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كلمة شكر
و بین مخلوقاتك االحمد هللا حمدا كثیرا الحمد هللا شكرا جزیال الحمد لك خلقتن

بالعقل و النطق میزتنا الحمد لك عدد خلقك و مداد كلماتك ، الحمد لك ازرعتن
صلى اهللا علیه وسلم یقول الحبیب ...أعنتنا و بالعلم زودتنا

.»من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا« 
ل الشكر إلى كل من كانت  له  ید المساعدة في هذا العمل سواء كان قدم بجزیات

.من قریب أو بعید
يو االحترام و العرفان إلى أستاذأن نتقدم بأسمى معاني التقدیر يیفوتنالكما 

:الدكتورالقدیر
هذا و الذي لم یبخل علي بالنصح و المشرف على بحثي "مزروع السعید" 

فما یسعنا إال أن نتضرع إلى المولى عز و جل أن یدیمه شمعة اإلرشاد و التوجیه 
الدرب نحو السمو بأمنا الجزائر إلى أعلى تحترق لتضيء لنا نحن أبناء الوطن 

معهد التربیة البدنیة والریاضیةأساتذة كلالمراتب و أرقاها كما ال ننسى أن نشكر
ت له بصمة في هذا من أجلنا، و إلى كل من كانوهاعلى المساعدات التي بذل

.العمل من أساتذة وطلبة



احلمد هللا الذي بعونه تتم الصاحلات والصالة والسالم على رسوله الكرمي سيدنا وحبيبنا حممد عليه أزكى الصالة 
:وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعدصلى اهللا عليه وسلموأفضل التسليم 

اليت عجز إىلإال أن أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع بعدما رست سفينة هذا البحث عل شواطئ اخلتام ال يسعين
اليت ال أدري بأي كالم حكاية العمر إىلاملرأة اليت غمرتين حبا وحنانا إىلاللسان عن وصف مآثرها حنوي إىل

.أقابلها أبكالم يسكن يف األرض أم يف السماء أبعبارات الليل أم بعبارات النهار 
.أمي الغالية.....................إىل

الشخص الذي يسعد بسعاديت إىل, ص الذي مل يبخل علي يوما بروحه وماله ذلك الشخأهدي مثرة جهدي إىل
.ذلك املقام الراسخ يف ذهين وأفكاريوحيزن حبزين رمز األبوة إىل

.أيب الغايل.....................إىل
:إخويتالذين يدخلون القلب بال استئذان إىلشركائي يف عرش أمي وأيب إىلإىل

تسنيم، زهري، خدجية         وإىل الكتاكيت الثالثة ،أمحد العريب فتحية ،حممد السعيد
.كل األهل واألقارب وإىلىل جديت الغالية حفظها اهللا إو 

. إىل اإلنسانة اليت رافقتين وشجعتين طيلة فرتة إجناز هذا البحث
.ياسني , جهاد )A06(إىل رفقاء دريب وشركائي يف الغرفة 

, فتح اهللا,علي, إمساعيل: األصدقاء إىلمعهد الرتبية البدنية والرياضية  جبامعة حممد خيضر أساتذة إىل
إبراهيم, كمال,محزة, معاوية, نورالدين , عبد اهللا , عبد الرزاق, عبد احلفيظ, أمحد, عبد الباسط, عثمان

,الطاهر ,طارق ,السعيد,عبد الرمحان ,مسعود,دامص, بلقاسم, صهيب, مصطفى , حسونة, حممد, 
. زياد

, زكرياء, عادل,مصطفى , عثمان, الطيب, صالح الدين, زهري, عبد اهللا, أمحد: زمالء الدراسةإىل 
.فرج , رامي,إبراهيم,ناحس, يونس, احلبيب

.يونس شقرة ، فتح اهللا مزغيش: إىل األستاذين 
بة كل طلوإىلمصطفى, جهاد:االحرتام التقديركل ما هلأكناللذانوصديقيااري الدراسيمشو فيقار إىل

.)2(خاصة الفوج معهد الرتيية البدنية والرياضية
.قارئ هذا اإلهداءإىل

"زراريسالمي"
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فهرس الجداول

رقم 
الجدول

الصفحةعنوانه

الجانب التطبيقي
57.مكانة وأمهية حصة الرتبية البدنية والرياضية عند التالميذميثل )01(
58األلعاب املفضلة عند املراهقني خالل حصة الرتبية البدنية والرياضيةميثل)02(
59.ياضيةميثل العالقات اإلجتماعية اليت يكتسبها املراهق خالل حصة الرتبية البدنية والر )03(
60.ميثل مدى تأثري حصة الرتبية البدنية والرياضية على نفسية املراهق)04(
ميثل آراء التالميذ حول ما إذا كان النشاط البدين والرياضي يزيد من تعاملهم مع زمالئهم و )05(

.االندماج إليهم
61

م منذ مم)06( 62ارستهم حلصة الرتبية البدنية والرياضية ميثل آراء التالميذ لتغري نظرة األفراد احمليطون 
65.ميثل معرفة نوع العالقة اليت تربط بني التالميذ و أستاذ الرتبية البدنية والرياضية)07(
66.ميثل إجابات التالميذ حول أرائهم ملدى تأثري كفاءة األستاذ عليهم)08(
ميثل إجابات التالميذ حول ما إذا كان أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يشجعهم على ممارسة )09(

.الرياضة
67

ميثل إجابات التالميذ حول ما إذا كانت شخصية األستاذ تؤثر يف حل مشاكل التالميذ )10(
.حلل مشاكلهم

68

69.بالتحلي بالسلوكات احلميدةميثل إلجابات التالميذ حول ما إذا كان أستاذهم يطالبهم )11(
70.ميثل معرفة مدى مسامهة األستاذ يف بث روح التعاون بني تالميذه)12(
72.ميثل معرفة املكان املفضل لدى التالميذ ملمارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية)13(
73.ميثل معرفة  إذا كان املكان املخصص ملمارسة الرياضة مساعد للتلميذ)14(
مدى إشباع املراهق لرغباته من خالل األنشطة الرياضية املمارسة يف حصة الرتبية ميثل)15(

.البدنية والرياضية
74

75.شعور املراهق بعد فشله يف املنافسة الرياضيةميثل)16(
76.ميثل معرفة شعور التلميذ عندما جيد الوسائل البيداغوجية بكثرة)17(
79.اإلشراف على مادة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور املتوسطمهنة ميثل)18(
80ميثل دور األستاذ خالل حصة الرتبية والرياضية)19(



81.النظرة الشمولية لألساتذة حول حصة الرتبية والرياضيةميثل)20(
82.يبني دور الرتبية والرياضية يف ترسيخ القيم االجتماعية عند املراهقني)21(
83.يبني أن الرتبية البدنية والرياضية كوسيط تربوي للتنشئة االجتماعية)22(
ميثل معرفة ما إذا كان نظام املقاربة بالكفاءات جيعل التلميذ قادرا على حل مشاكله اليومية )23(

.اليت تواجهه
85

86.ميثل ما إذا كان األستاذ جيد صعوبة يف تطبيق املنهج اجلديد)24(
87.ميثل رأي األساتذة إذا ما كان التدريس بالكفاءات أكثر إجيابا على شخصية التلميذ)25(
88.يبني العوامل املساعدة يف إزالة أو التقليل من بعض السلوكات العدوانية)26(
ميثل ما إذا كانت حصة واحدة يف األسبوع مدة ساعتني لدرس الرتبية البدنية والرياضية )27(

.تقييم مستوى تطور الصفات االجبابية كالتعاون واالخالق احلميدةتكفي ل
89

91.ميثل نظرة األساتذة إىل امليدان املخصص حلصة الرتبية والرياضية)28(
92.يبني املشاكل اليت تعاين منها مادة الرتبية والرياضية)29(
93.هداف الرتبويةميثل معرفة دور الوسائل واألجهزة الرياضية يف حتقيق األ)30(



فهرس األشكال

رقم 
الشكل

الصفحةعنوانه

الجانب التطبيقي
57.دائرة نسبية متثل معرفة مكانة حصة الرتبية البدنية والرياضية عند التالميذ)01(
58.دائرة نسبية متثل نسب األلعاب املفضلة عند املراهقني خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية)02(
59.دائرة نسبية تبني العالقات اإلجتماعية اليت يكتسبها املراهق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية )03(
60.دائرة نسبية متثل نسبة مدى تأثري حصة الرتبية البدنية والرياضية على نفسية املراهق)04(
البدين والرياضي يزيد من تعاملهم مع دائرة نسبية متثل آراء التالميذ حول ما إذا كان النشاط)05(

.زمالئهم و االندماج إليهم
61

م منذ ممارستهم حلصة الرتبية البدنية (06) دائرة نسبية متثل آراء التالميذ لتغري نظرة األفراد احمليطون 
.والرياضية 

62

65.لرتبية البدنية والرياضيةدائرة نسبية متثل معرفة نوع العالقة اليت تربط بني التالميذ و أستاذ ا(07)
66.دائرة نسبية متثل نسب إجابات التالميذ حول أرائهم ملدى تأثري كفاءة األستاذ عليهم(08)
دائرة نسبية متثل نسبة مدى مسامهة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف تشجيع التالميذ على (09)

.ممارسة الرياضة
67

68.بة مدى مسامهة شخصية األستاذ يف دفع التالميذ حلل مشاكلهمدائرة نسبية متثل نس)10(
دائرة نسبية متثل نسبة مدى مطالبة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضة التالميذ بالتحلي بالسلوكات )11(

.احلميدة
69

70.دائرة نسبية متثل نسبة مسامهة األستاذ يف بث روح التعاون بني تالميذه)12(
72.رة نسبية متثل نسبة معرفة املكان املفضل لدى التالميذ ملمارسة حصة الرتبية البدنية والرياضيةدائ)13(
دائرة نسبية متثل نسبة معرفة  إذا كان املكان املخصص ملمارسة الرياضة يساعد التلميذ على تقدمي )14(

.أحسن مالديه
73

من خالل األنشطة الرياضية املمارسة يف حصة الرتبية دائرة نسبية متثل نسبة إشباع املراهق لرغباته)15(
.البدنية والرياضية

74

75.يبني شعور املراهق بعد فشله يف املنافسة الرياضية)16(
76.دائرة نسبية تبني شعور التلميذ عندما جيد الوسائل البيداغوجية بكثرة)17(



79.ية البدنية والرياضية يف الطور املتوسطدائرة نسبية تبني مهنة اإلشراف على مادة الرتب)18(
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:مقدمة

والنفسي وحتوالت على اجلانب الفيزيولوجيتعترب املراهقة فرتة هامة وحرجة يف حياة الفرد، إذ حتدث فيها تغريات 
ا تكثر فيها مشكالت نفسية واجتماعية فهو من بداية وجوده يف احلياة . واالجتماعي عند املراهق إضافة إىل أ

جمموعة من الدوافع واالستعدادات، وهنا تقوم األسرة بدور هام وأساسي يف يعدوا أن يكون بناء بيولوجيا يتضمن ال
ا وتتعاون اجلماعات  ا وآدا ا وعرفها وتقاليدها وعقيد إكسابه خصائص جمتمعه، حيث تعلمه لغة اجلماعة وعادا

ع األسرة حيث تكمل وخمتلف اهليئات اليت ينتمي إليها الفرد م...) املدرسة، املسجد، امللعب، الكشافة( األخرى 
ا  تمع الذي يعيش "وظيفتها يف التنشئة االجتماعية اليت ميكن القول بأ عملية تلقني الفرد قيم ومقاييس ومفاهيم ا

1".فيه، حبيث يصبح متدربا على إشغال جمموعة أدوار حتدد منط سلوكه اليومي

وية الغرض هدفها إرشاد الفرد إىلتمع فهي عملية تربوتعترب الرتبية البدنية والرياضية كوسيلة لتحقيق أغراض ا
تؤكد لنا أن الرتبية البدنية والرياضية هي جزء من الرتبية العامة " العقل السليم يف اجلسم السليم"الطريق السليم وفكرة 

فة األسس النفسية وميدان يرجى هدفه املواطن السوي من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، فإن معر 
ميكن أن تعطي حتليل ألهم النواحي للنشاط البدين ويساهم يف التحليل الدقيق للعمليات النفسية للفرد، كما تساعد 

أحد مظاهر التآلف االجتماعي وميكن أن تزداد األخوة والصداقة بني كيف اللعبمجاعتهعلى التكليف مع الفرد 
ا قادرة من خالل أنشط تها أن تقدم الكثري لتغطية احتياجات الفرد اليت تشمل التعاون واقتسام احلب الناس، كما أ

تمع الذي يعيش فيه،  واأللفة واالهتمام بآراء اآلخرين  والرغبة يف الغري وشعور اإلنسان بالطمأنينة داخل إطار ا
لرياضية أوال وقبل كل شيء حالة وميكن حتقيق االحتياجات عن طريق اللعب والرتويح وما تقوم به الرتبية البدنية وا

2. الفرد  النفسية واالجتماعية واالقتصادية

ومما سبق ذكره فإن الرتبية البدنية والرياضية هي وسيلة لتنشئة املراهق اجتماعيا وتعترب عنصرا قويا يف إعداد الفرد 
حياته وتعينه قادرا على أن يشكلجمتمعه وجتعله الصاحل وتزويده خبربات ومهارات واسعة متكنه من أن يتكيف مع 

تمع ابتداء من األسرة  منها عبورا على مسايرة العمر بتطوره ومنوه إميانا منه بالقيم والعمليات الرتبوية املوجودة يف ا
.  باملدرسة واهليئات األخرى

فللرتبية البدنية والرياضية دور فعال يف خلق حالة من االرتياح وحتقيق رغبة املراهق واجتاهاته ملمارسة ما حيب ويفضل 
.  من األلعاب ملا حتتويه من أنشطة وفعاليات رياضية، كما تعترب وسيط تربوي مهم يف التنشئة االجتماعية للمراهقني

. 225، ص 1986وت، سنة معجم علم االجتماع، ترمجة إحسان حممد احلسن، دار الطليعة، بري : دينكون ميتشال-1
لد الثالث -2 ترمجة علماء –مراحل الطفولة ، الرتبية ، عالقة االبناء بال اباء –جونفيف برانشوا ، و اخرون ، موسوعة عامل االسرة ، ا

.503، ص 1993جامعة فهد مطابع عكاظ ، طنجة ، املغرب ، 
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دور حصة الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئة اإلجتماعية للمراهقني "ملتعلق بومن هذا املنطلق اخرتت هذا املوضوع ا
ذه الراسة على مستوى بعض متوسطات بلدية سيدي خالد، "يف املرحلة املتوسطة  واعتمدت فيها على حيث قمت 

ة   الرتبيةحصةوان دورفرقاين بعنالسالمعيش وعبدبنحسنيو رميالت القادرعبدكدراسةبعض الدراسات املشا
، وقد أخذت نتائج هذه الدراسة بعني اإلعتبار حبيث الثانويةاملرحلةملراهقياالجتماعيةالتنشئةيفالرياضيةوالبدنية

أردت معرفة دور الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئة اإلجتماعية يف الطور املتوسط، كما أود معرفة دور األستاذ خالل 
:إىل ثالث فصولاألول فينقسمف) نظري وتطبيقي(جانبني ، ومت تقسيم هذا البحث إىل هذه العملية

.وأمهيتها وأهدافها وأغراضها وكيفية بنائهاالفصل األول تطرقت فيه حلصة الرتبية البدنية والرياضية كمفهومها
وشروطها هدافها وخصائصها وأشكاهلاا أهم أأما الفصل الثاين فهو بعنوان التنشئة اإلجتماعية ويتضمن تعريف هلا وكذ

.وأبرز خصائصهااملبكرةوعالقتها بالرتبية البدنية، والفصل الثالث تعرضت فيه إىل ذكر مرحلة املراهقة
املوضوع من خالل توزيع استماراتأما اجلانب التطبيقي فقد اعتمدت فيه على املنهج الوصفي الذي يناسب

حيث قمت بتحليل وتالميذ السنة الرابعة متوسط لبلدية سيدي خالدتوسط استبيان موجهة ألساتذة التعليم امل
النتائج باستعمال النسب املئوية وخرجت يف األخري باستنتاجات واقرتاحات وتوصيات وقمت بوضع خامتة عامة 

.للموضوع
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:اإلشكالية-

تمع يف تنشئة األبناء مبا يتالئم مع قيمه و إحتياجاته فهي مكملة لدور األسرةإ مسارها يف و ن املدرسة أداة ا
1.التنشئة اإلجتماعية

تلميذفهي عنصر قوي يف إعداد , وكون الرتبية البدنية و الرياضية نظام عميق اإلندماج بنظام الرتبوي الشامل
مية عالقاته اإلجتماعية مع أعضاء اآلخرين يف الفريق و مع الفرق االخرى من خالل عملية طور املتوسط وتنال

م يكتسبون الصفات اإلجتماعية كالطاعة و الشعور بالصداقة من خالل حصص ,التفاعل االجتماعي  حيث ا
2. السلوك الرياضي القوميدواره اإلجتماعية ويتزود بالقيم و التجاهات وأعلم الفرد ويتالرتبية بدنية و الرياضية 

وقد  أكدت الدراسات السيكولوجية واالجتماعية على أن مرحلة املراهقة هي منعطف خطري يف حياة اإلنسان، 
تمعات  حيث تؤثر على حياته املستقبلية بتغيري ظروفه اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، وخاصة أن ا

شئة اليت  جتعله يساير ا يفرض على الفرد الرتبية والتنالتصال والتكنولوجيا، ممتتغري بسرعة نتيجة تقدم وسائل ا
3.ذلك التطور والتغري

يف حني أكدت دراسات أخرى أن لربنامج األنشطة البدنية والرياضية والرتوحيية أثر إجيايب على  التكيف النفسي 
ياضية كمادة أكادميية وحصة مدرسية معروف أن هلا فائدة  جتماعي للفرد وتنشئته االجتماعية والرتبية البدنية والر اإل

وانطالقا من هذا 4كبرية بالنسبة للمراهق حيث يبدي من خالهلا مظاهر تتسم بالصداقة والتعاون داخل صفه،
:  فإننا نطرح اإلشكالية التالية

 ر املتوسط؟هل حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور يف التنشئة اإلجتماعية للمراهق يف الطو

:كما ميكن طرح التساؤالت التالية 

هل تساهم الرتبية البدنية والرياضية يف تكييف املراهق مع قيم جمتمعه ؟
هل ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التنشئة اإلجتماعية للمراهق يف الطور املتوسط ؟
دور هام يف حتقيق التنشئة اإلجتماعية املثلى ؟هل لتوفر اإلمكانيات والوسائل املادية والبيداغوجية

عي مصباح عامر ، التنشئة االجتماعية و السلوك االحنرايف لتالميذ املرسة الثانوية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم النفس االجتما1-
.493كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، بوزريعة ص 2000/2001

. 41، ص 2001إخالص حممد عبد احلفيظ ، مصطفى حسني باحي ، علم االجتماع الرياضي مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، -2
5، ص 2003، سنة 1دار الثقافة للنشر و التةزيع ، طزهدي حممد عيد ،نعمان خالد ، التنشئة االجتماعية للطفل ، الدار العلمية و الدولية و -3
البدنية مدحية حسن فريد ، تأثري برنامج مقرتح لبعض األنشطة الرياضية و الرتوحيية على تكيف التفس االجتماعي و بعض املتغريات الفزيولوجية و -4

.1993ة للبنات باجلزيرة ، للمرضى النفسيني ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة حلوان ، كلية الرتبي
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:  فروض البحث-2

:  الفرضية العامة- 1.2

 املتوسطةللرتبية البدنية والرياضية دور مهم وفعال يف التنشئة االجتماعية لدى املراهقني يف املرحلة  .

