منك التوقف عن ممارسة الرايضة :  الثامن السؤال 

 يف جمال االصاابت الرايضية .الكشف عن ثقافة  الوالدين الغرض من السؤال :

 بنائهم .يف حالة حدوث اصاابت رايضية ألالوالدين  انزعاج مدى  ميثل معرفة:22اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                         انزعاج الوالدين    

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %05 %7.5 02 03 دائما    
 %22.5 %17.5 09 07 أحياان 

 %22.5 %12.5 09 05 اندرا     
 %50 %62.5 20 25 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
  :20التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

( نالحظ أن انزعاج الوالدين من 20(والتمثيل البياين رقم )20من خالل بياانت  اجلدول رقم )التعليق :
عند األمهات بينما  %05عند اآلابء و%7.5اصابة أبنائهم بصفة دائمة ضئيل جدا وهذا ما يقدر ب 

عند األمهات ،يف حني جند نسبة االنزعاج  %22.5عند اآلابء و%17.5االنزعاج يكون أحياان بنسبة 
،ويف حني آخر نرى نسبة االنزعاج لدى  %22.5وعند األمهات %12.5اندرة عند اآلابء تقدر ب 

 عند األمهات .%50عند اآلابء و%62.5الوالدين مستحيلة بنسبة 
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 ؟ملنافسات الرايضية يشجعك والداك على حتقيق املراتب األوىل خالل مشاركتك يف اهل :   التاسعالسؤال 

 ملمارسة الرايضة. الوالدين ألبنائهم  مدى دفع عن  الكشفالغرض من السؤال :

 لدين لألبناء لتحقيق املراتب األوىل. ادفع الو  مدى  ميثل:23اجلدول رقم 

 اإلجاابت                  
                         تشجيع الوالدين    

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %62.5 %60 25 24 دائما    
 %30 %32.5 12 13 أحياان 

 %7.5 %7.5 03 03 اندرا     
 %00 %00 00 00 أبدا 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :21التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

( نالحظ أن نسبة تشجيع الوالدين 21(والتمثيل البياين رقم )21من خالل بياانت  اجلدول رقم )التعليق:
عند األمهات ،فيما جند نسبة  %62.5عند األابء و %60ألبنائهم بصفة دائمة  تعادل نسبة 

عند األمهات أحياان ما يشجعون ،وفيما نرى أيضا اندرا ما يشجعون بنسبة  %30عند اآلابء و32.5%
 عند اآلابء واألمهات .7.5%
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 هل مشاركتك يف املنافسات الوطنية أمر مستحب لدى والديك ؟السؤال العاشر   :

  مدى استيعاب الوالدين ملشاركة أبنائهم يف املنافسات الوطنية . الكشف عن الغرض من السؤال :

 املنافسات الوطنية .استحباب الوالدين ملشاركة أبنائهم يف  مدى ميثل معرفة :24اجلدول رقم 

 االجاابت                  
                          رغبة الوالدين 

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %87.5 %85 35 34 نعم   
 %12.5 %15 05 06 ال 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
  :22التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

نالحظ أن مشاركة األبناء يف  (22)(والتمثيل البياين رقم 22من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
عند  %87.5عند اآلابء ونسبة %85وهذا ما تؤكده نسبة  املنافسات الوطنية أمر مستحب لدى أوليائهم

 عند األمهات . %12.5عند اآلابء ونسبة %15بنسبة مهات ،ويف املقابل جند عكس ذلك األ
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 هل اختيارك لتمثيبل املنتحب الوطين يف بطولة دولية يفرح والديك  ؟السؤال احلادي عشر:

  مدى تقبل الوالدين ملشاركة أبنائهم يف البطوالت الدولية . الكشف عنالغرض من السؤال :

 مدى تقبل الوالدين من اجل اختيار أبنائهم يف املنافسات الدولية .ميثل معرفة :25اجلدول رقم 