:  الفرضيات الجزئية- 2.2

ق مع قيم جمتمعهتساهم الرتبية البدنية والرياضية يف تكييف املراه  .
ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التنشئة االجتماعية للمراهق يف الطور املتوسط  .
توفر اإلمكانيات والوسائل املادية والبيداغوجية عامل هام يف حتقيق التنشئة االجتماعية املثلى .

:أهداف البحث -3

لرياضية يف تكييف املراهق مع قيم جمتمعهمعرفة مدى مسامهة الرتبية البدنية وا.
إبراز دور أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق التنشئة االجتماعية للمراهق يف الطور املتوسط  .
 إبراز دور اإلمكانيات والوسائل املادية والبيداغوجية يف حتقيق تنشئة إجتماعية مثلى.
اضية يف التقليل من املشاكل النفسية واإلجتماعية عند املراهقني يف املرحلة إبراز دور حصة  الرتبية البدنية والري

.املتوسطة 

:  أهمية البحث-4

إبراز األمهية األكادميية للرتبية البدنية والرياضية.
إبراز أمهية الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق التكيف واالندماج داخل اجلماعة.
والرياضية يف إكساب املراهقني القيم االجتماعية من خالل النشاطات البدنيةدور الرتبية البدنيةتبيني.
ا جمرد ألعاب ال غري .إبراز دور الرتبية البدنية والرياضية يف تصحيح اعتقاد الكثري من الذين يعتربو
البدنية معرفة التغريات اليت حتدث للمراهق من اجلوانب النفسية واالجتماعية أثناء وبعد حصة الرتبية

.والرياضية
معرفة العالقة بني الرتبية البدنية والرياضية والتنشئة االجتماعية لدى مراهقي املرحلة املتوسطة.
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:تحديد المفاهيم والمصطلحات -5

:  التربية البدنية والرياضية- 1.5

يتضمن يف حد ذاته " ربية بدنيةت"أن تعبري Morganيرى مفكر الرتبية البدنية والرياضية الربيطاين :اصطالحا
الوسط الذي ميكن للرتبية أن تتأثر به والذي يتمثل يف أطر منظمة من النشاط البدين، وعلى الرغم من أن أنشطة 
ا توظف احلرية،  الرتبية البدنية و الرياضية متباينة و خمتلفة إال أن هناك خصائص مشرتكة فيما بينها أمهها أ

ارية فضال عن القيم ونواحي اإلشباع والرضا اليت تتيحها ممارسة هذه األنشطة، والقيم اليت احليوية، احلركات امله
تكسبها األنشطة البدنية يصعب حتقيقها من خالل أنشطة ومواد أخرى والتأثري يف السلوك، وهذا من أهم ما مييز 

1.الرتبية البدنية والرياضية ويضفي عليها املعىن ويربز املفهوم ويوضحه

الرتبية البدنية والرياضية هي جزء من الرتبية العامة تتضمن جمموعة من القيم واملثل االجتماعية يتم : إجرائيا
ا للمراهق عن طريق أساليب وطرق فنية، حيث من خالهلا يتم اكتساب القدرات البدنية واملعرفية  إكسا

ملبادئ اليت تعمل على تربير وتفسري استخدام هذه واالجتاهات املخالفة، وذلك استنادا إىل جمموعة من النظريات وا
.  األساليب والطرق الفنية، كل هذا يساهم بطريقة أو بأخرى يف التنشئة االجتماعية للمراهق

:  التنشئة االجتماعية- 2.5

2".شب"مبعىن " نشأ"كلمة تنشئة من الفعل :لغويا

ا العملية:اصطالحا ا انتقال الثقافة من جيل إىل جيل والطريقة اليت فتعرف التنشئة االجتماعية على أ اليت يتم 
ا تشكيل األفراد منذ طفولتهم حىت ميكنهم املعيشة يف جمتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل يف ذلك ما يلقنه  تتم 

تمع لألفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات 3.اآلباء واملدرسة وا

تمع ويتقبل توجيهات التنشئة ا:التعريف اإلجرائي الجتماعية هي أن يكسب من اجلماعة االجتاهات وقيم ا
اآلخرين ويشعر باملسؤولية، والتنشئة االجتماعية من خالل الرتبية البدنية والرياضية تتجلى يف اكتساب املهارات 

. واملعلومات ونقل الثقافات وكذا تنمية العالقات االجتماعية بني األفراد

هي بصفة عامة عبارة عن احلياة االجتماعية اليت تربط بني املراهق وجمموعة من :ات االجتماعيةالعالق- 3.5
.  األفراد واليت تسمح له بعقد صالت

.31، ص 2001رة، سنة ھأصول الرتبية البدنية والرياضية، املدخل، التاريخ، الفلسفة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القا:  أمني أنور اخلويل- 1
ماجستري، جامعة اجلزائر، عقاب نصرية، التنشئة االجتماعية وآثارها يف السلوك واملمارسات االجتماعية للفتيات، مذكرة -2

. 01،ص1994/1995
. 400، ص1977اإلسكندرية، سبتمرب -عريب- فرنسي–أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، اجنليزي - 3
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:  المراهقة- 4.5

املراهقة هي السن الذي يف البلوغ، ال بد من التمييز .Robertيف قاموس روبرت " اقرتب من"راهق مبعىن : لغة
من Pubertyهقة مما حيدث عادة يف اخللط بينهما ليس فقط باللفظ بل املعىن، ففي اإلجنليزية بني البلوغ واملرا

1.مبعىن الشعر، إشارة إىل ظهور شعر اجلسم فوق العانة ودليل على بداية النضج اجلنسيPubesاللفظ 

فهي هلذا عملية بيولوجية حيوية املراهقة مبعناها العام هي املرحلة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد :اصطالحا
ايتها عرفها  ا فرتة منو وظاهرة اجتماعية ومرحلة ذهنية  " روجرز"عضوية يف بدئها وظاهرها اجتماعية ويف  على أ

ا فرتة حتوالت نفسية عميقة 2"كما أ

ا االقرتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفسي" عبد الرمحان العيسوي"وعرفها  على أ
3اعي ولكنه ال يصل إىل النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إىل تسع سنواتواالجتم

»وتعين التدرج حنو النضج اجلسمي"  Adolecere أما األصل الالتيين لكلمة املراهقة فريجع إىل العقلي، «
4النفسي، االجتماعي والعاطفي أو الوجداين أو االنفعايل

: المرحلة المتوسطة - 5.5

ا بني نوعيات خمتلفة من التعليم املتوسط حبهي عبارة عن ث تقدم لتالميذها تعليما يمدرسة ضخمة جتمع يف رحا
دف ازالة احلواجز املصطنعة بني التعليم النظري و التعليم العلمي او بني  لعلم اعاما حرفيا يف وقت واحد وذلك 

5.والتكنولوجيا 

.10، ص1979بسوين، النمو الرتبوي للطفل املراهق، دار النهضة العربية، بريوت، سنة لكما- 1
.230، ص1997ف ميخائيل أسعد إبراهيم، الطفولة ومشكالت املراهقة، منشورات دار األفاق، بريوت، لبنان، روجرز، مذكور من طر -2
..230، ص1987، بريوت، 1سيكولوجية النمو، دار النهضة للطباعة،ط : عبد الرمحان العيسوي-3

.227، ص1997، مصر، 2األسس النفسية للتكامل االجتماعي، دار املعرفة، ط : مصطفى سويق- 4
.115، ص1992تركي رابح ،أصول الرتبية والتعليم ، ديوان املطبوعات اجلامعية  ، اجلزائر،سنة -5
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:الدراسات السابقة و المشابهة-6
:لدراسة األولىا- 1.6

.األولالطورلتالميذاالجتماعيةالتنشئةيفالرياضيةوالبدنيةالرتبيةدور- 
:الطلبةإعدادمن
.عثمانبنخالد-
.علوانمبارك-

:عليهاالمشرف
1999سنةاليمنيعبدبوداود-

:إلىالدراسةتوصلت
الشخصيةمساتاكتسابعلىتساعدهميدانيةوسيلةاىلحباجةلكونهالدراسيمشوارهبدايةيفالطفلأن

العالقاتفهمواإلجيايبالتفاعلعمليةيسهلمماعراقيلبدوناالجتماعيةاملعايريوالقيميقبلحبيثالسوية
وضفماإذاالغرض،هلذاميدانيةوسيلةخريالرياضيةوالبدنيةالرتبيةأنعلىبالرتكيزذلكواالجتماعية،

:حيثاالجتماعيةالتنشئةلتحديداألساسيةالركيزةفهيسليمة،بطريقةالرتبويهدفها
.احلركيةوالبدنيةاللياقةإلكتساباملعلوماتواملهاراتيتعلم-
1. إثرائهاواإلجتماعيةالعالقاتتنمية- 

:الدراسة الثانية- 2.6
.الثانويةاملرحلةملراهقياالجتماعيةالتنشئةيفالرياضيةوالبدنيةالرتبيةحصةدور- 

:الطلبةإعدادمن
.رميالتالقادرعبد- 
عيشبنحسني-
.فرقاينالسالمعبد- 

:المشرفاألستاذ
.  2000عكي سنةبنأكليحممد

:الىالدراسةتوصلت

سنةإبراهيم،دايلاالجتماعية واإلنسانية،العلومكليةالرياضية،والبدنيةالرتبيةيفالليسانسشهادةلنيلمذكرة،علوانمباركعصمان،بنخالد- 1
.102ص،1999
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إدماجهوالصحيحولسليمالطريق اإىلاملراهقتوجيهوإرشاديفالرياضيةوالبدنيةللرتبيةاإلجيايبالدورإبراز- 
تمعيف حاالتوالتوتراتمنالتقليلوو التخفيف...االجتماعيةالثقافية،النواحيكلمنفيهيعيشالذيا

.املراهقهلايتعرضاليتاملشاكلوالالإتزان
هدفهاوظفإذامايف حالةللمراهقاإلجتماعيةاحلاجاتإشباعيفالرياضيةوالبدنيةالرتبيةحصةدورإبراز- 

1.سليمةبطريقةالرتبوي

:الدراسة الثالثة- 3.6
واليت هدفت إىل معرفة أثر ممارسة بعض األنشطة الرياضية على ) 1996(دراسة حممد ابراهيم عبد احلميد 

نة التوافق النفسي واالجتماعي لدى االطفال املتخلفني عقليا ، واستخدام الباحث املنهج التجرييب ، وتكونت عي
طفال 15مفحوصا ومن اختيارهم بالطريقة العمدية ، ومث تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني 30البحث من 

سنوات ونسبة ذكائهم 10-8طفال وطفلة جمموعة جتريبية ، وكانت أعمارهم 15وطفلة جمموعة ضابطة و 
:ومتثلت أدوات مجع البيانات يف% 50-70

دانف هارس للذكاء ، وكانت أهم النتائج وجود فروق دالة احصائية بني مقياس السلوك التكيفي و مقياس جو 
درجيت عينة الدراسة على النشاط مقياس السلوك التكيفي لصاحل العينة التجريبية قبل وبعد ممارسة النشاط احلركي 

2.وتوصى النتائج باالهتمام باألنشطة واملوسيقة للمتخلفني عقليا

:الدراسة الرابعة- 4.6

مسامهة األلعاب شبه الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق "ة نيل شهادة ماجستري بعنوان مذكر 
- 2008التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ املرحلة ااملتوسطة من إعداد الطالب بن عبد الرمحان سيد علي 

2009

:أهداف البحث -1.4.6

:ما يلي ينقاط ميكن أن نوجزها فتتجه أهداف هذه الدراسة إىل عدة 

دف الدراسة إىل التحقق من مدى مسامهة األلعاب الشبه الرياضية يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي -
.وحتسني املستوى البدين

االجتماعيةكلية العلومالرياضية،والبدنيةالرتبيةيفالليسانسشهادةلننيلمذكرةفرقاين،السالمعبدعيش،بنحسنيرميالت،القادرعبد- 1
.99ص،2000سنةابراهيم،دايلواالنسانية،

سي اإلجتماعي، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة عني مشس، حممد إبراهيم عبد احلميد، العالقة بني ممارسة بعض األنشطة وتنمية التوافق النف- 2
.1996معهد الدراسات للطفولة ،
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.إبراز القيمة العلمية والعملية لأللعاب الشبه الرياضية-

.ويات التالميذ معرفة مدى تأثري األلعاب الشبه الرياضية يف رفع معن-

.إبراز الدور الذي تلعبه األلعاب الشبه الرياضية يف حتقيق التوافق املطلوب-

.معرفة واقع ممارسة األلعاب الشبه الرياضية داخل مؤسساتنا الرتبوية -

وذلك لتالؤمه مع هدف الدراسة ، أما العينة فهي عينة " املنهج الوصفي " كما استخدم الباحث هذه الدراسة 
تلميذ وتلميذة مت حتديدها باألفراد املمارسني لأللعاب الشبه 60ريبية تتكون من العينة األوىل وتتشكل من جت

تلميذ وتلميذة مت حتديدهم باألفراد ، 50الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ، أما اللعبة الثنية تتكون من 
حصة الرتبية البدنية والرياضية، وقد استعمل الباحث استبيان استمارة الغري املمارسني لأللعاب الشبه رياضية أثناء

.البيانات األولية ومقياس الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية  

:النتائج التي توصل إليها-2.4.6

تمع،وحتسني اللي-  اقة األلعاب الشبه الرياضية تساعد التالميذ على حتقيق التوافق مع نفسه وحميطه أي ا
البدنية واحلالة النفسية للتلميذ

جتماعي،وهلا نتيجة على نفسية  نرى أن لأللعاب الشبه الرياضية دور كبري يف حتقيق التوافق النفسي اال- 
تالميذ هذه املرحلة

تعمل األلعاب الشبه الرياضية أيضا على تكوين شخصية التلميذ واكتسابه خمتلف الصفات والسمات - 
ميدة اليت تعمل على إعداد املواطن الصاحل   السلوكية احل

تلعب األلعاب الشبه الرياضية اهلادفة الفعالة دورا وأمهية كبرية يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي -

لأللعاب الشبه الرياضية دور كبري يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي للتالميذ،إن أحسنا وعرفنا كيفية    -
1.اهلا بوجه صحيح استعم

مسامهة األلعاب شبه الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق التوافق "بن عبد الرمحان سيد علي ، مذكرة نيل شهادة ماجستري بعنوان - 1
.2009-2008ملرحلة ااملتوسطة النفسي االجتماعي لدى تالميذ ا
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:الدراسة الخامسة- 5.6

:تحت عنوان1995سنة دراسة نصيرة عقاب 

التنشة االجتماعية وأثرها يف السلوك واملمارسات االجتماعية - 

:توصلت نتائج حبثها إىل 

رأ على تأكدت نظريا أن التنشئة االجتماعية مازالت تقوم بدورها يف حتديد سلوك الفتيات رغم التغيري الذي ط- 
حيث اتضح أن الفتيات حياولن التأقلم مع ) انتشار التعليم وارتفاع نسبة اإلناث يف العمل ( وضع اإلناث 

األوضاع اجلديدة بدون التخلي عن جوهر التنشئة االجتماعية و هن بذلك حيافظن على قاعدة التقسيم للجنس 
.للمجال و االدوار االجتماعية

مضمون التنشئة االجتماعية للفتيات اجلزائريات ، اما التغريات اليت عرفها استنتجت ان هناك حمافظة على- 
تمع اجلزائري فكان تأثريها شكليا 1.ا

.206، ص1995نصرية عقاب ،رسالة لنيل املاجستري يف علوم اإلجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، بوزريعة، - 1
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:تمهيد

تعترب حصة الرتبية و الرياضية اهليكل الرئيسي لتحقيق البناء املتكامل ملنهاج الرتبية البدنية و الرياضية املوزع خالل 
العام الدراسي إىل وحدات صغرية تنتهي بتحقيق أهداف املنهاج ككل، و تنفيذ حصص الرتبية البدنية و الرياضية 

.يعترب أحد واجبات األستاذ

ة أغراضها الرتبوية كما هلا من أغراض بدنية، مهارية و معرفية، إذ مييزها عن غريها من الدروس يف إن لكل حص
ا الوحدة الصغرية يف املنهاج الدراسي للرتبية البدنية و الرياضية يف اخلطة الشاملة يف  الوحدة التعليمية، كما أ

سعى إىل حتقيق األهداف الرتبوية التعليمية البالغة منهاج الرتبية البدنية و الرياضية للمؤسسة الرتبوية،و هي ت
.األمهية، هذا ما يلزمنا على االعتناء و التفكري جبدية يف مضمون احلصة

و سنحاول يف هذا الفصل إملام على أهم العناصر املتمثلة يف تقدمي مفهوم حصة الرتبية البدنية و الرياضية، 
أغراضها و الدور الذي تلعبه حصة الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة أهداف حصة الرتبية البدنية و الرياضية و 

.للمراهق
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:مفهوم درس التربية البدنية و الرياضية. 1
هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية الرياضية، فاخلطة الشاملة ملناهج الرتبية الرياضية باملدرسة تشمل 

ليت يريد املدرس أن ميارسها تالميذ هذه املدرسة و أن يكتسبوا املهارات اليت تنظمها هذه كل أوجه النشاط ا
.األنشطة باإلضافة إىل ما يصاحب ذلك من مصاعب مباشرة و غري مباشرة

عة و مبا أن املنهاج املباشر العام ال ميكن القيام بتدريسه و إكساب التالميذ كل املهارات املتعددة اليت يتضمنها دف
واحدة لذلك جلأ املختصون إىل تقسيم هذا املنهاج العام إىل مناهج متعددة كل سنة دراسية، و هي األخرى 

يف شهر مثال، مث قسمت هذه اخلطة ) دورة(جزأت إىل أقسام صغرى أي إىل مراحل ميكن تنفيذ كل مرحلة 
اكتساب املهارات احلركية و ما الشهرية إىل أجزاء أصغر حىت وصلنا إىل وحدة التدريس أو وحدة) الدورة(

ذا املعىن  يصاحبها من تعليم مباشر و غري مباشر، و هذه الوحدة هي درس الرتبية البدنية و الرياضية، و الدرس 
هو حجز زاوية يف كل مناهج الرتبية البدنية و الرياضية به هي اخلطة األوىل و اهلامة و لو أردنا أن جنين الفائدة 

.ناهج كلهااملوجودة من امل

لذا وجب أن ندرس درس الرتبية البدنية و الرياضية إمجاال و تفصيال و أن نلم بكل ما ميكن من معلومات عن 
1.هذا احلجز األساسي يف بناء مناهج الرتبية البدنية و الرياضية

- :تعريف حصة التربية البدنية و الرياضية2.1

علوم الطبيعية و الكمياء و اللغة، و لكنها : د أشكال املواد األكادميية مثلتعترب حصة الرتبية البدنية و الرياضية أح
ا متد أيضا الكثري من املعارف و املعلومات اليت تغطي اجلوانب الصحية و النفسية  ختتلف عن هذه املواد لكو

، و ذلك باستخدام االجتماعية، باإلضافة و إىل املعلومات اليت تغطي اجلوانب املعرفية لتكوين جسم اإلنسانو 
اجلماعية و الفردية، و اليت تتم حتت اإلشراف الرتبوي : األنشطة البدنية مثل التمرينات و األلعاب املختلفة

2.لألساتذة الذين أعدوا هلذا الغرض

ملنهاج و حصة الرتبية البدنية و الرياضية هي الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية الرياضية، فاخلطة الشاملة 
الرتبية البدنية و الرياضية يف املدرسة تشمل كل أوجه النشاط اليت يريد األستاذ أن ميارسها التالميذ يف هذه 

3.املدرسة، و أن يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها هذه األنشطة، باإلضافة إىل ما يصاحب ذلك من تعليم مباشر

لبدنية و الرياضية هي الوحدة األوىل برنامج الرتبية البدنية من خالل هذين التعريفني نستنتج أن حصة الرتبية ا

.106، دار الفكر العريب، القاهرة،ص)دط"(التنظيم و االدارة يف الرتبية الرياضية"د حسن عوض .أحسن شلتوت، أ): 1(
.94: م، ص1992طبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان امل2نظريات و طرق التدريس، ط: حممود عوض البسيوين و آخرون.2
. 102: ، صمرجع سابق: حسن شلتوت و حسن معوض.3
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الرياضية يف خمتلف املدارس التعليمية و اليت من حالهلا يتسىن لألستاذ تعليم و تطوير مستوى اجلانب احلركي و 
.املهاري ملختلف الفعاليات الرياضية، وذلك يف حدود أساليب و طرق تعليمية من مترينات و ألعاب بسيطةو 

:ماهية و أهمية حصة التربية و الرياضية2.2

حلصة الرتبية البدنية و الرياضية أمهية خاصة جتعلها ختتلف عن باقي احلصص األخرى تتضح من خالل تعاريف 
تعترب حصة الرتبية البدنية و الرياضية أحد : و الذي يقول" حممد عوض البسيوين"بعض العلماء جند من بينهم 

ميية مثل العلوم الطبيعية و الكمياء و اللغة، و لكن ختتلف عن هذه املواد متد للتالميذ ليس أشكال املواد األكاد
فقط مهارات و خربات حركية و لكنها متد الكثري من املعارف و املعلومات بتكوين اجلسم، و ذلك باستخدام 

تم حتت اإلشراف الرتبوي من مربني ، اليت ت)مجاعية أو فردية(األنشطة احلركية مثل التمرينات و األلعاب املختلفة
1.أعدوا هلذا الغرض

أمهية حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف اكتساب التالميذ القدرات احلركية و ينطلقون بكل " أمحد خاطر"و حيدد 
2.قواهم لتحقيق حياة أفضل و مستقبل أكثر حظا من غريهم

أن حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف املنهاج " كمال عبد احلميد"أما حصة الرتبية البدنية والرياضية تتجلى عند 
ذا البعد و من  تمع، فيما يتعلق  املدرسي هي توفري العديد من اخلربات اليت تعمل على حتقيق املطالب يف ا

3.....الضروري تقومي التكيف البدين و املهاري و تطور املعلومات و الفهم

ا أن تكون الفرد املتكامل و يستخلص الباحث بأ ن حصة الرتبية البدنية و الرياضية تطمح من خال كل تطبيقا
.من مجيع النواحي و القضاء على مجيع النقائص عند الفرد من خالل مراحله الثالث

: أهداف حصة التربية البدنية و الرياضية.2

األهداف التعليمية و الرتبوية مثل االرتقاء بالكفاءة تسعى حصة الرتبية البدنية و الرياضية إىل حتقيق ولو جزء من
الوظيفية ألجهزة الداخلية للمتعلم و كذا إكسابه املهارات احلركية و أساليب السلوكات السوية، و تتمثل أهداف 

:احلصة فيما يلي

.09: حممد عوض البسيوين، مرجع سابق، ص-1
ال الرياضي: أمحد خاطر. 2 .18: م، ص1988، بغداد، )دط(القياس يف ا
.177: م، ص1994ة، ، القاهر )دط(مقدمة التقومي يف الرتبية البدنية: كمال عبد احلميد.3
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:أهداف تعليمية. 1.2

ع القدرة اجلسمانية للتالميذ بوجه عام و ذلك إن اهلدف التعليمي العام حلصة الرتبية البدنية و الرياضية هو رف
:بتحقيق األهداف اجلزئية التالية

.القوة، التحمل، السرعة، الرشاقة و املرونة: تنمية الصفات البدنية مثل- 

.اجلري، الوثب، الرمي، التسلق و املشي: تنمية املهارات األساسية مثل- 

1ية و مجاليةتدريس و إكساب التالميذ معارف نظرية رياضية،صح- 

واليت يتطلب اجنازها سلوكا معينا و أداًءا خاصا،و بذلك تظهر القدرات العقلية للتفكري و التصرف،فعند تطبيق - 
عن نشاط عقلي حيتاج إىل تصرف سليم و الذي يعربخطة يف اهلجوم و الدفاع يف لعبة من األلعاب يعترب موقفا 

2.إزاء املوقف

:أهداف تربوية.2.2

إن حصة الرتبية البدنية و الرياضية ال تغط مساحة زمنية فقط، و لكنها حتقق األهداف الرتبوية اليت رمستها 
: السياسات التعليمية يف جمال النمو البدين و الصحي للتالميذ على املستويات و هي كاآليت

:التربية االجتماعية و األخالقية1.2.2

نية يف صقل الصفات اخللقية، و التكيف االجتماعي يقرتن مباشرة مما سبقه إن اهلدف الذي تكتسبه الرتبية البد
من أهداف يف العملية الرتبوية، و مبا أن حصة الرتبية البدنية و الرياضية حافلة باملواقف اليت تتجسد فيها الصفات 

ر التعاون، التعاون، اخللقية و كان من الالزم أن تعطي كالمها صيغة أكثر داللة، ففي األلعاب اجلماعية يظه
التضحية، إنكار الذات، الشجاعة و الرغبة يف حتقيق إجازات عالية

حيث يسعى كل عنصر يف الفريق أن يكمل عمل صديقه و هذا قصد حتقيق الفوز، و بالتايل ميكن ألستاذ الرتبية 
3.البدنية أن حيقق أهداف احلصة

الرياضية تعود التلميذ على الكفاح يف سبيل ختطي املصاعب حصة الرتبية البدنية و :التربية لحب العمل. 2.2.2
و حتمل املشاق، و خري دليل على ذلك هو حتطيم األرقام القياسية، الذي ميثل تغلبا على الذات و على املعوقات 

80م،ص 1984،)دط(نيلي رمزي فهمي،طرق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضية:ناهد حممد سعد1
.80م،ص 1984،بغداد،)دط(عباس أمحد السمرائي ،بسطوسي أمحد بسطويسي كطرق التدريس يف جمال الرتبية البدنية 2
.30: م، ص1994، دار الفكر العريب، القاهرة، 3طالرتبية الرياضية املدرسية،: عدنان درويش و آخرون. 3
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يأ التلميذ إىل حتمل مصاعب احلياة يف مستقبله. و العراقيل ا و متثل املساعدة اليت يقوم . و هذه الصفات 
التلميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية كإعداد امللعب و محل األدوات و ترتيبها عمال جسمانيا يريب عنده 

عادة احرتام العمل و تقدير قيمته

:التربية الجمالية. 3.2.2

لعناصر إن حصة الرتبية البدنية و الرياضية تساهم يف تطوير اإلحساس باجلمال، فاحلركة الرياضية تشتمل على ا
و تتم هذه الرتبية اجلمالية عن طريق تعليقات . اجلمالية بصورة واضحة، من انسياب و رشاقة و قوة و توافق

.األستاذ القصرية، كأن يقول هذه احلركة مجيلة، أو مجيلة بنوع خاص

لبدنية و الرياضية و تشمل الرتبية اجلمالية أيضا على حتقيق نظافة املكان و األدوات و املالبس يف حصة الرتبية ا
1.حىت ينمو اإلحساس باجلمال احلركي

:الطبيعة التربوية للتربية البدنية و الرياضية.3

إن حصة الرتبية البدنية و الرياضية هلا نفس الرتبية و هذا من خالل وجود التالميذ يف مجاعة، فإن 

تكسبهم الكثري من الصفات الرتبوية حبيث تقوم عملية التفاهم بينهم تتم يف أطار القيم و املبادئ للروح الرياضية،
على تنمية الصفات األخالقية كالطاعة و الشعور بالصداقة و املثابرة و املواظبة، و تدخل صفات الشجاعة 

القفز يف املاء و املصارعة، حيث كل من هذه : القدرة يف اختاذ القرار عند عملية تأدية احلركة و الواجبات مثلو 
2.ور كبري يف تنمية الشخصية للتلميذالصفات هلا د

:أغراض حصة التربية البدنية و الرياضية. 4

ال املدرسي أوال، مث على  إن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية أغراض عديدة تنعكس على العملية الرتبوية يف ا
تمع كله ثانيا ة حبصة الرتبية البدنية و الرياضية و قد وضع الكثري من الباحثني و املفكرين هذه األغراض اخلاص. ا
:أهم هذه األغراض فيما يلي"عباس صاحل السمرائي و بسطويسي أمحد بسطويسي"فحدد كل من 

الصفات احلركية، النمو البدين، الصفات األخالقية احلميدة، اإلعداد للدفاع عن الوطن، الصحة و التعود على 
3.يف االجتماعيالعادات الصحية السليمة، النمو العقلي، التك

.86-67: مرجع سابق، ص: ناهد حممود سعد، نايلي رمزي فهمي. 1
.95: مرجع سابق، ص: حممود عوض البسيونس و آخرون. 2

.73: مرجع سابق، ص.: عباس أمحد السمرائي، بسطويسي أمحد بسطويسي،.3
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و ينبثق عن أهداف الرتبية البدنية و الرياضية عدة : إىل ما يلي" عنيات محد أمحد فرج"و من جهة أخرى أشارت 
االرتقاء بالكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم : أغراض اليت تسعى حصة الرتبية البدنية و الرياضية إىل حتقيقها مثل

احلركية و القدرات الرياضية و اكتساب املعارف الرياضية و الصحية و الصفات البدنية و اكتساب املهارات
1.تكوين االجتاهات القومية الوطنية وأساليب السلوك السويةو 

:و ميكن تلخيص أهم أغراض حصة الرتبية البدنية و الرياضية كاآليت

:تنمية الصفات البدنية. 1.4

تنمية : أغراض حصة الرتبية البدنية و الرياضية أن أهم" عباس أمحد السمرائي و بسطويسي أمحد بسطويسي"يرى
الصفات البدنية األساسية كالقوة العضلية و السرعة، التحمل، الرشاقة و املرونة، و تقع أمهية هذه الصفات 

ال الرياضة املدرسيةو  .العناصر و تنميتها يف ا

ختلفة املوجودة يف املنهاج املدرسي، بل تتعدى هذه ليس من واقع عالقتها بتعلم املهارات و الفعاليات الرياضية امل
تمع 2.األمهية حلاجة التلميذ إليها يف ا

الغرض األول الذي تسعى حصة الرتبية البدنية و الرياضية إىل حتقيقه هو تنمية " عنيات حممد أمحد فرج"و تقول 
جلسم و ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمات الصفات البدنية، و يقصد بالصفات البدنية، الصفات الوظيفية ألجهزة ا

3.النفسية و اإلرادية للفرد

تتضح القدرات : ما يلي"حممد حسن عالوي"يقول ) سنة15- 12(عن مميزات النمو العقلية هلذه املرحلة العمريةو 
م الفنية و الثقافية و االهت مام باملتفوق العقلية املختلفة و تظهر الفروق الفردية يف القدرات، و تنكشف استعدادا

4.الرياضي و اتضاح املهارات البدنية

:تنمية المهارات الحركية.2.4
يعترب النمو احلركي من األغراض الرئيسية حلصة الرتبية البدنية و الرياضية، و يقصد بالنمو احلركي تنمية املهارات 

فطرية اليت يزاوهلا الفرد حتت الظروف احلركية عند املتعلم، و املهارات احلركية تنقسم إىل مهارات حركية طبيعية و 
...العدو، املشي، القفز: العادية، مثل

.11: م،ص1988، دار الفكر العريب، القاهرة، )دط(تدريس الرتبية البدنيةمناهج و طرق : عنيات حممد أمحد فرج.1
.75-74: مرجع سابق، ص.: عباس أمحد السمرائي، بسطويسي أمحد بسطويسي،. 2
.21م، ص 1989قاسم املنداويل و آحرون، أصول الرتبية الرياضية يف مرحلة الطفولة املبكرة، بغداد، .3
.21م، ص 1992، دار املعارف، القاهرة،2نفس الرتبوي، طحممد حسن عالوي، علم ال.4
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أما املهارات الرياضية فهي األلعاب و الفعاليات املختلفة اليت تؤدى حتت إشراف األستاذ، و هلا تقنيات خاصة 
1.ا، و مبكن للمهارات احلركية األساسية أن ترتقي إىل مهارات حركية رياضية

و يتأسس تعليم املهارات احلركية على التنمية الشاملة : يف هذا املوضوع ما يلي" نايات محد أمحد فرجع"و ترى 
2.للصفات البدنية

:النمو العقلي. 3.4

ا التغريات الوظيفية و اجلسمية و السيكولوجية اليت حتدث للكائن البشري، و  إن عملية النمو معقدة و يقصد 
لية، و يلعب أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية دورا إجيابيا و فعاال يف هذا النمو عامة، هي عملية نضج القدرات العق
.و النمو العقلي بصورة خاصة

:فوائد حصة التربية البدنية و الرياضية. 5

:لقد حتددت فوائد و واجبات حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف النقاط التالية

.و البناء البدين السليم لقوام التالميذاملساعدة يف االحتفاظ بالصحة- 

املساعدة على تكامل املهارات و اخلربات احلركية و وضع القواعد الصحية و لكيفية ممارستها داخل و خارج - 
.القفز، الرمي، الوثب: املؤسسة مثل

.إخل...القوة، السرعة، املرونة،: املساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل- 

.قوام يف حاليت السكون و احلركةالتحكم يف ال- 

اكتساب املعلومات و احلقائق و املعارف على األسس احلركية، و البدنية و أحواهلا الفسيولوجية و البيولوجية - 
.البيوميكانيكيةو 

.تدعيم الصفات املعنوية و السمات اإلرادية و السلوك الالئق- 

.التعود على املمارسة املنظمة لألنشطة الرياضية- 

3.تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو املمارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الرياضية- 

.27: مرجع سابق، ص.: عباس أمحد السمرائي، بسطويسي أمحد بسطويسي،. 1
.12عنايات حممد أمحد فرج، مرجع سابق، ص .2
.96حممد عوض البسيوين و آخرون، مرجع سابق، ص .3
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و مما سابق ذكره يتبني لنا أن الرتبية البدنية تؤدي وضيفتها القائمة على أسس علمية قادرة على إعطاء تفسريات 
. واضحة كماهيتها و أمهيتها و دورها داخل املنظومة الرتبوية

:لتربية البدنية و الرياضيةبناء حصة ا. 6

حصة الرتبية البدنية أو خطة العمل هي جمموعة من التمارين املختارة و املرتبة حسب قواعد موضوعة ذات أغراض 
1.اجلزء التحضريي، اجلزء الر ئيسي، اجلزء اخلتامي: معنية هلا، و تنقسم إىل ثالثة أجزاء

:الجزء التحضيري- 1.6

تاذ ثالث قبل الدخول بالتالميذ إىل القسم الرئيسي،فاملرحلة األوىل هي مرحلة إعداد يف هذا القسم يتبع األس
. التالميذ تربويا، إذ يتخللها تطبيق النظام كتبديل املالبس الدخول يف الصف حسب تسلسله، الدخول إىل امللعب

و املرحلة الثانية هي مرحلة اإلمحاء، و تشمل أجهزة اجلسم 

لنشاط املربمج للوقاية من اإلصابات املفاجئ، و عليه وجب التدرج يف العمل، أما املرحلة املختلفة استعدادا ل
.الثالثة فهي الدخول يف املرحلة الرئيسية

:يف حالة استخدام تدريبات اإلعداد البدين يف اجلزء التحضريي للحصة يراعي ما يلي

.أن تعمل على حتسني الصفات البدنية لدىل التالميذ- 

.ي على هيئة منافسات بني التالميذأن تؤد- 

.أن يكون هناك تقومي ذايت بني التالميذ يف بعض التدريبات- 

.السرعة، التوافق، الدقة، التوازن: أن تتضمن املكونات البدنية التالية- 

ت، و أن تؤدى و التالميذ يف حالة انتشار حر يف امللعب، و ليس على هيئة أن تؤدي باستعمال بعض األدوا- 
.تشكيالت