 االجاابت                  
                    رغبة الوالدين       

 النسبة املئوية  التكرارات 
 األم  األب  األم  األب 

 %90 %92.5 36 37 نعم   
 %10 %7.5 04 03 ال 

 %100 %100 40 40 اجملموع 
 :23التمثيل البياين رقم 

 

 

 

 

 

( جند اختيار األبناء لتمثيل املنتخب 23(والتمثيل البياين رقم )23من خالل بياانت اجلدول رقم )التعليق:
عند  %90عند اآلابء و%92.5الوطين يف بطولة دولية يفرح أوليائهم وهذا ما تؤكده النسبة العالية 

 عند األمهات. %10ونسبة %7.5،وجند عكس ذلك عند اآلابء نسبة  األمهات
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    مناقشة نتائج احملور األول ::رابعا  

( تبني أن أساليب التنشئة االجتماعية للوالدين يف اجملال 12إىل  03من خالل بياانت اجلداول املرقمة من) 
 ففي هذا اجملال كانت اجاابت حتما  تدفع األبناء ملمارسة الرايضة، يف املتمثلة  الرايضي 

السؤال  الذي خيص معرفة ان كان مينحهم  الوالدين  فرصة للتعبري عن أرائهم  وأفكارهم حول املبحوثني حول 
من الوالدين متنح أبنائها فرص للتعبري عن أفكارهم وأرائهم حول %95األنشطة الرايضية، كاآليت:نسبة  

ل النتائج املتحصل ال مينحون فرصة هلذا اجملال،فمن خال  %05األنشطة الرايضية ،يف حني آخر جند نسبة 
عليها نستنتج أن نسبة كبرية من األولياء )اآلابء،األمهات( أكدوا أهنم مينحون فرصة ألبنائهم للتعبري عن أرائهم 

 وأفكارهم يف اجملال الرايضي.

(واملتضمن هل خترب والديك عندما يعرض عليك األستاذ 04أما ابلنسبة للسؤال الثاين املدون يف اجلدول رقم )
لدى اآلابء تتمتع بعالقة جيدة مع  %95ط الرايضي الالصفي؟  فكانت االجاابت كالتايل: نسبة النشا

عند األمهات تتحلى بعالقة مميزة مع أبناءهم ،ومن انحية أخرى جند نسبة  %100أبنائهم يف حني جند نسبة 
شاركة يف اجملال الرايضي من األبناء ال خيربون أابئهم عندما يعرض األستاذ عليهم هذا النشاط ،فإن امل 05%

 ما بني اآلابء واألبناء تظهر من خالل االحرتام والتقدير آلابئهم وأمهاهتم.

واملتضمن هل يساعدك والداك يف اختيار النشاط  (05ابلنسبة للسؤال الثالث املدون يف اجلدول رقم ) أما
عند األمهات يساعدون  أبنائهم  %52.5عند اآلابء ونسبة %60الرايضي؟ فكانت إجابتهم كالتايل :نسبة 

عند األمهات اليقدمون  %25عند اآلابء و%10يف اختيار النشاط الرايضي ،يف حني آخر جند نسبة 
عند األمهات يساعدون  %22.5عند اآلابء ونسبة %30مساعدة ألبنائهم ،ويف حني آخر جند نسبة 

ف الوالدين ألبنائهم الختيار النشاط أبنائهم من حني إىل آخر،ومنه نستنتج أن هناك مساعدة  من طر 
 الرايضي.

(املتضمن هل اختيارك للنشاط الرايضي الالصفي اخلارجي 06وابلنسبة للسؤال الرابع املدون يف اجلدول رقم )
من التالميذ كان اختيارهم للنشاط  %60استجابة لرغبتك الشخصية؟فكانت اإلجاابت كاآليت :  نسبة 

كان اختيارهم ألسباب أخرى،ومنه   %40ستجابة لرغبتهم الشخصية ،بينما نسبة الرايضي الالصفي اخلارجي ا
 نستنتج أن هناك دوافع أخرى ألختيار النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي .

(واملتضمن هل اختيارك للنشاط الرايضي الالصفي اخلارجي 07أما السؤال اخلامس املدون يف اجلدول رقم )
كان اختيارهم للنشاط الرايضي الالصفي   %65نت اإلجاابت كالتايل: نسبة استجابة لرغبة والديك  ؟فكا
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كان اختيارهم هلذا النشاط استجابة لرغبة األمهات،ومنه   %35استجابة لرغبة اآلابء ،يف حني ىخر جند نسبة 
 نستنتج أن للوالدين دور كبري يف توجيه أبنائهم ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي.

(الذي خيص إن كان يقدم لك والداك فرصة للتعبري 08ص السؤال السادس املدون يف اجلدول رقم )وفيما خي
تؤكد وجود فرصة  %50عن آرائك وأفكارك حنو ممارسة النشاط الرايضي،فكانت اإلجاابت كاآليت : نسبة 

د يف بعض جت %42.5تنفي على االطالق وجود فرصة ،ويف حني آخر جند نسبة  %7.5ابلتأكيد أما نسبة 
األحيان فرصة ،فمن خالل هذه النسب نستنتج هناك فرص مينحها األولياء ألبنائهم للتعبري عن أفكارهم 

 وآرائهم يف اجملال الرايضي.

(والذي خيص وجهة نظر  والديك يف حالة إبداءك رأي حنو 09أما السؤال السابع املدون يف اجلدول رقم )
ختص اآلابء تقبل هذه األراء من  %75نت اإلجاابت كالتايل : نسبة ممارسة النشاط الرايضي الالصفي،فكا

تقبل هذه األراء حول النشاط الرايضي الالصفي  %90قبل أبناءهم ،أما يف املقابل األمهات جند نسبة 
من اآلابء يرفضون رأي أبناءهم حنو هذا النشاط وهي تعادل نسبة االمهال  %12.5اخلارجي، ونسبة 

عند األمهات هتمل هذا األمر ،ومن خالل هذه النسب  %10آخر جند نسبة ، ويف حني 12.5%
 نستخلص أن وجهة الوالدية اجيابية إىل حد كبري اجتاه أبنائهم .

(واملتضمن هل تسعى لتحقيق النجاح بسبب قبول والديك 10فيما يلي السؤال الثامن املدون يف اجلدول رقم )
تسعى لتحقيق النجاح بسبب قبول والديهم  %95ت كالتايل : نسبة ممارسة النشاط الرايضي ؟فكانت اإلجااب

ال يطمحون لتحقيق النجاح،ومن نستنتج أن أغلبية التالميذ %5ملمارسة النشاط الرايضي ،يف حني جند نسبة 
 يسعون لتحقيق هدف موحد وهو النجاح .

ت من طرف والداك يف حالة (واملتضمن هل حتضى مبكافئا11أما السؤال التاسع املدون يف اجلدول رقم )
من األبناء  %57.5و%60حتقيق جناحات يف هذه األنشطة؟فكانت النتائج على النحو التايل : نسبة 

من األبناء مع  %42.5و%40حتضى مبكافئات من طرف آابئهم وأمهاهتم ،ويف حني آخر جند نسبة 
هذه النسب تتكون حسب املستوى  األسف ال حيضون مبكافئات من طرف آابئهم وأمهاهتم ،ومنه نستنتج أن

 املعيشي للعائالت .

( املتمثل يف نوع املكافئات املقدمة من طرف 12فيما يلي السؤال العاشر املدون يف اجلدول رقم )
من املكافئات املقدمة من طرف اآلابء لألبناء تعترب مكافئات %30األولياء،فكانت اإلجاابت كالتايل: نسبة 

من املكافئات معنوية،حيث تشري إىل وجود اهتمام من طرف الوالدين %70  جند نسبةمادية ،ويف حني آخر 
(،نتيجة لتفوق أبنائهم يف جمال ممارسة %30(ومادية) 70%يف شكل مكافئات معنوية بدرجة أكرب) 

 األنشطة الرايضية الالصفية ،وهذا ما يدفع األبناء أكثر ملمارسة األنشطة الرايضية الالصفية .
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(  واملتمثل يف هل يوفر لك والداك ما حتتاج إليه من 13ؤال احلادي عشر املدون يف اجلدول رقم )أما الس
وسائل تساعدك يف ممارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي  ؟فكانت اإلجاابت على الشكل التايل: نسبة 

جيدون دعم  %35و%57.5من األبناء يوفر هلم اآلابء واألمهات ما حيتاجونه أما نسبة  %25و17.5%
 %17.5عند اآلابء و%12.5من طرف والديهم يف غالب األحيان ،يف حني آخر جند الدعم اندرا بنسبة 

عند األمهات،ومنه نستنتج أن %22.5و عند األابء%12.5عند األمهات ويف حني آخر ينعدم متاما بنسبة 
 حنو ممارسة االنشطة الالصفية.هناك دعم من طرف الوالدين ألبنائهم وهذا ما يزيد من دفع األبناء 

 : مناقشة نتائج احملور الثاين:خامسا  

يف افرتاض أن قيم الثقافة الرايضية احملتواة يف عملية التنشئة  23إىل  13من خالل بياانت اجلداول املرقمة من 
تقوم  بدور ابرز يف دفع األبناء ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي،اليت املتمثلة يف ... االجتماعية 

 %47.5و%32.5تدور حول ان كنت تتناقش مع والداك حول املسائل الرايضية املدرسية،تبني أن نسبة 
عند اآلابء  %22.5و%45عند اآلابء واألمهات تتناقش مع أبنائها حول املسائل الرايضية أما نسبة 

عند اآلابء واألمهات اندرا ما  %12.5مهات تتناقش يف غالب األحيان مع أبنائها ،يف حني جند نسبة واأل
عند اآلابء واألمهات ال تتناقش على اإلطالق،  %17.5و%10تتناقش مع أبنائها ويف حني آخر جند نسبة 

بصورة  %47.5ثلة يف نسبة فمن خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن النسبة األكرب من الوالدين واملتم
  .دائمة

هل تشاهد  مع والداك برامج تليفزيونية رايضية  ؟  ( واملتضمن14أما السؤال الثاين املدون يف اجلدول رقم )
عند اآلابء واألمهات متثل مشاهدة دائمة للربامج أما %12.5و%42.5فكانت االجاابت كالتايل:نسبة 

ثل مشاهدة يف أغلب األحيان ،يف حني آخر جند أن عند اآلابء واألمهات مت%45و %42.5نسبة
عند اآلابء واألمهات اندرا ما تشاهد برامج تلفيزيونية رايضية مع أبناءها ،ويف حني آخر %30و %10نسبة
عند اآلابء واألمهات ال تشاهد برامج على اإلطالق،ومنه نستنتج وجود  ثقافة رايضية  %12.5و%05جند 

 من املشاهدات التلفيزيونية  . لدي الوالدين تكون انبعة

 (والذي يتمثل يف هل ميارس أبويك نشاط رايضي معني؟15فيما خيص السؤال الثالث املدون يف اجلدول رقم )
عند اآلابء واألمهات ميارسون النشاط الرايضي ونسبة  %30و%25فكانت االجاابت كاآليت: نسبة 

ألحيان ،ويف حني آخر جند نسبة عند اآلابء واألمهات ميارسون يف أغلب ا%32.5و25%
عند  %25و %42.5عند اآلابء واألمهات اندرا ما ميارسون ،ويف حني آخر جند نسبة %12.5و7.5%

اآلابء واألمهات ال ميارسون نشاط رايضي، ومنه نستنتج أن مستوى الثقافة الرايضية ينعكس من خالل 
 املمارسات الرايضية لألابء.
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فكانت  ( واملتضمن ما نوع النشاط الرايضي الذي ميارسونه ؟17يف اجلدول رقم )أما السؤال الرابع املدون 
من حجم العينة الكلي فنجد النسبة الغالبة هي  %60االجاابت كاآليت لنسبة من الوالدين تقدر ب حوايل 