.يفضل عدم استخدام النداء أثناء أداء التالميذ التدريبات البدنية- 

:الجزء الرئيسي- 2.6

اجلزء يف هذا اجلزء حياول األستاذ حتقيق مجيع األهداف اليت مت حتديدها مسبقا، و ال توجد قاعدة عامة لبناء هذا 
من احلصة حىت تطبق على مجيع احلصص، و ال يوجد ترتيب معني لألغراض و األهداف، فمثال تنمية القدرات 

.112- 111حممد عوض البسيوين و آخرون، مرجع سابق، ص.1
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العقلية وتعليم تكنيك رياضي، أو توصيل حتصيل املعلومات و املسامهة يف تكوين الشخصية، كما يشتمل هذا 
1:  اجلزء على

:النشاط التطبيقي

هيم و الشواهد باالستخدام الواعي للواقع العملي، و يتم ذلك يف و يقصد به نقل احلقائق و املفا

األلعاب الفردية كألعاب القوى و األلعاب اجلماعية ككرة القدم، و هو يتميز بروح التنافس بني جمموعات التالميذ 
.و الفرق حسب الظروف

التدخل يف الوقت املناسب عند جيب على األستاذ مراعاة كيفية تطبيق التالميذ للمهارات املكتسبة حديثا و 
حدوث أي خطأ و يصاحب هذا النشاط إتباع القواعد القانونية لكل لعبة، كما يتطلب اجلانب الرتوحيي و 

2.و هذا باالظافة إىل إتباع قواعد األمن و السالمة.احلرص على شعور التالميذ باملتعة

:الجزء الختامي- 3.6

يئة أجهزة اجلس ا بقدر اإلمكان إىل ما كانت عليه سابقا، ويتضمن يهدف هذا القسم إىل  م الداخلية، و إعاد
هذا اجلسم التمرينات التهيئة بأنواعها املختلفة، كتمرينات التنفس واالسرتخاء و بعض األلعاب الرتوحيية ذات 

اجلوانب االجيابية الطابع اهلادئ، وقبل انصراف التالميذ يقوم األستاذ بإجراء تقومي النتائج الرتبوية، ويشري إىل
3.والسلبية و األخطاء اليت حدثت أثناء احلصة و ختام احلصة يكون شعارا للفصل، أو نصيحة ختامية

إذا كانت تتطلب . كما أخذت الدراسات احلديثة بعني االعتبار الساعة اليت تلي حصة الرتبية البدنية و الرياضية
.و االسرتخاءمن التلميذ الرتكيز و االنتباه، فيجب التهدئة

اية الدوام املدرسي فيمكن تصعيد اجلهد عن طريق ألعاب سريعة تثري و تشد انتباه التلميذ 4.أما إذا كانت يف 

:تحضير حصة التربية البدنية و الرياضية. 7

كي يتطلب ذلك أن يكون األستاذ متمكنا من مادته خملصا يف بذل اجلهود، دميقراطيا يف تعليمه و معاملته، و ل
:يكون التحضري ناجحا من الناحية الرتبوية و النظامية جيب مراعاة ما يلي

.506م، ص 1989، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )دط(عفاف عبد الكرمي، طرق تدريس الرتبية البدنية و الرياضية.1
.507مرجع سابق ، صعفاف عبد الكرمي،2

.116-155حممد عوض البسيوين و آخرون، مرجع سابق، ص .3
.161م، ص 1990لفكر العريب، القاهرة، ، دار ا)دط(أسامة كامل راتب، دوافع التفوق يف النشاط الرياضي.4
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إشراك التالميذ يف وضع الربنامج فهذه العملية الدميقراطية فيها تدريب لشخصية التلميذ، فهي تشعره بأن هذا -
ل بذلك انصرافه عن الربنامج برناجمه، و أنه مل يفرض عليه بل اشرتاك يف وضعه، فيكون تفاعله معه قويا، فيق

.النشاط املوضوع إىل نشاط آخر، أو مبعىن آخر اخلروج عن النظام املوضوعي

أن تكون أوجه النشاط مالئمة ملواصفات و مميزات أطوار النمو و تتطور للمرحلة اليت وضع هلا الربنامج، فرياعي -
م، و هذا جيعل التالميذ يرون هدفا يتمشى م م و قدرا ع ما حيبونه فيقبلون على النشاط بروح ميوهلم و رغبا

.عالية

إدخال أوجه النشاط اليت حتتوي على املنافسة، حيث يؤدي ذلك إىل جعل املوقف الرتبوي مشحونا باالنفعال، -
.مما يضمن عدم انصراف التالميذ من احلصة

1.أن يكون يف احلصة أوجه نشاط كافية لكل تلميذ خالل الفرتة املخصصة هلا-

:سس التي يجب مراعاتها عند تحضير حصة التربية البدنيةاأل. 8

.جيب حتديد اهلدف التعليمي و الرتبوي لكل حصة- 

.تقسيم املادة و حتديد طريقة التدريس اليت سوف تتبع- 

.حتديد التكوين و النواحي التنظيمية- 

.مراعاة عدد التكرارات التمارين و فرتة الراحة- 

.داية احلصة، فمثال عند تعليم تقنية اجلري و حماولة تبديل األماكن يف الصفوفحتضري األدوات عند ب- 

.جيب على األستاذ أن يقوم بتخطيط امللعب حىت ميكن الوصول إىل الديناميكية اجليدة يف األداء- 

.االهتمام بالنقاط التعليمية املرتبطة باحلركة- 

2. و التالميذ ذوي ضعاف املستوىجيب الفصل بني التالميذ ذوي املستويات اجليدة- 

:شروط حصة التربية البدنية و الرياضية. 9

جيب أن تتماشى حصة الرتبية البدنية و الرياضية مع الظروف اليت متليها طبيعة اجلو من جهة، و عامل اجلنس و 
:لشروط التاليةالسن من جهة أخرى، و ال ميكن إمهال دور األجهزة و األدوات املتوفرة، لذا جيب أن ختضع ل

يد إبراهيم، اإلدارة و التنظيم يف الرتبية الرياضية1 .203م، ص2000، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، )دط(مروان عبد ا
.212أسامة كامل راتب، مرجع سابق ، ص2
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.جيب أن حتتوي مترينات متنوعة ختدم حاجة اجلسم يف النمو و القوة-

أن يتكرر أداء التمرين الواحد يف احلصة عدة مرات و ذلك من أجل الوصول إىل اهلدف من وضع التمرين من -
التمرين حىت ال ناحية، و يسهل حفظه و أداءه من ناحية أخرى، و جيب األخذ يعني االعتبار عدم اإلطالة يف

.يصبح ممال

إذا كانت بعض حركات التمرين ختدم جهة واحدة من اجلسم، عندها جيب تدريب الناحية األخرى كتدريب -
أّويل، و بصورة خاصة مترينات اجلذع، فمثال إذا أعطى مترين فين يف اجلذع يف اجلانب األيسر جيب إعادته يف 

.هات يف اجلسماجلانب األمين، و ذلك خوفا من إحداث تشو 

جيب أن تتوافق احلصة مع الزمن املخصص هلا كي يصل األستاذ إىل الغاية املرجوة و أن ال يضطر إىل حذف -
.بعض التمرينات أو اإلسراع يف البعض اآلخر

تعويد التالميذ على االعتناء باألدوات و األجهزة و ترتيبها، و جيب أن يسري العمل يف النظام و الطاعة و -
.حاملر 

.إن لشخصية األستاذ و محاسه للعمل أثر كبري على إقبال التالميذ و الوصول للغاية املرجوة من النشاط- 

1.جيب األخذ بعني االعتبار فارق السن و االختالف اجلنسي بني التالميذ و انتفاء التمرين املناسب- 

:خطوات تنفيذ حصة التربية البدنية و الرياضية.10

تنفيذ حصة الرتبية البدنية و الرياضية عند مقابلة األستاذ للتالميذ يف القسم مرة أخرى عقب تبدأ أوىل خطوات
تأديتهم للنشاط البدين و الرياضي املخصص يف احلصة، و يكون التسلسل الطبيعي خلطوات تنفيذ احلصة و عادة 

:تكون كما يلي

.مقابلة األستاذ للتالميذ-

.س الرتبية الرياضية أو ختفيفهاخلع املالبس و استبداهلا مبالب-

.الذهاب إىل املكان املخصص حلصة-

.االصطفاف ألخذ الغياب، و االصطفاف يف النهاية ألداء النشاط اخلتامي-

.تنفيذ أوجه نشاط احلصة-

.125: ص124:م، ص1987ق، ، دمش)دط(الرتبية الرياضية احلديثة، دار املاليني: فايز مهند.1
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1.الذهاب غلى مكان االغتسال و استبدال املالبس-

:متطلبات حصة التربية البدنية و الرياضية.11

ا عند تنفيذ احلصة و تتمثل فيما يايهناك متطلبات  :أساسية جيب على أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مراعا

م إىل املكان املخصص حلصة الرتبية البدنية و -  جيب على األستاذ الصعود إىل القسم ملقابلة التالميذ مث النزول 
.الرياضية، و بساعده يف ذلك مسؤول القسم من التالميذ

.اهلدوء و النظام أثناء توجه التالميذ من القسم إىل املكان املخصص للحصةأن يسود- 

جيب أخذ غياب التالميذ عند االصطفاف أمام األستاذ على أن يتم ذلك بسرعة، و دقة حىت ميكن االنتفاع - 
.من كل دقيقة من وقت احلصة

.تنفيذ أجزاء احلصة طبقا للنظام املوضوع لذكأيبد- 

أثناء تنفيذ احلصة موجزا و مفيدا و بصوت مناسب يسمعه مجيع التالميذ، و أن يكون باعثا أن يكون الشرح - 
على نشاط، و أن يتناسب صوت األستاذ مع عدد التالميذ و مكان احلصة، فال يكون مرتفعا منكرا، و ال 

.منخفضا فاترا يدعو إىل امللل

.و يرونهجيب على األستاذ أن يقف يف مكان يرى منه مجيع التالميذ- 

.حيسن إرشاد التالميذ إىل النقاط املهمة أثناء قيامهم باحلركات، و تشجيعهم باملعززات املوجبة بصفة مستمرة- 

.أن يقف التالميذ بعيدا أثناء حصة الرتبية البدنية عن األقسام الدراسية و الورشات يف املدارس التقنية- 

.لتالميذجيب على األستاذ مراعاة الفروق الفردية بني ا- 

ال ميكن تصحيح األخطاء أثناء أداء التالميذ للحركات، بل جيب على األستاذ توقيف العمل مث تصحيح - 
األخطاء و من األحسن اإلشارة إىل التلميذ املمتاز يف أداء احلركات و املخطئ، فيطلب من املمتاز أداء احلركة 

.ب و يف هذا تشجيع التالميذ للتنافس فيما بينهمأمام التالميذ مث يطلب من املخطئ أدائها على وجه الصوا

.جيب على األستاذ االهتمام بتوزيع احلصة على أجزاء احلصة- 

.ب أن يكون حترك األستاذ بني التالميذ بشكل سليم يف الوقت املناسب الذي يتطلبه ذلكجي- 

.128: ص. مرجع سابق: فايز مهند.1.
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.جيب على األستاذ االهتمام مبظهره الشخصي- 

.يفا و خاليا من العوائقأن سكون امللعب املعد للحصة نظ- 

1.جيب على األستاذ استعمال السفارة، بشكل و وقت مناسب أثناء تنفيذ احلصة- 

جيب عدم ترك التالميذ يف حالة السكون لفرتات طويلة أثناء الشرح- 

.جيب أن يهتم األستاذ بعض القيم و السلوكات السليمة سواء من خالل مواقف اللعب أو النقاط التعليمية- 

.ب أن يهتم األستاذ بالنواحي املعرفية أثناء احلصةجي- 

.أثناء احلصة) العسكري(جيب عدم استخدام الشكل النظامي - 

.يراعي أن يأخذ كل جزء من أجزاء وقت احلصة بدون نقص أو زيادة- 

.جيب أن يهتم األستاذ بالرتبية النظافية يف مقدمة احلصة و اجلزء اخلتامي- 

.اثقا من نفسه أثناء احلصة و ال يرتدد يف أي حلظة عند اختاذ القرارجيب أن يكون األستاذ و - 

.جيب أن يهتم األستاذ جبميع التالميذ و معاملتهم معاملة واحدة- 

.جيب أن تكون لدى التالميذ القدرة على االبتكار أثناء تنفيذ احلصة- 

.لتقومي الذايت للتالميذأن يستعمل األستاذ بعض التمرينات اإلعداد البدين كوسيلة من وسائل ا- 

م-  .جيب إشراك بعض التالميذ املعوقني يف بعض أجزاء احلصة، و اليت تتماشى مع طبيعة اخلاصة 

.أن تؤدي مجيع أجزاء احلصة و التالميذ يف حالة انتشار يف امللعب- 

.أن تتوافر األدوات البديلة أثناء احلصة، و أن تتناسب مع عدد التالميذ- 

.الوسائل التعليمية أثناء احلصةجيب استخدام- 

.ان تتسم احلصة باالستمرارية و عدم التوقف- 

يد ابراهيم- 1 .205: ص203: مرجع سابق، ص : مروان عبد ا
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1.عدم استخدام األلفاظ الغري تربوية مع التالميذ- 

:استمرارية حصة التربية البدنية و الرياضية. 12

:لكي يتمكن األستاذ من استمرارية احلصة دون توقف، جيب مراعاة ما يلي

.بني أجزاء احلصة أثناء التنفيذأن يكون هناك ترابط - 

).الصفوف، القاطرات، الدوائر(جتنب عمل التشكيالت و التكوينات - 

.تأدية مجيع أجزاء احلصة و املتعلمون يف حالة انتشار يف امللعب- 

.جيب عدم ترك التالميذ يف وضع السكون لفرتات طويلة أثناء الشرح- 

.داية احلصةجتهيز األدوات و األجهزة يف امللعب قبل ب- 

.  عدم الرتكيز بشكل كبري على األخطاء البسيطة لبعض املتعلمني- 

:أهمية التربية البدنية و الرياضية للمراهق.13

إن الرتبية البدنية و الرياضية هي جزء من الرتبية العامة و ميدان يهدف لتكوين املواطن الالئق من الناحية 
االجتماعية، و ذلك عن طريق أنواع النشاطات البدنية اليت أختريت لغرض حتقيق البدنية و العقلية و االنفعالية و 

م البدنية و الرياضية اليت هلا  هذه األهداف املدرسية  فهي حتقق النمو الشامل و املتزن للتالميذ و حتقق اختيارا
يقوم به التالميذ من دور هام جدا يف عملية التوافق بني العضالت و األعصاب و زيادة االنسجام يف كل ما

حركات، و هذا من الناحية البيولوجية، إذن فممارسة الرتبية البدنية و الرياضية هلا تأثري على جسم و سلوك 
2.املراهق من الناحية البيولوجية و كذا فهي تؤثر على اجلانب النفسي و االجتماعي للتلميذ

يد ابراهيم، مرجع سابق، ص1 .209: مروان عبد ا
167ص. مرجع سابق: فايز مهند2
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:خالصة الفصل
ر تاريخ و مفاهيم الرتبية البدنية و الرياضية، و من خالل ما سبق تتجلى لنا تطرقنا يف هذا الفصل إىل تطو 

األمهية البالغة للرتبية البدنية و الرياضية يف حياة الشعوب و األمم و ما تلعبه من دور هام لدى الناس و باخلصوص 
ف بدورها إىل بناء و املراهقني، و اليت تطبعهم لينشئوا متفهمني ألبعادها، متبنيني اجتاهات اجيابية حن وها و اليت 

تمع . إعداد املواطن الصاحل الذي يسعى إليه ا
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:دـتمهي

منسواءواالجتماعالنفسعلمجماليفالباحثونتناوهلااليتاهلامةاملواضيعمنعيةااالجتمالتنشئةموضوعيعترب
استمراريةعلىستحافظاليتالقادمةاألجيالإعداديفاملوضوعهذاألمهيةنظرا،األساليبأواملضامنيناحية
تمعوجود أوالسواءإىلإماوتوجيههاالفردالشخصيةتشكيليفاالجتماعيةالتنشئةوتؤثر،ومعنويامادياا
ثنائهاأتفرضفرتةوهي،ذلكعكسإىلأواحلياةمواقفكافةيفواحلسي،والنفسياالجتماعيوالتوافقاخلري

علىيشتململفهوممصطلحوهيالسننيمرعلىتغيريهايصعبوعواطفومعتقداتوقيموتقاليدعادات
جيلمناالنتقالأووالتثقف،االجتماعيوالتوافق،األناوتكوين،االجتماعي،التعلمأمههامتعددةعمليات

.املفهومهذاعناللفظيالتعبريهواالجتماعيةالتنشئةومصطلحآخرجيلإىل
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:االجتماعيةالتنشئةمعنى.1
االجتماعيةللمؤثراتومستجيباواعياالفردايصبحاليتالعملياتعلىلعامامعناهايفاالجتماعيةالتنشئةتدل
اآلخرينمعيعيشكيفيتعلمحىتالفردعلىواجباتمنتفرضهوماضغوطمناملؤثراتهذهعليهتشملوما

.احلياةمنمسلكهممعهمويسلك،
،اجتماعيشخصإىلعضويكائنكجردنمالفردايتحولاليتالعملياتنتاجاخلاصمعناهايفوهي

وخاللاحلياةبامتدادمتتدبلعندهاتقفاللكنهاالطفولةيفأقصاهاإىلاالجتماعيةالتنشئةتلكوتصل
.1املتعاقبةمراحلها

:المفهومنشأة- 1.1
تمعاتقدمقدميةعمليةهي ااإلنسانيةا انشمنذوالشعوبوالقبيلةاألسرةمارستهاذا أطفاهلالتنشئاألوىلأ
ااستمرارعلىبذلكولتحافظ،عليههينشئتماعلى وقداملختلفةاالجتماعيةوخصائصهاوتقاليدهاعادا

ليصبحواأطفاهلالتنشئةأساليبمناسربطةبهتقومكانتمانذكرعندمااملمارساتهذهاجلوانببعضتتضح
االنثربولوجيأوالبشروعلماالجتماعوعلمالنفسعلماملفهومهذانشأةيفسامهتاليتالعلومأهمومنمقاتلني
اوالغريب .2االجتماعيةبالتنشئةتقريباواحدوقتيفكلهاتمبدأتأ