 ارجي .ميارسون نشاط كرة القدم ،وهذا ما دفع األبناء إىل ممارسة النشاط الرايضي الالصفي اخل %85نسبة 

والذي يتمثل يف هل كاان حيثانك على ممارسة الرايضة    (18فيما خيص السؤال اخلامس املدون يف اجلدول رقم )
عند اآلابء  %82.5؟ فكانت االجاابت كاآليت:نسبة دفع الوالدين ألبنائهم ملمارسة الرايضة تقدر ب 

عند األمهات %25ابء ونسبة عند اآل%17.5عند األمهات ،ويف املقابل جند عكس ذلك بنسبة %75و
 ،وهذا ما يدل على اهتمام الوالدين ابجملال الرايضي ألبنائهم .

( واملتضمن هل يبلغانك عن فوائد الرايضة  ؟ فكانت االجاابت  19أما السؤال السادس املدون يف اجلدول رقم )
عند األمهات %25ء وعند اآلاب%50عند األمهات ،يف حني نرى نسبة %57.5كاآليت: عند اآلابء ونسبة 

عند األمهات اندرا ما يبلغاهنم عن فوائد %10و عند اآلابء%12.5يلغاهنم أحياان ،ويف حني آخر جند نسبة 
 الرايضة،وهذا ما ميكن ان نستنتج منه أن لآلابء ثقافة واسعة يف جمال فوائد الرايضة.

 ما هو رد فعل والديك يف حالة ( والذي يتمثل يف20فيما خيص السؤال السابع املدون يف اجلدول رقم )
إصابتك أثناء ممارسة الرايضة؟فكانت اإلجاابت على النحو التايل: نسبة تقبل األمر خالل أصابة األبناء يف 

عند األمهات،أما نسبة رفض األمر تقدر  %82.5و عند اآلابء%80ممارسة الرايضة تقدر ب 
عند اآلابء ال تبايل هبذا  %7.5ر جند نسبة عند األمهات ،ويف حني آخ %17.5و عند اآلابء %12.5ب

 األمر ،وهذا ما يدل على ثقافة الوالدين يف جمال اإلصاابت.

( واملتضمن هل ينزعج والديك من إصابتك إىل درجة طلبهما 21أما السؤال الثامن املدون يف اجلدول رقم )
سبة انزعاج الوالدين من اصابة أبنائهم منك التوقف عن ممارسة الرايضة ؟ فكانت اإلجاابت على النحو التايل:ن

عند األمهات بينما االنزعاج يكون  %05عند اآلابء و%7.5بصفة دائمة ضئيل جدا وهذا ما يقدر ب 
عند األمهات ،يف حني جند نسبة االنزعاج اندرة عند اآلابء  %22.5عند اآلابء و%17.5أحياان بنسبة 

خر نرى نسبة االنزعاج لدى الوالدين مستحيلة ،ويف حني آ %22.5وعند األمهات %12.5تقدر ب 
عند األمهات ،ومنه نستنتج أن معرفة الوالدين لإلصاابت الرايضية ال يؤثر %50عند اآلابء و%62.5بنسبة 

 عليهم ابلسلب اجتاه اصاابت أبنائهم .

( والذي يتمثل يف هل يشجعك والداك على حتقيق 22فيما خيص السؤال التاسع املدون يف اجلدول رقم )
املراتب األوىل خالل مشاركتك يف املنافسات الرايضية ؟فكانت االجاابت كالتايل: نسبة تشجيع الوالدين 

عند %32.5جند نسبة  عند األمهات ،فيما %62.5عند األابء و %60ألبنائهم بصفة دائمة  تعادل نسبة 
عند اآلابء %7.5عند األمهات أحياان ما يشجعون ،وفيما نرى أيضا اندرا ما يشجعون بنسبة  %30اآلابء و
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واألمهات،إذ ميكن ان نستنتج أن فائدة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي تسمح ابملشاركة يف املنافسات 
 تحقيق املراتب األوىل .الرايضية و كذا التشجيع املستمر من طرف الوالدين ل

( واملتضمن هل مشاركتك يف املنافسات الوطنية أمر مستحب 23أما السؤال العاشر املدون يف اجلدول رقم )
لدى والديك ؟فكانت االجاابت كالتايل: مشاركة األبناء يف املنافسات الوطنية أمر مستحب لدى أوليائهم 

عند األمهات ،ويف املقابل جند عكس ذلك  بنسبة  %87.5عند اآلابء ونسبة %85وهذا ما تؤكده نسبة 
عند األمهات ،ومنه نستنتج ان اهتمام الوالدين أببنائهم يشجعهم على  %12.5عند اآلابء ونسبة 15%

 املشاركة يف املنافسات الوطنية .

ملنتحب ( والذي يتمثل يف هل اختيارك لتمثيبل ا24فيما خيص السؤال احلادي عشر املدون يف اجلدول رقم )
الوطين يف بطولة دولية يفرح والديك  ؟ فكانت االجاابت كالتايل:نسبة اختيار األبناء لتمثيل املنتخب الوطين 

،وجند  عند األمهات %90عند اآلابء و%92.5يف بطولة دولية يفرح أوليائهم وهذا ما تؤكده النسبة العالية 
،ومنه نستنتج سعادة األولياء تكتمل عند عند األمهات  %10ونسبة %7.5عكس ذلك عند اآلابء نسبة 

 اختيار أبنائهم لتمثيل املنتخب الوطين .
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 االستنتاج العام :سادسا:

انطالقا من تسؤالت الدراسة اليت انبثقت عن التساؤل الرئيسي الذي وجه للمبحوثني على شكل          
جمموعة من البياانت اليت هتدف إىل اجاابت ،وبعد عملية حتليل وتفسري البياانت املتعلقة بكل تساؤل فرعي 

العام الذي مفاده أن التنشئة ،واليت يف جمموعها تشكل التساؤل الرئيسي توصل الباحث إىل االستنتاج 
االجتماعية األسرية ذات األسلوب الدميقراطي مسحت لألبناء ابلتشاور يف جمال األنشطة الرايضية الالصفية 
اخلارجية مع الوالدين ،والذي مسح هذا إىل خلق العديد من الفرص وفتح اجملال لألبناء للنقاش حول املسائل 

هذه األنشطة برغبة من املبحوثني وتوجيه وارشاد من األسرة ،ومن هنا تربز ثقافة الرايضية املدرسية واملشاركة يف 
الوالدين الرايضية احملتواة يف عملية التنشئة االجتماعية اليت قدمت الكثري للمبحوثني عن فوائد الرايضة ، 

ملشاركة يف والتشجيع مكافئات مادية ومعنوية من طرف أوليائهم وكذا اه من حيضون ب ابالضافة إىل ما 
املنافسات الوطنية ومتثيل املنتخبات الوطنية ،ومن هذه االستنتاجات  ميكننا القول أن للتنشئة االجتماعية 

 األسرية دور كبري يف دفع تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي.
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 االقرتحات والتوصيات::سابعا  

جاء يف نتائج البحث اليت أثبت أن التنشئة االجتماعية األسرية ذات العالقة االجيابية هلا دور  بناءا على ما 
كبري يف دفع تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط الالصفي اخلارجي ،وبذلك نوصي مبا يلي لعلنا نساهم 

وخاصة الوالدين وال ننسى  وبقسط ضئيل يف دفع عجلة هذا النشاط إىل االهتمام الكبري من طرف األسرة 
أمهية املؤسسات الرتبوية بصفة عامة واملتوسطات بصفة خاصة كونه عنصر أساسي يف تشجيع التالميذ حنو 

 ممارسة النشاط الرايضي الالصفي.