ترتبطاليتاملختلفةالعلميةالظواهربهلتفسراملفهومذلكاىلاالنسانيةالعلوميفالعلميالتطورحاجةيعينوهذا
أواخرإىلااحلقيقيالعلمياإلهتمام.يرجعإذحديثةعمليةالعلميةدراستهايفاالجتماعيةالتنشئةلكنبه

اباعتبار1939سنةاالجتماعيةالتنشئةعنحبثهباركنشرعندماوذلكاألربعيناتوأوائلالثالثينات إطارأ
تمعلدراسةمرجعي 3ا

:االجتماعيةالتنشئةتعريف- 1.2
اعلىاالجتماعيةالتنشئةعمليةزهرانحامدعرف ،االجتماعيالتفاعلعلىوتقوموتربيةوتعليمتعلمعمليةأ

دف اجتماعيةالدوارمناسبةواجتاهاتومعايريسلوكا(فشيخافراشدافمراهقاطفال)الفرداكتسابإىلو
يفاالندماجلهوتيسر،االجتماعيالطابعوتكسبه،معهااالجتماعيوالتوافقمجاعتهمسايرةمنمتكنه،معينة
أنإالوغريهاوالرفاقواملسجدكاألسرةاالجتماعيةالتنشئةعمليةيفعديدةأطرافوتسهم.االجتماعيةاحلياة
اشكبالاألسرةأمهها تمعكو شخصيةتشكيليفتنفردوالذي،الطفلفيهيعيشالذياألولاإلنساينا
ارشوانحسنيويقول.شخصيتهبناءيفحامسةتعتربحياتهمنعديدةلسنواتلالطف السلوكتشكيلعمليةأ

تمعثقافةواستدخال،للفرداالجتماعي النمطيفالبشريةللطبيعةاخلاماملتادةوتطبيعالشخصيةبناءيفا

.102ص ، 1999رؤية معاصرة ، دار الفكر العريب، القاهرة ، -ي السيد ، سعد عبد الرمحان ، علم النفس االجتماعي ،فؤاد البه- 1
.153، ص، دار كتاب احلديث 2فؤاد البهي السيد ، علم النفس االجتماعي ، ط - 2
.105صمرجع سابق، فؤاد البهي السيد ، سعد عبد الرمحان ، - 3
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احلكمخالهلامناألطفاليكتسبعمليةهي.الشخصيةخلامةاالجتماعيالتشكيلأيوالثقافةاالجتماعي
1.جمتمعه يفمسئولنيراشدينأعضاءيصبحواحىتهلمالالزمالذايتوالضبطاخللقي

:االجتماعيةالتنشئةأهداف.2
العالقاتتكونأنالنفسيةبالصحةمتمتعةسليمةاألسرةتكونلكييكفيالحيثالنفسيالنضجحتقيق

النضجحتقيقيفتنجحاألسرةأنوالواقع،النفسيمنوهيفالطفلتعثروإالسليمةمتزنةالعناصرههذبنيالسائدة
السيكولوجيةالطفلحباجاتووعيهماوإدراكهماالوالدينتفهمالعناصرتوفرييفماجنحتإذاللطفلالنفسي

الطفللرغباتالوالدينوادراكالناسمنبغريهعالقتهوعننفسهعنفكرتهمنووتطوربنموهاملرتبطةوالعاطفية
.2بشريإقبالقولحدعلىعنهاالتعبريعنيعجزوقدسلوكهوراءتكوناليتودوافعه

تمعيفاالندماجمنمتكنهاليتاملهاراتالطفلتعليم النشاطنواحييفواالشرتاكأعضاءهمعوالتعاون،ا
كيفوتعليمه،املواقفخمتلفيفتصرفاتهوبنيبينهماالتنسيقوطريقة،ليهعوماماله،أدوارهوتعليمهاملختلفة

تمعيفنافعاعضوايكون .3سلوكهوضبطوتقوميا
إذاالضمريمكوناتفإنلذا،أساسياجزءاوتصبحالضمريحيتويهااليتوتلكللسلوكداخليةضبطعواملغرس

ذاتيفالضمرينسقإلقامةأسلوبوأفضل،حيبأنهيوصفمريالضهذافإناالجيابيةاألنواعمنكانت
الديننيللقيمخمالفسلوكيبنمطكالمهاأوأحدمهايأيتأالينبغيحيثألبنهماقدوةاألبوينيكونأنالطفل

.االجتماعيةواآلداب
منللطفلاالجتماعياجلوريتوفحيثاالجتماعيةالتنشئةلعمليةوالالزمالصاحلالسليماالجتماعياجلوتوفري

4.الطفلحياةيفدورمنهماكليلعبحيثواألخوةواألماألبتضممكتملةأسرةيفوجوده

:االجتماعيةالتنشئةشروط.3
:مجتمعوجود- 1.3

منفينتقلخمتلفةجبماعاتميريولدأنمنذفهواجلماعةعنمبعزليعيشأنيستطيعالاجتماعيكائناإلنسان
تمع،املختلفةحاجاتهإشباعبذلكحمققاأخرىإىلمجاعة وثقافيااجتماعياالطفلفيهينشأالذياحمليطميثلوا

األسرةأفرادباقيمعالعالقاتتكوينيفواملشاركةالثقافةنقلخاللمناالجتماعيةالتنشئةتتحققوبذلك
تمعمتاسكحتقيقدف واملؤسساتواملكانةباملعايري:وتتمثللهمميزةمحومالمعايريعدةوللمجتمعا
.ةوالثقاف

65، ص1984زهران ، علم النفس االجتماعي ، الطبعة اخلامسة ، عامل الكتب ، مصر ، حامد عبد السالم1
.157، ص 1984دار الكتاب احلديث ، مصر ، ، علم النفس االجتماعي ، طبعة اخلامسة " فؤاد البهي السيد ،- 2
.157فؤاد البهي السيد ، نفس املرجع ، ص - 3
4www.nadjahteam.com-
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:سليمةبيولوجيةبيئةتوفر-3.2
عنمتيزهودائمةمالزمةستبقىالتنشئةعمليةألنوذلكجوهريأساسميثلللطفلالسليمةالبيولوجيةالبيئةتوفري
تمعفإنذلكمنوبالرغم،غريه امناليتائلالوسكافةبتوفريملزما االجتماعيةالتنشئةعمليةتسهيلشأ
أثرهلابذلكوهي،اجلسموتشكلتكونلإلنسانالبيولوجيةالطبيعةأنالواضحفمن،الناسمنالفئةهلذه
.االجتماعيالواقععنالبيولوجيةالعواملعزلميكنوالاالجتماعيةالتنشئةيفكبري

: اإلنسانيالطابعتوفر- 3.3
،اآلخرينمعوجدانيةعالقاتيقيمأنعلىوقادرا،سليمةإنسانيةطبيعةذوالفردأوالطفليكونأنوهو
املشاركةوتعترب،العواطفمناالنسانيةالطبيعةوتتألفاحليواناتمنغريهعناإلنسانمييزالذيالشيءوهذا
.بكاحلأخرىعواطفيفتدخلوهي،أمهيةالعواطفأكثرهي

املشاركةطريقعنتكتسباالنساينالعقليفاملوجودةوالعواطف،والصوابباخلطأوالشعوروالطموحوالكراهية
االجتماعيواقعةيفالفعالةاملشاركةاىلاالنساندفعيفاالجتماعيةالتنشئةدوريأيتوهنااالنطواءبفعلوتزول،

1بهاحمليط

:االجتماعيةالتنشئةخصائص.4
االجتماعيالتفاعلطريقعنالفردفيهايتعلماجتماعيتعلمعمليةاالجتماعيةالتنشئةاخلويلاهللاعبديعترب
ترتقيهااليتالسلوكيةواألمناطاالجتاهاتويكتسب،األدوارهذهحتدداليتاالجتماعيةواملعايرياالجتماعيةأدواره

تمععليهاويوافقاجلماعة ويوافقاجلماعةترتقيهااليتالسلوكيةاألمناطمنالفردخالهلايتحولومنعمليةوهيا
تمععليها منيهدفال،ذاتهحولمتمركزغريهعلىيعتمدطفلمنالفردخالهلايتحولمنوعمليةوهي.ا
معيتفقمامعاوحتوهلاالجتماعيةاملسؤوليةمعىنيدركناجحفردإىلالفيسيولوجيةاحلاجاتإشباعإالحياته
ااالجتماعيةواملعايريالقيم آخرإىلجمتمعمنوختتلفبإنتهائهاإالتنتهيوالباحلياةتبدأمستمرةعمليةوأ

تمعأفرادصبأيضاتعينوالبالنوعختتلفلباولكنهابالدرجة فردكلإكسابتعينبلواحدةبوتقةيفا
وبيئيةوراثيةعواملضوءعلىمعنيثقايفإطاريفاالجتماعيوالنموتحركالعلىقادرةمتميزةاجتماعيةشخصية

اأيضاالتنشئةخصائصومن وتلقائية،احليواندوناإلنسانايتميزوإنسانية،التاريخعربممتدةأيتارخييةأ
تمعصنعمنهيبلادر األفمنجمموعةأوفردصنعمنليستأي واملكانالزمانألثرعختضأينسيبةوهيا

تمعاتمجيعيفمنتشرةأيعامةوهي،إتباعهاعلىاألفرادجيربأيوجربية 2.ا

ا،وإنسانيةاجتماعيةعملية- تمعاالنسانختصأل اليتإنسانيةطبيعةخالهلامنالفرديكسبحيثوا
تمعيفاحلياةجتاربناآلخريايشاركاليتاملواقفخاللمنتنمو،لكنهايولد .ا

1- julien du bois , la socialisation de l,activite physique et sportive (le role des parent chezlenfant
et le preadolescent ) , these de doctorat , France , 2003.
2  - www.swma.com
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اتفاعليةعملية- االجتماعيالبناءمكوناتوبنيبينهامتبادلتفاعلعلىتقومأل
ا،نسبيةالعمليةهذهتعد- االجتماعيةالطبقاتباالختالفختتلفكما،واملكانالزمانباالختالفختتلفأل

تمعداخل .آخرإىلاجتماعيبناءمنتتباين،طبقةكلتتبناهااليتالفرعيةللثقافةوذلك،الواحدا
بنفسهالفردايقوممستمرةتنشئةتتطلبجديدةمواقفيفباستمرارالفردمشاركةألن،مستمرةعمليةهي-

الاكتمعدمذلكعلىويرتتب،التنفذاليتوعمالياتهللتفاعلاجلديدةاملتطلباتتغطيةمنيتمكنحىتولنفسه
1الدوامعلىالشخصيةثباتوعدم،اإلطالقعلىالتنشئةعملية

:المؤثرةوعواملهااالجتماعيةالتنشئةمؤسسات.5
فيهايتعلماليتاألوىلاجلماعةتعدأسرةيفيولدالذيفالطفل،االجتماعيةالتنشئةتتم،املؤسساتبفضل
تبدأاألمأحضانوبنياألسرةهذهطريقعن،وقيمهتقاليدهو وعاداته،األملغةحبقتسمىاليتلغتهالطفل
ـوذويهوإخوتهأبيهإىلبتعلقهفيمتداحلياةبهتتدرجمثإليهاويطمئنبأمهالطفلفيتعلقاالجتماعيةالتنشئةعملية

طريقعنتمعاإىلالبيتمناالجتماعيةتنشئتهوتتطور،مدرستهيفلينتظمأسرتهعنماحدإىليستقلمث
يئهاملدرسةتلك يتصلعندماوذلكالتنشئةتلكمدارجيفقدومابهتسريأخرىمجاعاتمنللطفلوما

امجاعةيفعضوامعهمليصبحووالدتهبأصدقائه للمجتمعاالقتصاديالتحولوعقب،واملدرسةاألسرةشأ
يتأثرالذيالطفلفهذا،الطفلالتنشئةيفدورهلاملاجمتمعاتناويفبيوتنايفضرورةاإلعالموسائلأصبحت
الوسائلهاتيهكلشأن،العقائديةالناحيةمنالطفلالتنشئةيف،دورهللدينوحىت،جمتمعهوثقافةمبجتمعه

.2األوىلخطواتهالطفلفيهايبدأاليتاألسرةشأن
:االسرة .6

دفاليتاالجتماعيةالوحدةوهيطفللكلمرآةهماألسرةوأفراد،الطفليواجههاجتماعيعاملأولهي
شخصيةتكوينيفأساسيبشكلتساهمواليت،االنسانيقابلماأولفهياالنساينالنوععلىاحملافظةاىل

ومن.3االجتماعيةالتنشئةيفاملؤثرةالعواملأوىلفهيلذلك،األفرادبنيوالعالقاتالتفاعلخاللمنالطفل
سلوكيفتأثريااجلماعاتوأقوىللثقافةاألوىلاملمثلةتعترباليتاألسرةللطفلاالجتماعيةالتنشئةعواملأهم
.األمهيةبالغةإجتماعيةوظيفةولألسرة،الفرد
فالظرو وتوفرياملتطورةالثقافةونقلالرتبيةبوظيفةتقوماليتالرمسيةاالجتماعيةاملؤسسةهي:المدرسة .7

املعايريمنبالكثريمزوداملدرسةيفتعليمهالطفليبدأوعندما،واجتماعياوانفعالياوعقلياجسمياللنمواملناسبة
الرتبويةالقيموتعلمباألصدقاءاملفعمالبيداغوجيةاجلوتعتربفاملدرسة،واالجتاهاتوالقيماالجتماعية

وخاصةاملسؤوليةيتعلم،االنفعاالتوضبطوالواجباتاحلقوقلميتعفهو،جديدةادوارفيتعلم،واالجتماعية

تمع اجلزائري ،-1 .81ص 2007جامعة اجلزائر ،" دوكتوراه رسالة" جتاين ثريا ، دور التلفزيون يف تغيري القيم االجتماعية يف ا
111، ص1984حامد عبد السالم زهران ، علم النفس االجتماعي ، الطبعة اخلامسة ، عامل الكتب ، مصر ، - 2
3 -www.swma.com
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ويف،ومثاليةسلوكيةوكنماذججديدةكقياداتمدرسيهمعالطفلويتفاعل.الغريكاحرتام،االجتماعيةالرتبية
جوانبهاكافةمنالشخصيةوتنمووثقافةعلمافيزدادالواسعمبعناهاملدرسةباملناهجالتلميذويتأثريتعلماملدرسة

إىلغريهعلىيعتمدطفلمنبهواالنتقالمشكالتهحليفومساعدتهطفلكلإىلالنفسيةالرعايةوتقدمي.
الرتبيةبعمليةيتعلقماكليفالفردقدراتومراعاة،واجتماعيانفسيامتوافقانفسهعلىمعتمدامستقلراشد

.والتعليم
:المدرسةفيالرياضة-7.1
أنينكماإلرادةبتهذيببعيدحدإىلمتدناالبدنيةالرتبيةأنعلىمتاماأوافقأناريدهربرتالرتبوياملفكريقول

أحسنعلىميضيالذيالوحيدالوقتهوالنقيضبلمدارسنايفلأللعابخيصصالذيالوقتعلىآسفال
يقودحبيثاملدرسةيفليبقىفقطواحدقسماخيتارأنعليهقدرإذاأنهكونانتالرتبوياملفكرويقول.وجه
.1بالطبعالبدنيةالرتبيةالقسمهوذلكفسيكونواالغرتاباالعتزالمنويقللالشابةاملشاعرالقسمهذا
إقباالأكثرجتعلهماليتالتالميذعقولتنشيطيفالرياضيةالتمريناتأمهيةاىلاملربينيفناحلايلالقرنبدايةيف

بعضيفاخلمسيناتيفالتجربةانتشرتوقدرياضينشاطبأيالقيامدونتركوالومماولتحصيلالتعليمعلى
،األخرىدروسهمجانبالة،بانتظامالبدنيةالرياضةيزاولونالذينالتالميذأنبالفعلفتبنياألوروبيةاملدارس
يفأصدقائهمالعكسعلى،متجددحبماسعليهاويقبلوناسةالدر يفيتعبونجتعلهمممتازةبدنيةبالياقةيتمتعون
لوحظكما.االمتحاناتيفوديتهممردناحيةمنمستوىاقلنتائجعلىحيصلونالذينالتقليديةاملدرسة
بداعمافضال،الثانيةالفئةأطفالمنحيويةوأكثرغريهممنانضباطاأكثراألوىلالفئةأطفالأناملعلمون

ثالثأوعقدينوبعد.األخرىاملدارسلدىتتوفرالرياضيةوروحوتالحمتعاطفمنصفوفهمبنيشرينت
ذلكيفمبااألخرىاألقطارمدارسإىلكذلكلتمتدالغربيةاملدارسمجيعيفرياضةانتشرتالزمنمنعقود

.2واإلسالميةالعربيةاألقطار
:ةالمدرسفياالجتماعيةالعالقاتأثر-7.2

إىليؤديمماالسليمواالرشادوالتوجهالدميقراطيةمنأساسعلىتقومأنجيبوالتالميذاملدرسبنيالعالقات
السليمالنفسيوالنموالرتبويالنموأيأفرادهابنيالعالقاتوحسناجلماعةمتاسك

والفهمالتعاونمنأساسعلىتقومأنجيب،البعضبعضهممعالتالميذبنيبأصدقائه،الطفلعالقة-
.املتبادل

يفهامادورا،واملعلمنياآلباءجمالسوتلعباالتصالدائمةتكونأنجيبواملدرسةاألسرةبنيالعالقة-
االجتماعيةالتنشئةعمليةيفواملدرسةاألسرةبنيالتكاملعمليةأحداث

. 34، ص 2001مكارم أبو هجرة و حممد سعد زغلول وآخرون ، دار الفكر العريب ، مصر ، - 1
.43، ص1984زهران ، علم النفس االجتماعي ، الطبعة اخلامسة ، عامل الكتب ، مصر ، حامد عبد السالم - 2
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اعلىيؤثرللمدرسةاالجتماعيالبناء- املدرسةاحرتامالطفلفعلى،االجتماعيةالتنشئةعمليةيفأسلو
ا،املعاملواضحالبناءوأن،حمدودونأعضائهابأنتتميزاجتماعيةكوحدة التفاعالتمنحمكمةشبكةمتثلوأ

1.خاصةثقافةهلاأن،االجتماعية

تمعيفالسائدةاالجتماعيةالقيمدعم- دراسةالمناهجيفوصريحمباشربطريقا
واألدواراملعايريالتعليموإىلاملرغوبةاالجتماعيةالسلوكيةاألساليبتعلمإىليؤديحبيثاملدرسالنشاطتوجيه-