 توفري خمتلف الوسائل البيداغوجية من طرف املؤسسات الرتبوية وكذا األسرة . -
واملعنوي هلذه الفئة من التالميذ من طرف األسرة و املؤسسات تقدمي التشجيع والتحفيز املادي  -

 الرتبوية .
 ختصيص أساتذة ملثل هذه األنشطة والتشجيع على ممارستها  يف املؤسسات الرتبوية. -
اهتمام الباحثني يف جمال األنشطة الرايضية الالصفية  وخاصة يف هذه الفرتة)املراهقة( ابلنسبة  -

 ة مير هبا التلميذ يف حياته.للتالميذ كوهنا أصعب مرحل
اهتمام األسرة بتكوين وتوجيه أبنائها تكوينا سليما وفق املعايري والعادات والتقاليد اليت تضبط  -

 اجملتمع.
توفري خمتلف املراجع والكتب لطلبة املعهد واملتخصصة يف امليدان الرايضي وخاصة النشاط الرايضي  -

 الالصفي اخلارجي.
 مبعهد الرتبية البدنية والرايضية. مدروسة من كل اجلوانب اللتحاق الطالب وضع شروط مقننة ومعايري -

وأنمل يف األخري أن تؤخذ هذه التوصيات واالقرتحات بعني االعتبار من أجل مصلحة التلميذ لضمان تكوين 
الب يف جيل صاحل يف احلياة ذات تفكري اجيايب يف مجيع اجملاالت وخاصة مستواه الدراسي ،وكذا فائدة  الط

 مرحلة التكوين ومواصلة مسريته يف جمال البحث العلمي .
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يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي أدواره ،تعترب التنشئة االجتماعية عملية تعلم اجتماعي            

من بني قنواهتا األسرة إذ متثل العنصر األساس يف هذه العملية كوهنا النواة واجلماعة األوىل اليت ينشأ  االجتماعية ،

فيها األفراد،ابعتبارها جمتمع مصغر ومنها تتكون مبادئ العالقات االجتماعية،فهي الوسط االجتماعي األكثر 

ي ألي فعل أو سلوك يقوم به األبناء واملتهم األول يف  أمهية يف عملية الرتبية والتنشئة االجتماعية ،واملصدر األساس

كل عملية خروج عن قيم ومعايري اجملتمع ،وهذا ما يطلق عليه ابلتنشئة االجتماعية األسرية ،إذ تساهم هذه 

 األخرية يف تنمية العديد من جماالت احلياة وخاصة اجلانب الرايضي منها.

أن التنشئة االجتماعية األسرية ذات االرتباط ابجلانب إىل الباحث من خالل الدراسة امليدانية توصل         

الرايضي دورا حمفزا ملمارسة األنشطة الرايضية الالصفية اخلارجية لتالميذ املرحلة املتوسطة ،وهذا من خالل أساليب 

من طرف الوالدين  تجلى يف األسلوب الدميقراطي املنتهجتالتنشئة االجتماعية للوالدين يف اجملال الرايضي ،حيث 

واملطبق )املوظف(يف التنشئة األسرية مسح لألبناء ابلتشاور يف جمال األنشطة الرايضية الالصفية اخلارجية،وهذا ما 

برزت منه كل معاين االحرتام والتقدير لآلابء واألمهات من طرف أبنائهم،إضافة إىل دور الوالدين يف التوجيه 

)املادي واملعنوي(،هذا ما أدى إىل سعي األبناء لتحقيق هدف موحد وهو والتحفيز والدعم بشقيه واإلرشاد 

 يف اجملال الرايضي .النجاح 

قيم التنشئة االجتماعية األسرية ذات االرتباط ابجلانب الرايضي دورا حمفزا ملمارسة النشاط الرايضي كما أن   

من وجود ثقافة رايضية لدى الوالدين تتمثل يف املرحلة املتوسطة ،كون هذه القيم انبعة اخلارجي الالصفي لتالميذ 

ممارستهم الرايضية ملختلف الرايضات وكذا املشاهدات التلفيزيونية الرايضية ،إضافة إىل اهتمام الوالدين ابجملال 
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جمال هم ،والثقافة الواسعة اليت يتسم هبا الوالدين يف جمال فوائد الرايضة ،بل يتعدى هذا األمر إىل ئالرايضي ألبنا

خالل ممارستهم هلذه األنشطة،حيث جند أن التشجيع املستمر من  اإلصاابت الرايضية اليت قد تصيب أبناءهم

طرف الوالدين يساهم يف دفع عجلة تطور كفاءة التالميذ للمشاركة يف املنافسات الوطنية ومتثيل املنتخبات الكربى 

 يف خمتلف الدورايت والسعي لتحقيق املراتب األوىل .

ذا وجب على اجلميع حتمل مسؤولية األبناء )األسرة ،املدرسة ،اجملتمع(يف مسار حياهتم،وفهم الوالدين حلقيقة هذه ل

األنشطة )األنشطة الرايضية الالصفية اخلارجية (وتغيري النظرة اخلاطئة للبعض حول مفهومها ودورها يف حياة 

   كل طبيعي.التلميذ ،وكذا تسخري كل الوسائل الالزمة ملمارستها بش
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تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي  دور التنشئة االجتماعية األسرية يف دفع  عنوان الدراسة:"*

 "-والية بسكرة–على متوسطات بلدية شتمة  ميدانية"دراسة اخلارجي
تالميذ املرحلة املتوسطة ملمارسة النشاط  التنشئة االجتماعية األسرية يف دفع   تقوم مدى أي اىل مشكلة الدراسة:*  

 ؟الرايضي الالصفي اخلارجي
دفع تالميذ املرحلة بة االجتماعية األسرية ذات العالقة االجيابية ئتقوم التنش الفرضية العامة :فرضيات الدراسة :*

 .املتوسطة ملمارسة النشاط الالصفي اخلارجي
 الفرضيات اجلزئية:*
دفع تالميذ املرحلة املتوسطة بيف اجملال الرايضي ذات التوجه اإلجيايب تساهم أساليب التنشئة االجتماعية للوالدين  -1

 .ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي
 دفع األبناء ملمارسة النشاط الرايضي الالصفيبتقوم  قيم الثقافة الرايضية احملتواة يف عملية التنشئة االجتماعية   -2

 .اخلارجي
الدور الذي تلعبه التنشئة االجتماعية األسرية يف دفع التالميذ  الكشف عن هدفت دراستنا احلالية إىل هدف الدراسة:*

 ملمارسة النشاط الرايضي الالصفي اخلارجي .
وللوصول إىل نتائج دقيقة اتبعنا املنهج املناسب يف هذه  تلميذ40متثلت عينة الدراسة يف إجراءات الدراسة امليدانية:*

 -والية بسكرة–،أما ابلنسبة للمجال املكاين فكان على مستوى متوسطات بلدية شتمة املنهج الوصفي الدراسة وهو 
 .2016أفريل إىل غاية  أكتوبروابلنسبة للمجال الزماين بدأت دراستنا انطالقا من شهر 

الذي وزع على تالميذ املرحلة املتوسطة  متثلت أدوات مجع البياانت يف االستبيان يف الدراسة :األدوات املستخدمة *
 مبتوسطات بلدية شتمة والية بسكرة .

األنشطة  إىل ممارسة  دفعت تالميذ املرحلة املتوسطة التنشئة االجتماعية األسرية إن  أهم النتائج املتوصل إليها:*
 . الرايضية الالصفية اخلارجية

 اهتمام األسرة بتكوين وتوجيه أبنائها تكوينا سليما وفق املعايري والعادات والتقاليد اليت تضبط اجملتمع -:اقرتاحات*

 .تقدمي التشجيع والتحفيز املادي واملعنوي هلذه الفئة من التالميذ من طرف األسرة و املؤسسات الرتبوية -  
مارسة النشاط املتوسط ملميكن استخالص أن للتنشئة االجتماعية األسرية دور كبري يف دفع تالميذ املرحلة :استخالص*

الرايضية احملتواة يف  في اخلارجي،وذلك من خالل أساليبها املنتهجة من طرف الوالدين وكذا ثقافتهم الرايضي الالص
 ة التنشئة االجتماعية .عملي