.االجتماعية
.االجتماعيةواألدوارواملعايريواالجتاهاتالقيمتعليميفاملدرسيةالسلطةوممارسةوالعقابالثواب-
يفاملدرسونيقدمهاعمليةمناذجأوهلمتدرسمناذجشكليفأما،السوياعياالجتمللسلوكمناذجتقدمي-

.2التالميذمعاليوميسلوكهم
،االجتماعيةالتنشئةيفرئيسبدوروتساهمالرتبويةأهدافهاالتعليميةالعمليةالرتبويةاملنظومةحتققولكي-

ماألفرادعلىتركزأنجيب استكشافمنميكنهمالذيبأسلوبإعدادهمورةضر وعلةالشخصيةمبحددا
مقيمهم موارتقاءواهتماما ممعيتفقحنوعلىذوا قيممناالجتماعياإلطاريتضمنومااخلاصةإمكانا

.3معينةوأهداف
:األصدقاءجماعة.8

النموويفالجتماعيةاالتنشئةعمليةيفهامبدور،الثلةأواألصحابأوالقرناءأوالرفاقمجاعةتقوم
خارجهالهتتسريالمتعددةاجتماعيةبأدوارالقياملهومتكناالجتماعيةمعايريهيفتؤثرفهي.للفرداالجتماعي

امبطالبهاواحدةمنومرحلةيفمعايشرتكونوأقرانرفاقفهناك. باملساواةمعاالفردوبنعم،ومظاهرهاوحاجا
اوقيمةملعايريهاتقبلهومدىوالئهدرجةعلىالرفاقجبماعةالفردتأثرمدىويتوقف. هذهمتاسكوعلىواجتاها

دفوتتكوناللعبمجاعةمنهااألصدقاءمجاعةأشكالومن.أعضائهابنيالتفاعلونوعاجلماعة اللعبتلقائيا
يفمتباينأفرادبنيجتمعالعرىةةالوثيقالتماسكقويةمجاعةوهيالثلةأوالشلةحدودأوبقواعداملقيدواللهو
عليهيشرفرمسيوسطيفوتنشأالناديمجاعةخارجهاالعناصربعضتستبعداالجتماعيوالوضعاملكانة

.4االجتماعيوالتعلماالنفعايلوالتفريغالعقليوالنمواجلسميالنشاطفرصةويتيحالراشدون

.258، صنفس املرجعحامد عبد السالم زهران ، -1
.260حامد عبد السالم زهران ، نفس املرجع ، ص - 2
.73، ص 1999، مصر ، أسسه وتطبيقاته ، دار الفكر العريب–زين العابدين درويش ، علم النفس االجتماعي -3
.271ص ، 1977حامد عبد السالم زهران ، علم النفس االجتماعي ، الطبعة اخلامسة ، عامل الكتب ، مصر-4
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:لألصدقاءاالجتماعيةالتنشئةأشكال-8.1
اجلماعةشخصيةمنطواكتسابعامةبصفةالشخصيةمنو-
ممارسةطرقعنالعقليوالنمو،الرياضيالنشاطممارسةفرصةإتاحةطريقعناجلسميالنمويفاملساعدة-

طريقعناالجتماعيوالنموالصداقاتوتكويناالجتماعيالنشاطأوجهطريقعناالجتماعيوالنمو،اهلوايات
العاطفيةالعالقاتومنواالنفعاليةاملساندةطريقعناالنفعايلوالنموالصداقاتوتكويناالجتماعيالنشاطأوجه

.اجلماعاتمنغريهايفتتاحالمواقفيف
النفسعلىواالعتماداالستقاللوهواالجتماعيالنمواملطالبأهمحتقيقعلىاملساعدة-
.أخرىمجاعاتمعواملنافسةللجماعةالوالءمنو-

األصدقاءمجاعةأشكالومن
.حدودأوبقواعداملقيدواللهواللعبدفتلقائياوتتكون:اللعبمجاعة/ أ

.وأصوهلااللعبةقواعداحملافظةمعمجاعةفيهاوتشارك:اللعبةمجاعة/ب
االجتماعيوالوضعاملكانةيفمتباينةأفرادبنيجتمعالعرىووثيقةالتماسكقويةمجاعةوهي:الثلة)الشلة(/ ت

.خارجهاالعناصربعضتستبعد
.مشروعصراعإىلحتويلهعلةالعملأوالسلطةمعالصراعمييزهاتعقداأكثرمجاعةوهي:العصبة/ ث
العقليوالنمواجلسميالنشاطفرصةويتيحالراشدونعليهيشرفرمسيوسطيفوتنشأ:الناديمجاعة/ج

االجتماعيوالتعلماالنفعايلريغوالتف
:األصدقاءلجماعةواالجتماعيةالنفسيةاألساليب-2.8

ويدعمهالسلوكهذايعززمماوقيمهااجلماعةاملعايريمعسلوكهيفالعضويتفقعندماوالتقبلاالجتماعيالثواب
ويطفئهالسلوكهذايكفممااجلماعةعايريملسلوكهيفالعضوخمالفةحالةيفاالجتماعيوالرفضوالزجرالعقاب

ممااللعبوخاصةاالجتماعيالنشاطيفاملشاركة.األصدقاءمجاعةأفرادبقيةمعفيهايتوحدسلوكيةمناذجتقدمي
1اخل....والواجباتواحلقوقوالقواننيوالقواعدوالتنافسوالتعاوناالجتماعيللتعلمفرصايتيح

:اإلعالموسائل.9
عمليةيفوإعالناتوكتبوجمالتوصحفوسينماوفضائياتوتلفزيونإذاعةمناملختلفةاالعالموسائلتؤثر

مبوضوعاتعلماالناسلتحيطوأراءوأفكارووقائعوأخباروحقائقمعلوماتمنتقدمهملااالجتماعيةالتنشئة
التنشئةعمليةيفاإلعالملوسائلمؤثرةخاصيةوأهم،والرتويجالرتفيهفرصةإتاحةمعالسلوكمنمعينة

ااالجتماعية تمعيفوأمهيةتعاظمايزدادأثرهاوأنالثقافةمنمتنوعةجوانبوتعكسشخصيةغريأ ا
.احلديث

.262، ص 1984حامد عبد السالم زهران ، علم النفس االجتماعي ، الطبعة اخلامسة ، عامل الكتب ، مصر-1
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:االجتماعيةالتنشئةفياإلعالموسائلأثر-9.1
الفرديتلقىفعندمالهبالنسبةاألمهيةويذاآلخرينعلىيتوقفالفردسلوكعلىاملستقبليةاملعلوماتتأثريإن

اللذيناألصدقاءأواإلخوةأوللوالدينيرجعقدفإنه،واملختلفةاإلعالموسائل،خاللمنمعينةاملعلومات
حظيتفإذا،النحوهذاعلىهلاقبولهقبلمعلوماتمنتلقاهفيماملناقشتهموذلك،لهبالنسبةأمهيةميثلون
تؤثرأنهلاأمكنمنهموتأييدهبقبولهاملعلوماتتلكحظيت،فإذا،النحوهذاعلىهلابقبوهلملوماتاملعتلك

1كبريحدإىلتأثريهايقلإذنفعنداملعلوماتهذهنقضإىلاملناقشةأدتإذاأما،سلوكهيف

االتكافةيفمتنوعةمعلوماتنشر- األعماركلتناسبا
ودعمالعامةوالثقافةواملعارفواألخباروالرتفيهوالتسليةاملعلوماتإىلاحلاجةمثلالنفسيةتاحلاجاإشباع-

اجلديدةاملواقفوفقتعديلهاأوواملعتقداتالقيموتعزيزالنفسيةاالجتاهات
وغريهاأفالممنتقدمهمبااألخرىالثقافاتيفاالجتماعيبالسلوكالتأثرتيسري-

:االجتماعيةللتنشئةأداةالرياضة.10
البدنيةالرتبيةأنواملعروف،فيهيعيشالذيجمتمعهومفاهيميسومقايقيمالفردتلقنيعمليةاالجتماعيةالتنشئة

،املقبولاالجتماعيالسلوكوجوانبنواحيخمتلفالفرداكتسابإىلتسعىاجتماعيةظاهرةبصفتهاوالرياضية
تمعالفردحياةيفكبريةأبعادهلاأصبحتفالرياضة،اجليدةالرياضيةوالروحدةاحلميواألخالقكتعاون ،وا

محلمنالرياضييتمكنحيثاالجتماعيةالتنشئةعمليةيفاملهمدورلنايتضحالرياضيةاملشاركةخاللفمن
املنافساتخاللمنويربزتمعه،احلضاري،االجتماعيالتطورجوانبوكل،الصحيحةوالعاداتالتقاليد

تأخذوبذلك،تمعهصاحلامنوذجاليمونالصائبةواملمارساتالساميةالقيمكلالرياضيةواملشاركات
الفردمنلكلمهمةعمليةهياليت،االجتماعيةالتنشئةعمليةيفومكانتهاأمهيتهاالرياضيةالفعاليات

تمع 2.وا

:بالدافعيةةاالجتماعيالتنشئةعالقة.11
البعضاهتمكماأبناءلدىوالدوافعاالجتماعيةالتنشئةأساليببنيالعالقةبدراسةالباحثنيمنالكثرياهتم
االجتماعيةالتنشئةأنإىلالدراساتبعضوتشرياالجنازوالدافعاألساليبهذهبنيالعالقةبدراسةخاصةبصفة

امنالذاتعلىواالعتماداإلستقاللىلإامليلالطفلعندتنمياليتاألسرية أيضاالدافعلديهتنميأنشأ
التشجيعالوالدينمنوجدواماإذااملدرسةقبلماسنواتيفاألطفاللإلجنازالدافعيةتتشكلأنوممكنلإلجناز

والعقاباإلثابةأساليبوتؤدي.الدافئةالعالقةمنايطاريفوذلكاالستقالليةمنبدرجةاملصحوب

.75، ص 1999، دار الفكر  العريب ، مصر ،-اسسه و تطبيقاته –تماعي زين العبدين درويش ، علم النفس االج- 1
لد الثالث -2 ترمجة علماء جامعة فهد –مراحل الطفولة ، الرتبية ، عالقة االبناء بال اباء –جونفيف برانشوا ، و اخرون ، موسوعة عامل االسرة ، ا

.581، ص 1993مطابع عكاظ ، طنجة ، املغرب ، 
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معنيبسلوكاإلصدارالدافعوخباصةاألفراددوافعإعاقةتنميةيفهامادورااالجتماعيةالتنشئةيفاملستخدميني
.1اإلثابةعدمأوالعقابتوقعحالةيفوينخفضالسلوكهذاعلىإثابةالفرديتوقععندما

:جتماعيةاالالتنشئةمحدداتكأحدوالرياضيــةالبدنيــةالتربيــة.12
االجتماعيةالتنشئةعمليةيفوظيفةهلاالتعليميالنظاممنكجزءأواجتماعيةكمؤسسةوالرياضيةالبدنيةالرتبية
.واحلركيةالبدنيةباللياقةاخلاصةواملعلوماتاملهاراتالتالميذواكتسابتعليموهي
وذلك،االجتماعيةاملؤسساتطريقعنتتماليتواحلركيةالشخصيةالعالقاتقدراتتنميةوظائفهامنأنهكما
التدعيمأمثلةمنكثريعلىحتتوياليتاالجتماعيالتعلمعمليةوخاصةاملختلفةالتعلمعملياتخاللمن

.املقارنةوعمليات
تمعاتتستخدمبأن1969وأندرسونموراقرتحلقد لرتويجواللصغاراالجتماعيةالتنشئةيفالشعبيةاألمثلةا

املواقفيفاخلرباتتلكتستدعيإذومعرفةوسلوكمهارةاإلبنداخلختتزنوبذلكواأللعاب،للكبار
.املختلفةاالجتماعية

الاهتمامعلىحصلتقدالشخصيةالعالقاتعلىالقدرةالكتسابكوسيلةالرياضيالبدينالنشاطأمهيةإن
.2الطبيعيةالبيئةعلىالسيطرةيفتندمجالبدنيةرةاملهاذاتفاأللعاب،الدراساتمنبهبأس
:للمراهقيــنالرياضيــةالتنشئــة.13
،جديدةبدايةاملراهقةمتثلحيث،األمهيةيفغايةأمرااملراهقةمرحلةإىلاجلنسنيمناألطفالدخوليعد

الزمالءمجاعةدوريزدادفيما،التناقضيفاعيةاالجتمالتنشئةيفاألسرةتأثرييبدأأين،الطفولةملراحلومغايرة
اجلنسذاتيفوخاصةتأثرياأكثردورهاوتبدي،الظهوريفـاحليـالسكنيةواملنطقةالدراسةيفواألصحاب

دورايلعبونقد،املختلفةاأللعابيفواملدربني،الرياضيةالرتبيةمدرسي"أنالدراساتوتوضحللدوركنماذج
.معينةنوعيةبرياضةاالهتمامإثارةيفاحامس

.للرياضةالتقليديبالتشجيعاالهتمامإبرازيفينحصردورهمأنحيثذلكمنالعكسفعلىالوالدينأما
معظمترتكزبهوالتعريفباللعبللطفلاالعرتافمصدروتقدماالجتماعيالدعمفتقدمالزمالءمجاعةأما

3.اجلامعيالتعليمسنيفالالعبنيعلىتقريباوالشبابللمراهقنيالرياضيةيةاالجتماعالتنشئةدراسات

.83،ص 1999دار الفكر العريب ، مصر ، –اسسه و تطبيقاته –العبدين درويش ، علم النفس االجتماعي زين - 1
. 47، ص 2001مكارم أبو هجرة و حممد سعد زغلول وآخرون ، دار الفكر العريب ، مصر ، - 2
.90، ص1999، مصر ، أسسه وتطبيقاته ، دار الفكر العريب–زين العابدين درويش ، علم النفس االجتماعي - 3
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:لــالفصخالصة
حيثاالجتماعيةللمؤثراتيستجيبالفردجتعلاليتالعملياتعلىالعاممعناهايفاالجتماعيةالتنشئةتدل

منالفردايتحولاليتالعملياتنتائجلىعواخلاصالعاممعناهايفوتدل،األخرينيمعيعيشكيفيتعلم
بالعمليةأحياناتوصفاحلياةبامتدادمتتدلكنهاالطفولةيفأقصاهاوتبلعاجتماعيشخصإىلعضويكائن

.االجتماعياالندماج
يتعلمسرةاألطريق،فعناإلعالمووسائل،األصدقاءواجلماعةواملدرسةاألسرةطريقعناالجتماعيةالتنشئةوتتم

يصبحأنويرد،عائلتهأوبأسرتهيتأثرفهواجتماعياوسلوكهتفكريهعلىتأثريمنهلاملااألسرةمعايريالطفل
اليفأيضايطبقاملثلوهذا...ذلكغريإىل...اخلالأوأمهأوأباهمثل يشبهأنالطفليريدأينالرياضيا
األسرةأنشئتفإن،حذوهعلىواملشيتقليدهعلىجاهداويعملألعلىامثلهوكأنهويأخذأسرتهأفرادأحد

تمعلبناءواألوىلاألساسيةاخلليةهيفاألسرةلذلك.لهكانجيدةتنشئة،الطفل صلحاألسرةصلحتفإنا
تمع اإنمدرسةواألما اثرتو .اإلبراهيميحافظالشاعرقولمدعلىاألعراقطيبشعباأعددتأعدد

أرقىأبنائهاتعليماألسرةتستطيعكأن،األبناءتربيةيففعالدورلهلألسرةواالقتصادياالجتماعياملستوى
التنشئةيفأثرلهاجلنسينيبنيالتفرقةكذلك،ذلكدونحيولاحللمهذافإنكثريونو وقتهموتنظيم،العلوم

.االجتماعية
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:مقدمة
إن فرتة املراهقة هي فرتة حساسة من عمر اإلنسان نظرا للتغريات اليت متس كل جوانب الشخصية، وكل املراحل اليت 

ا اإلنسان، فهي متكاملة فيما بينها ومتسلسلة وموافقة حسب السن والبناء الفيزيولوجي والتحول اجلسمي .مير 
نساين والشغل الشاغل لإلنسان لبلوغ أرقى وأمسى السعادة، أي يعمل املراهقة حلقة من حلقات سلسلة االرتقاء اإلو

من اجل أن يسعد نفسه ومن أهم شروطها هي الصحة ومن هنا نرى أن النشاطات البدنية والرياضية هلا مكانة راقية 
.يف احلفاظ على قوام الصحة

اة الطفل، إذ تعترب هذه املرحلة أكرب املراحل سنة من املراحل املهمة يف حي* 15-12* وتعترب مرحلة التعليم املتوسط 
اليت مير فيها انضمام األوالد فيها إىل األنشطة الرياضية املختلفة، إذ جيب أن نفكر مليا يف كيفية التعامل مع هذه الفئة 

.حسب مميزات وخصائص هذه املرحلة
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:المراهقة
ا ان نظرا للتغريات اليت متس كل جوانب الشخصية وكل تعترب فرتة املراهقة من فرتات عمر اإلنس املراحل اليت مير 

.اإلنسان، فهي متكاملة فيما بينها ومتسلسلة وموافقة حسب السن والبناء الفيزيولوجي والتحول اجلسمي
:تعريف المراهقة.1

: التعريف اللغوي- 1.1
ك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن كلمة مراهقة مبعناها الدقيق االقرتاب والدنو من احللم، وبذل

1غشي أو حلق أودنا، فاملراهق هو الفرد الذي يدنو من اكتمال احللم أو النضج

: التعريف االصطالحي- 1.2
املراهقة مبعناها العام هي املرحلة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد فهي هلذا عملية بيولوجية حيوية عضوية يف بدئها 

ايتها عرفها  ا فرتة حتوالت " روجرز"وظاهرها اجتماعية ويف  ا فرتة منو وظاهرة اجتماعية ومرحلة ذهنية كما أ على أ
2"نفسية عميقة

ا االقرتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفسي" عبد الرمحان العيسوي"وعرفها  واالجتماعي ولكنه ال يصل على أ
وتعين التدرج حنو النضج " 3ة قد تصل إىل تسع سنواتإىل النضج إال بعد سنوات عديد

»اجلسمي Adolecere أما األصل الالتيين لكلمة املراهقة فريجع إىل العقلي، النفسي، االجتماعي والعاطفي «
4أو الوجداين أو االنفعايل

):مرحلة التعليم المتوسطة(خصوصيات المرحلة السنية .2
املهمة يف حياة الطفل، إذ جيب أن نفكر مليا يف كيفية التعامل مع هذه الفئة حسب تعترب هذه املرحلة من املراحل 
.مميزات وخصائص هذه املرحلة

:النمو الجسمي- 2.1
إن النمو اجلسمي عند املراهق يظهر من الناحيتني الفيزيولوجي وتشمل منو ونشاط بعض الغدد واألجهزة الداخلية  " 

الطول واحلجم حيث يتأثر منو اجلسمية العامة وتشمل الزيادة يفية ومن الناحيةكاليت توافق بعض املظاهر اخلارج
اجلهاز العصيب مبقدار تقريبا ويسبب ذلك للمراهق تعبا وإرهاقا كما أن سرعة النمو يف الفرتة األوىل من املراهقة جتعل 

النمو حيث التوافق العضلي والعصيب حركاته غري دقيقة ومييل حنو الكسل والرتاخي، كما يتميز يف عدم االنتظام يف

..272، ص1997العريب،القاهرة،كرالفدار: الشيخوخةإىلالطفولةمنللنموالنفسيةاألسس: السيدالبهيفؤاد-1
230ص،1997لبنان،بريوت،األفاق،دارمنشوراتاملراهقة،ومشكالتالطفولةإبراهيم،أسعدميخائيلطرفمنمذكورروجرز،-2
..230ص1987بريوت،،1للطباعة،طالنهضةدارالنمو،سيكولوجية: العيسويالرمحانعبد-3
.227ص، 1997مصر،،2طاملعرفة،داراالجتماعي،للتكاملالنفسيةاألسس: سويقمصطفى-4
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ا ويقل عند الذكور عنصر الرشاقة تظهر عليهم عالمات التعب بسرعة فضال عن ذلك هناك  وتقل احلركات عدم اتزا
.1تغريات أخرى هلا قيمتها ظهور النضج اجلنسي ويقظة العواطف مما جيعل الناشئ سريع التأثر وقليل االحتمال

:يالنمو االجتماع- 2.2
تزداد أمهية العالقات االجتماعية للناشئ بتقدمه يف الطفولة ودخوله إىل املراهقة وذلك بتشعب تلك العالقات من 
جهة وازدياد تأثريها يف جممل حياته وسلوكه وهكذا اعترب النمو االجتماعي من األمور األساسية يف هذه املرحلة وأكثر 

:الكثري من خصائصها اليت تنحصر يف ثالث عناصر أساسيةاهتماما لدى الباحثني الذين استطاعوا كشف 
موعة اليت ينتمي إليها فيحاول أن يظهر مبظهرهم وأن يتصرف كما يتصرفون لتجنب كل - مييل املراهق إىل مسايرة ا

موعة وجيعل من احرتامه وإخالصه هلم، وخضوعه ألفكارهم نوعا ما م ثل ختفيف ما يؤدي إىل إثارة النزاع بني أفراد ا
. الشعور باإلمث الناجم عن عدم طاعته لوالديه ومدرسيه

يبدأ املراهق بالشعور أن لديه مسؤوليات حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها فيحاول أن يقوم ببعض اإلصالحات يف تلك -
ا وهذه الصدمات واإلحباطات جتعله ال يرغب يف القيام بأية حماولة أخرى  ويزداد هذا الشعور اجلماعة بغية النهوض 

تمعات الكبرية تمعات الصغرية على ا . حدة حىت ينتقل من ا
يقوم املراهق باختيار أصدقائه حيث إن ما يطلبه املراهق من صديقه هو أن يكون قادرا على فهمه ويظهر له الود -

كرب منه سنا ويشرتط عدم واحلنان مما يساعده على التغلب يف حاالت الضيق، ويف بعض األحيان يكون الصديق أ
2السلطة املباشرة فتكون العالقة قائمة على الود واالحرتام

:النمو العقلي- 2.2
:يف هذه املرحلة تنمو قابلية العقل لالستيعاب ومن أهم مظاهر النمو العقلي ما يلي

:القدرة العقلية-2.2.1
ق التدريب أو بدونهوهي القدرة العقلية على األداء اليت يصل إليها الفرد عن طري

:االنتباه-2.2.2
ا املراهق فغن انتباهه يزداد بشكل واضح يف مداه ومدته ومستواه وعليه فإن املراق يستطيع  رغم األزمة اليت مير 

.استيعاب مشكالت طويلة ومعقدة
:اإلدراك-2.2.3

ردة والغامضة واملعنوية والرمزية ذا التطور جنده يرفض قبول األفكار اجلاهزة ينتهي اإلدراك على إدراك العالقات ا و
.اليت ال تقوم على الربهنة واإلقناع

.224ص ،1967، القاهرةمصر،مكتبةاملراهقة،سيكولوجية: فهميمصطفى-1
.73ص ، 1995، بريوت،1طاللبناين،الفكردارللمراهقة،النفسيالتحليل:الديديالغينعبد-2
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:التفكير-2.2.4
.يعتمد املراهق يف تفكريه على املنطق واختاذ أسلوب االستدالل واالستنتاج والتحليل والرتكيب

:التذكر-2.2.5
الستيعاب والتعرف كما تقوى الذاكرة ويتسع املدى تنمو عملية التذكر عند املراهق وتنمو معها قدرة الفرد على ا

.الزمين
:التحليل والذكاء-2.2.6

1هو حمصلة النشاط العقلي كله أو القدرة العقلية التامة

:النمو االنفعالي- 2.3
لمرحلة تعترب السنوات األوىل للمرحلة املتوسطة مرحلة استقرار انفعايل بشكل عام وهي من هذه الناحية تعترب استمرار ل

االبتدائية اليت تتصف عموما باالنفعاالت السارة إال أن هذه السورة سرعان ما تتبدل بعد أن يدخل الطفل يف مرحلة 
البلوغ إذ يرتتب على منو اجلسم السريع آثار انفعالية كبرية ونتيجة لذلك يشعر األطفال من اجلنسني بانزعاج هلذا النمو 

وظهور الشعور يف بعض األجزاء وتضخم أجزاء أخرى، وعدم القدرة على التحكم السريع يف األطراف والطول والوزن
.يف بعض العضالت واألطراف التناسلية، وتكون األنثى أكرب من ذلك نظرا لوضوح البلوغ عندها أكثر من الذكر

ىل العزلة كماي وغالبا ما ينعكس هذا التغيري السريع على شخصية الطفل وسلوكه ويصبح خالل البلوغ أكثر ميال إ
عزف عن معظم ألوان النشاط اجلماعي ويبدو تشكل احلرية والتوتر ويتغري اهتمامه وميوله ويكون غري مستقر وتظهر 
تمع، واجلنس اآلخر وتشتد حساسيته نظرا الزدياد مالحظته وتأمله يف حالته  اجتاهات سلبية غري ذاته وأسرته وحنو ا

واضحا من فيما يعرتيه من الشعور باحلياء واخلجل مما ينتابه من االرتباك يف حضرة وشعوره بتغريات كثرية ويظهر ذلك
2.اآلخرين خاصة من اجلنس األخر مما جتعل تصرفاته االجتماعية مشوهة باالضطرابات يف هذه املرحلة

لك يساعد على ويصاحب بداية النضج اجلنسي نوع من الفتور بني اجلنسني قد يكون لذلك قيمة بيولوجية إذ أن ذ
عدم االختالط إىل أن يكتمل النضج اجلنسي، وميكن القول بشكل عام أن اخلصائص االنفعالية خالل البلوغ ترتكز 

وتشكل هذا التناقض وهذه احلدة هي . حول حدة االنفعال وتناقضه على حنو مل مير به الطفل أي يف مرحلة ما
. تماعي الذي يعاين منه املراهق خالل هذه املرحلةاألساس األول ملشكالت سوء التوافق النفسي واالج

:النمو الجنسي- 2.4
تعرف العملية باسم البلوغ، فهي ختضع لعدة عوامل داخلية تتمثل يف اجلنس وطبيعة الفرد نفسه، وخارجية متمثلة يف " 

ا العامل كيوابشك إن حوايل  - 12(ن جسميا ما بني باملئة من اإلناث ينضج50البيئة، ودلت األحباث اليت قام 

.218ص، 1982، القاهرةالعربية،النهضةمكتبةبوي،الرت النفسعلم:صاحلزكيامحد-1
165ص ،1985، القاهرةالعريب،الفكردارالرتبوي،النفسعلم:عالمأبوحممود-2
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سنة، معىن هذا أن االختالف باجلنس قبل الذكر بعام تقريبا، إال أنه ال جيب إمهال أثر العوامل البيئية كالتغذية، ) 15
اجلو واألمراض يف عملية النضج اجلنسي هلذه املرحلة، تتميز بتغري احلجم والقدرة كذا أعضاء التناسل تبدأ يف إنتاج 

ذكور فهي تنتج احليوانات املنوية وميكن مالحظة تغريات أخرى عند األنثى كربوز الثديني، أما عند البويضة أما عند ال
الذكور فيقابل هذا التغري ظهور الشعر عند الذقن واإلبطني وحول األعضاء التناسلية مع زيادة العضو التناسلي 

1واخلصيتني

.لكائن احلي السائر حنو النضج، حيث حيدث تدرجيياالنمو سلسلة متتابعة من التغريات اليت حتدث ا:النمو.3
فالطفل ال يصبح مراهقا بني اليوم وليلة وإمنا من الطفولة إىل املراهقة وهو حيدث يف جانبني تكويين ووظيفي، فقد 

ذا يكون سريعا أو بطيئا وهذا طبيعيا، فلكل فرد سرعته اخلاصة يف النمو وهذا لوجود فروق فردية بني األفراد فهو إ
. عمل داخل الكائن احلي

:  تعريف النمو- 3.1
اية مراحله"  .النمو هو عملية ديناميكية تفاعلية متكاملة تنتهي مبرحلة النضج الذي يصل فيه التغيري الرتكييب 

م املقصود بالنمو التغريات الكيميائية يف أجزاء ووظائف الكائن احلي كزيادة يف احلجم والرتكيب وزيادة الوزن حمج
اجلمجمة والتغري يف وزن األعضاء الداخلية يف بنيان جسمه ووزن املخ وحجمه قد ينتج عن ذلك قدرة الطفل على 

ذه الصورة عقليا وجسميا . 2"التذكر والتفكري واالستدالل أو التعلم أو اإلدراك، فالطفل ينمو 
:  أهمية دراسة مراحل النمو- 3.2
فة فمعرفة خصائص منو الطفل بالنسبة للمشتغلني بكثري يف ميادين العلم املختللدراسة مراحل النمو أمهية بالغة" 

واملراهق والراشد والشيخ الكبري تفيد الطبيب واألخصائي النفسي واألخصائي االجتماعي واملعلم والقادة وزعماء 
ا الفرد، طفال كان أم مراهقا أم راشدا،  اإلصالح االجتماعي والسياسي والديين، وذلك ملعرفة طبيعة املرحلة اليت مير 

وجيه الوجهة السليمة اليت ينبغي أن يسري فيها لكي يصبح مواطنا صاحلا متكيفا مع نفسه ومع اليت تساعد على ت
تمع الذي يعيش فيه . ا

وإذا كانت معرفة خصائص النمو يف مجيع مراحل احلياة املختلفة هامة فإن معرفة تلك اخلصائص يف مرحلة الطفولة 
اليت تتكون فيها بذور شخصية الفرد ويتحدد إطارها العام وهي اليت بالذات تعد أكثر أمهية، ذلك ألن مرحلة الطفولة 

يتكون خالهلا ضمريه الواعي وذلك ألن الطفل يكون يف طور التكوين واالكتساب، كما أن عقله يتصف باملرونة 
ا الطفل وتظل ثابتة إىل حد كبري طوال حياته املقبلة وتقبل االجتاهات اجلديدة، ولذلك تنطبع فيها اخلربات اليت مير 

سطتها مدى تقدم الطفل أو وعلى وجه التحديد تفيد دراسة مراحل النمو يف وضع املعايري واملقاييس اليت يعرف بوا

.48ص، 1995بريوت،2والنشر،طللدارساتالعربيةاملؤسسة،املراهق: حافظفوري-1
.60ص،2000، بريوت،1والتوزيع،طوالنشرللدراساتاجلامعيةاملؤسسةملراهق،واالطفلعندالنموسيكولوجية:خوريجورجتوما- 2
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أي ناحية من نواحي النمو فإذا دلتنا دراسة مراحل النمو اللغوي مثال إن طفل الثالث متوسط يستطيع أن تأخره يف
ا كان طفال معينا ينمو يف هذه الفرتة، منوا طبيعيا أو شاذا، سواء كان منوه يكون مجال مفيدة، نستطيع أن نعرف إذ

أسرع من املتوسط أو أبطأ منه، وبناءا على هذا التشخيص جيب أن نضع وسائل العالج الالزم إذا كان النمو متأخرا، 
مظاهر النمو اجلسمي احلركي وأن نضع اخلطط اليت تفيد يف تربية الطفل إذا كان منوه سريعا ونقيس يف ذلك يف مجيع 

العقلي، االجتماعي، االنفعايل وال شك أن معرفة خصائص النمو وسرعته تساعدنا يف التشخيص والعالج ويف رسم 
1"اخلطط والربامج لالستفادة من مواهب املتفوقني من التالميذ

ظاهر النمو املختلفة، وذلك مبقارنة إىل جانب هذا فإن دراسة مراحل النمو تساعدنا يف معرفة تأثري البيئة على م"
الطفل البدائي بالطفل احلضري أو طفل املدينة وطفل القرية وطفل الطبقات االجتماعية املتوسطة والطبقات العليا 
والدنيا، ويساعدنا هذا يف معرفة البيئة املثالية لنمو الطفل ومن مث نعمل على توفريها ولذلك تقتصر دراسة النمو على 

تم أيضا مبعرفة أثر العوامل الوراثية كإفرازات الغدد معرفة خص ائص النمو الطبيعي اجلسمي، العقلي، اجلسمي، ولكن 
2واجلهاز العصيب يف سرعة النمو واجتاهاته

:واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:أهداف دراسة النمو- 3.3
: أهداف تربوية-3.3.1
تساعد على توفري أنواع النشاط اجلسمي والعقلي واالجتماعي اليت حيث أن معرفة خصائص النمو يف كل مرحلة "

تتناسب وقدرات الفرد، وعلى ذلك فال يعقل أن تطلب من طفل السادسة ما تطلبه من الراشد الكبري ذلك ألن 
اليأس تكليف الطفل القيام بأعباء تفوق قدراته الطبيعية من شأنه أن يشعره بالفشل واإلحباط، ويولد عنده الشعور ب

والنقص واملثل فإذا عرفنا أن خصائص النمو يف مرحلة املراهقة مثال ميل املراهقني حنو النشاط التعاوين والعمل 
اجلماعي، فإننا نسعى لتوفري مثل هذه األنشطة يف املدارس واألندية ومجاعات الكشافة ويف األسرة وغري ذلك من 

االت .  ا
: أهداف عالجية-3.3.2

رفتنا بامليول الطبيعة والنزعات الشاذة يف كل مرحلة فمن املعروف أن ما هو طبيعي يف مرحلة قد يعد شاذا تنتج عن مع
يف مرحلة أخرى، فالطفل إذا تبوال إراديا يف عامه األول ال يعد طبيعي ذلك شذوذا ومن مث ال يدع شعور اآلباء 

عتب ذلك غري طبيعي، ونوجه أنظارنا إىل ضرورة توفري بالقلق، أما إذا استمر الطفل يف ذلك حىت سن السادسة مثال ا
العناية الالزمة للطفل ملساعدته للتخلص من مثل هذه العادة، كما أن املعرفة جبميع العوامل اليت تؤثر يف سالمة النمو 

.  تقدمي العالجد يفوسرعته تفيد يف الوقاية من اإلصابة بكثري من األمراض كما تفي

.15- 13، ص1987بريوت،،1للطباعة،طالنهضةدارالنمو،سيكولوجية: العيسويالرمحانعبد-1
.15- 13، ص1987بريوت،،1للطباعة،طالنهضةدارالنمو،سيكولوجية: العيسويالرمحانعبد-2
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: ة بحتةأهداف علمي-3.3.3
ا وتلك الصفات املكتسبة  حيث تفيدنا دراسة مراحل النمو املختلفة فبمعرفة الصفات الوراثية اليت يولد الفرد مزودا 
من البيئة وحنن حنصل على هذه املعرفة عن طريق مقارنة أطفال من بيئات خمتلفة أو أجناس خمتلفة ومن أعمار خمتلفة، 

ينحدرون من بيئات اجتماعية وجغرافية خمتلفة فهو وراثي فطري، وما يوجد عند ما يوجد عند مجيع األطفال الذين 
أبناء بعض البيئات ال يوجد عند غريهم فال شك أنه مكتسب باخلربة والتعلم وعلى هذا النحو ميكن حتديد الصفات 

يها قدرات الطفل احلركية الوراثية والصفات املكتسبة، وعن هذا الطريق أيضا ميكن حتديد األعمار اليت تظهر وتنضج ف
1والعقلية املختلفة

:سنة) 14- 11(برامج األلعاب في المرحلة السنية ما بين .4
ا هذه املرحلة هي ميوهلا لأللعاب اجلماعية واليت تعود التالميذ على القيم االجتماعية من إخالص وأمانة  مما متتاز 

ن تشغل أوقات فراغهم خصصوا ما بعد الدراسة بأنشطة متعددة وطاعة وتعاون وتنظيم ويف الفرق الرياضية، فيجب أ
م اجلماعية ويف مرحلة املراهقة تقوى األجهزة  متأل ظمأهم، ما يعشقون يف هذا السن من قيم تكتسب عن طريق ألعا

احلوض الداخلية للجسم فتزداد مقاومة التمرين والكتساب اجللد والتحمل وخبصوص البنات تزداد سرعة منوهم فيتسع 
م ختتلف مما هي عند الذكور شكال ومضمونا حيث  ويتغري وضع الفخذين، مما يؤكد لنا وضع ألعاب هلن فإن ألعا

: تنسق األلعاب يف هذا السن إىل قسمني
:ألعاب البنات- 4.1
..مناذج األلعاب والتمرينات البسيطة واملتعددة-
.إخل.....القفز والوثب: تتجنب فيها األلعاب العنيفة-
.األقسام باحلركات اإليقاعية والرقص-
:ألعاب البنين- 4.2

.يتفاخر يف هذه املرحلة بقوامهم فيعملون على تدريبه بدنيا بالتمرينات املختلفة
.االهتمام بالتمرينات الشكلية اليت تعمل على ترقية التوافق العضلي العصيب-
.من درجات واملتوازي وحصان احللقة والشقلباتاجلمباز مبختلف أجهزته كاحلركات األرضية-
.مجاعيةتم املدرسة يف هذه املرحلة بأجهزة منافسات فردية و -
2.إخل...تم املدرسة باألنشطة الداخلية اليت تعلم التالميذ مبادئ األلعاب املختلفة كلعبة كرة السلة، الكرة الطائرة-

.15- 13، ص1987بريوت،،1للطباعة،طالنهضةدارالنمو،سيكولوجية: العيسويالرمحانبدع-1
152، ص 1984املرشد الرياضي الرتبوي، منشأة العامة للنشر والتوزيع، ليبيا، : علي بشري الغاندي وآخرون-2
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:خالصة
يها يف هذا الفصل ان التالميذ يف هذه املرحلة هم مراهقون هلم خصوصيات نستخلص من النقاط اليت تطرقنا إل

ومميزات، نظرا للتغريات اليت حتدث يف هذه املرحلة، من تغريات فيزيولوجية، عقلية، جنسية، وانفعالية، والنمو الذي 
بلوغ اجلنسي اجلسمي وانتقاله من مرحلة من مرحلة الطفولة على مرحلة ال) الوزن والقامة(يشهده جسم املراهق 

.إخل.....والعقلي
ا املرحلة اليت يتم فيها إعداد الفرد الناشيء ليصبح مواطن  ا الفرد أل إن مرحلة املراهقة من أهم املراحل اليت مير 
تمع الكبري، وفيما تتكون شخصيته وتتحدد مقوماته، وكلمة مراهقة تدل على  يتحمل مسؤوليات املشاركة يف نشاط ا

ة النمو املتوسط بني الطفولة والرشد الذي يتسبب كثريا يف القلق واالضطرابات النفسية حيث يشار هلذه الفرتة مرحل
ا فرتة أزمنة يتم فيها النضج البيولوجي والفيزيولوجي واجلسمي عموما كما يبلغ الفرد فيها الطفولة النهائية كذلك يتم  بأ

اية هذه الفرتة كما تظهر الضرورة الفردية بشكل بارز فيها النضج القليب نسبة لذكائه اليت تبلغ أقصى درجة هلا يف 
ومستمر إذ تنمو امليول والقدرات العقلية وتتباين لدى األفراد وهناك الكثري من الفروق بني اجلنسني سواء من الناحية 

اإلناث حجما وطوال كما أن البنت اجلسمية أو العقلية أو الطبيعية فاإلناث يسبقن الذكور إال أن الذكور يزيدون عن 
تظهر تفوقها يف بعض القدرات اللغوية والنفسية يف حني يتفوق الذكور يف القدرات العلمية وهلذا جيب العناية من 

.طرف اآلباء واملربني من حيث أسلوب التعامل معهم
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:مقدمة
فصول ثالثةبعد دراستنا للجانب النظري ، الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع حبثنا و الذي احتوى على 

:هي على الرتتيب
الرتبية البدنية والرياضية حصة .
التنشئة اإلجتماعية.
 املراهقة

دراسة ميدانية، حىت نويف املنهجية العلمية ،قصد دراسة املوضوع ) امليداين(سنحاول االنتقال إىل اجلانب التطبيقي 
حقها ، وكذا حنقق املعلومات النظرية اليت تناولناها يف الفصول السالفة الذكر ، و يتم ذلك عن طريق حتليل و مناقشة 

."يف مرحلة املتوسطةأساتذة الرتبية البدنية والرياضية تالميذ ونتائج االستبيان ، الذي وجهناه إىل
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:الدراسة االستطالعية - 1
، ل جوانب الدراسة امليدانية لبحثهاخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حو تعد الدراسة االستطالعية

دف الدراسة االستطالعية إىل التأ ، والتحقق من مدى صالحية األداة كد من مالئمة مكان الدراسة للبحثو
.ومات ومعرفة الزمن املناسب إلجرائها املستعملة جلمع املعل

، من أجل الوصول إىل معلومات عامة حول هذه ببلدية سيدي خالدتوسطات بعض املوقد قادتنا هذه الزيارة إىل
.الدراسة لإلملام جبميع جوانب حبثنا هذا 

:المنهج المستخدم - 2
و متاشيا مع طبيعة الدراسة اتبعنا بغية حتقيق حبثهجمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث :" يعرف املنهج انه

املنهج الذي يهدف إىل مجع البيانات و حماولة اختيار فروض أو اإلجابة عن :" املنهج الوصفي و يعرف على انه
1".تساؤالت  تتعلق باحلالة الراهنة ألفراد العينة و الدراسة الوصفّية حتدد وتقرر الشيء كما هو عليه يف الواقع 

:للبحث األصليتحديد المجتمع- 3
جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من " جمتمع البحث يف لغة العلوم اإلنسانية هو 

تمع يعترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد 2"...العناصر األخرى واليت جتري عليها البحث والتقصي  إن ا
يف والرياضيةلرتبية البدنيةلاساتذأ17وتلميذ يف السنة الرابعة متوسط1054حبثنا هذا يشمل دراستها ، وجمتمع 

متوسطات8موزعني على ةرحلة املتوسطامل
: تحديد عينة البحث - 4

اتعرف العينة على  جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية و هي تعترب جزءا من الكل مبعىن أن تؤخذ :" أ
تمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسةجم 3" موعة أفراد ا

تمع:" و تعرف أيضا على ا جزء من كل أو بعض من ا 4".أ

تمع األصلي للبحث و نظرا لطبيعة دراستنا فقد اعتمدنا على العينة العشوائية تالميذ السنة الرابعة متوسط لمن ا
االعتماد على فقد مت يف مرحلة املتوسطساتذة الرتبية البدنية والرياضيةألا بالنسبةأمتلميذ،240والبالغ عددهم 

م مجيعايةاملسحالدراسة  .أستاذا17وبلغ عددهم أي أنه مت االستعانة 

.30-29،ص 1998املنهجية يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعية ، منشورات الشهاب باتنة ،اجلزائر : عثمان حسن عثمان -1
اإلشراف : ترمجة بوزيد صحراوي ، كمال بوشرف ،سعيد سبعون –تدريبات علمية –نهجية البحث العلمي يف البحوث اإلنسانية م: موريس أجنرس -2

.22، ص 2004، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، :  واملتابعة مصطفى ماضي
91ص- 2002-1ط-، اجلزائرتدريبات يف منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار هومة : رشيد زروايت-3
، 1999القاهرة مصر - 2ط-دار الفكر العريب -البحث العلمي يف الرتبية الرياضية و علم النفس الرياضي: حممد حسن عالوي، اسامة كامل راتب-4

143ص
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: خصائص العينة وطريقة اختيارها- 5
وع ، فصحة نتائج الدراسة أو خطئها إن اختيار العينة له أمهية أساسية يف أي حبث علمي ، وهي ختتلف باختالف املوض

يتوقف على طريقة اختيار العينة ، حيث أن اختيار العينة املالئمة للبحث من أهم املشكالت اليت تواجه أي باحث يف أي 
تم ع األصلي الذي أخذت منه العينة، حبث اجتماعي ، فالعينة من الضروري أن حتمل كل اخلصائص واملميزات اليت متثل ا

. ثله متثيال صحيحامتحىت
ميثلون عينة يف ( يف حالة ما رغبنا بدراسة جمموعة من األفراد العشوائيةوقد اعتمد الباحث يف حبثه هذا على أسلوب العينة 

1..ميتازون بصفة معينة أو خاصية معينة ) هذه احلالة 

بواسطته استجواب جـميع أفراد جمـتمع هـو ذلك النوع من البحوث الذي يتمو الدراسة املسحيةكما اعتمد الباحث على 
2.البحث

دور حصة الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئة اإلجتماعية لدى املراهقني يف املرحلة: وانطالقا من موضوع البحث 
إلعتماد ،وطريقة املسح الشامل وذللك بامن أفراد العينةتلميذ240واالعتماد على العشوائية مت إختيار عينة املتوسطة

.أستاذا يف الرتبية البدنية والرياضية وذلك على مستوى بلدية سيدي خالد17على 
:كيفية اختيارها 

تلميذ 240ا وستاذأ17والبالغ عددهم ساتذة الرتبية البدنية والرياضية أعلى بتوزيع االستبيان نقوم يف دراستنا هذا 
.متوسطات بلدية سيدي خالد، ويكون حمور دراستنا يفيف السنة الرابعة متوسط

 ال الزمين من 2016ماي03افريل إىل 24ا
 ال املكاين :ا

:بالنسبة للتالميذ :                                    بالنسبة لألساتذة 
متوسطة خالد بن الوليد                                            - متوسطة خالد بن الوليد-
متوسطة احلي اجلديد- متوسطة قط عبد القادر-
متوسطة احلي الغريب-متوسطة احلي الغريب-
متوسطة احلي اجلديد-
متوسطة تونسي عبد القادر-
متوسطة احلي الشمايل-
متوسطة محزة سيد الشهداء-

اإلشراف : ، كمال بوشرف ، سعيد سبعون ترمجة بوزيد صحراوي –تدريبات علمية –منهجية البحث العلمي يف البحوث اإلنسانية : موريس أجنرس -1
22، ص2004واملتابعة مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، 

192.-191العساف ، مرجع سابق ، ص- 2
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متوسطة هاين عبد الرمحان-
:تحديد أدوات البحث -6-

لقد مت اختيار االستبيان كأداة هلذه الدراسة ألنه كثري االستعمال يف البحوث الوضعية والتحليلية الذي يسهم الفهم 
.ية والعناصر األساسية املكونة ملوضوع دراستنااألعمق واألوضح للجوانب العلم

واملعلومات،يف مجع البيانات عن طريق تهو أداة من أدوات احلصول على احلقائق والبيانا: تعريف االستبيان
ا تسهم يف  ا اقتصاد يف اجلهد والوقت  كما أ االستبيان من خالل وضع استمارة أسئلة ومن بني مزايا هذه الطريقة أ

. واملوضوعية1ول على بيانات من العينة يف اقل وقت بتوفري شروط التقنني من الصدق و الثباتاحلص
:حيث قمنا باستعمال ثالث أنواع من األسئلة يف استبياننا هذا وهي

.نعطي كل احلرية للمستجوب لإلجابة على األسئلة كما يشاء: ةاألسئلة المفتوح
.النتائج اليت نطمح للوصول إليهاىعظمها حمددة حيث تعتمد علوتكون اإلجابة يف م: األسئلة المغلقة

وفيها يرتك للمبحوث حرية اإلختيار بني اإلجابات املدونة يف اإلستبيان أو ذكر أي إجابة : مغلقةفاألسئلة النص
.أخرى غري مدونة 

:ضبط متغيرات الدراسة-7
يؤثر يف املتغريين التابع و الدخيل دون أن يعرف بأنه ذو طبيعة استقاللية حيث :المتغير المستقل -

ما ، و هنا املتغري املستقل هو ".الرتبية البدنية حصة" يتأثر 
يتأثر مباشرة باملتغري املستقل يف كل شيء سواء االجتاه السليب أو االجيايب فان كان املتغري املستقل : المتغير التابع –

" التنشئة اإلجتماعية" و هنا املتغري التابع)2(ايب و العكساجيايب كان املتغري التابع مباشرة اجي
: األدوات اإلحصائية المستعملة -8

لكي يتسىن لنا التعليق وحتليل نتائج االستمارة بصورة واضحة وسهلة قمنا باالستعانة بأسلوب التحليل اإلحصائي، 
ستمارة إىل أرقام على شكل نسب مئوية وهي تتلخص عن طريق حتويل النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل االاوهذ

:يف املعادلة التالية
3.عدد أفراد العينة \)100×عدد اإلجابات = (النسبة املئوية 

133، ص 2000، مؤسسة الوراق ، عمان ، 1أسس البحث العلمي يف إعداد الرسائل اجلامعية ، ط: مروان عبد احلميد إبراهيم -1
. 169ص-2002- 1ط–مصر–الفنيةاالشعاعمطبعةومكتبة- العلميالبحثأسس:مريفت على خفاجة-عوض صابر فاطمة_ 2

34،ص  1998معین أمین السید ، المعین في اإلحصاء ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، القبة ،  -3
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:للتالميذالموجهاالستبياننتائجمناقشةوعرض
:المحور األول
تساهم التربية البدنية والرياضية في تكييف المراهق مع قيم مجتمعه:

كيف ترى حصة التربية البدنية والرياضية ؟:ول السؤال األ
.تالميذإبراز مكانة وأمهية حصة الرتبية البدنية والرياضية عند ال:السؤالطرحالغرض من

. مكانة وأمهية حصة الرتبية البدنية والرياضية عند التالميذيبني):01(الجدول رقم 

.مكانة حصة التربية البدنية والرياضية عند التالميذتمثل معرفةة نسبية دائر ): 01(الشكل رقم 

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%16568.75حصة مفضلة

%7531.25حصة كباقي احلصص

%0000حصة غري مرغوب فيها

%240100جمموع العينة
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: عرض وتحليل النتائج
ميثل اجابات التالميذ على السؤال االول حيث ان نسبة ) 01(املبينة يف  اجلدول رقم النتائجيتضح لنا من خالل

ا حصة  %31.25ضلة،بينما نسبة من التالميذ يرون حصة الرتبية البدنية والرياضية كحصة مف68.75% يرو
.ا حصة غري مرغوب فيهاحلصص ،واليوجد اي تلميذ أجاب بأكباقي ا

:االستنتاج
التالميذ يف الطور غلبيةأمن السؤال االول ان ) 01(نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

ا حصة مفضلة عن باقي احلصصاملتوسط يولون اهتماما كبريا حبصة الرتبية البدن .ية والرياضية ويعتربو
ماذا تفضل ان تمارس خالل حصة التربية البدنية والرياضية ؟: السؤال الثاني

.مدى قابلية املراهق االندماج واإلحتكاك باجلماعة من خالل األنشطة الرياضيةهو معرفة:الغرض من طرح السؤال
.فضلة عند املراهقني خالل حصة الرتبية البدنية والرياضيةيبني األلعاب امل):02(الجدول رقم 

تربية البدنيةدائرة نسبية تمثل نسب األلعاب المفضلة عند المراهقين خالل حصة ال:)20(الشكل رقم 
.والرياضية

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%20485.00األلعاب اجلماعية

%3615.00األلعاب الفردية

%240100جمموع العينة
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: عرض وتحليل النتائج
التالميذ يفضلون ممارسة األلعاب اجلماعية من%85.00أن نسبة ) 02(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

.فقط هم من يفضلون ممارسة األلعاب الفردية%15.00،بينما جند نسبة 
:االستنتاج

أن التالميذ املرحلة املتوسطة يفضلون ممارسة ملوضحة يف اجلدول نستنتج من خالل املعطيات السابقة والنسب ا
.األلعاب اجلماعية خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية

م تفقد بعض أمن خالل ممارستك لحصة التربية البدنية والرياضية هل تكتسب أصدقاء جدد : السؤال الثالث
األصدقاء أو ال تتعرف على أحد ؟ 

.مدى أمهية الرتبية البدنية يف إقامة العالقات اإلجتماعية وتوطيدها بني املراهقنيمعرفة  :السؤالطرحالغرض من
.جتماعية اليت يكتسبها املراهق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضيةميثل العالقات اإل):03(الجدول رقم 

جتماعية التي يكتسبها المراهق خالل حصة التربية البدنية العالقات اإلتبيندائرة نسبية): 03(الشكل رقم 
.والرياضية 

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة

%22493.33تكتسب أصدقاء جدد

%041.67تفقد بعض األصدقاء

%125مل تتعرف على أحد

100%240جمموع العينة



الخامس                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل

60

:عرض وتحليل النتائج
يكتسبون أصدقاء جدد خالل ممارستهم حلصة %93.33نالحظ أن نسبة ) 03(من خالل نتائج اجلدول رقم 

م مل يتعرفوا على أحد خالل احلصة،يف حني توجد نسبة %5الرتبية البدنية والرياضية، بينما جند ان نسبة  أجابوا أ
م يفقدون بعض األصدقاء خالل احلصة1.67% .من التالميذ أجابوا أ

: االستنتاج
أن تالميذ املرحلة املتوسطة وخالل ممارستهم حلصة الرتبية البدنية من خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج 

.والرياضية يكتسبون أصدقاء جدد
ثناء حصة التربية البدنية والرياضية بماذا تشعر ؟ أ: السؤال الرابع 

.ثري حصة الرتبية البدنية والرياضية على اإلستقرار النفسي للمراهقمدى تأهو معرفة :السؤالطرحالغرض من
.تأثري حصة الرتبية البدنية والرياضية على نفسية املراهقميثل مدى):04(الجدول رقم 

.تأثير حصة التربية البدنية والرياضية على نفسية المراهقدائرة نسبية تمثل نسبة مدى ):  04(الشكل رقم 

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة

%21690الراحة واإلستقرار النفسي

%2410القلق

%240100جمموع العينة
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:عرض وتحليل النتائج
يشعرون %90أن نسبة على السؤال الرابع التالميذ الذي ميثل اجابات ) 04(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

.يشعرون بالقلق خالل هذه احلصة%10لراحة واإلستقرار النفسي خالل احلصة، بينما جند نسبة با
: االستنتاج

ل حصة أن تالميذ املرحلة املتوسطة يشعرون بالراحة واإلستقرار النفسي خالنستنج اجلدولمن خالل التحليل لنتائج
.الرتبية البدنية والرياضية

ممارسة التربية البدنية والرياضية يزيد من تعاملك مع الزمالء واالندماج معهم ؟هل تعتقد ان: الخامسالسؤال 
وتعامل التالميذزيادةيفدورالرياضيوالبدينالنشاطملمارسةكانإذامامعرفةهو:السؤالطرحالغرض من

.بينهمفيمااالندماجوزمالئهممعالعالقةتوطيد
وزمالئهممعتعاملهممنيزيدوالرياضيالبدينالنشاطكانإذاماحوللتالميذاآراءميثل ):05(الجدول رقم 

.إليهماالندماج

تعاملهممنيزيدوالرياضيالبدنيالنشاطكانإذاماحولميذالتالآراءدائرة نسبية تمثل ):05(الشكل رقم 
.إليهماالندماجوزمالئهممع

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
97.08%233نعم
2.91%07ال

%240100جمموع العينة
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: عرض وتحليل النتائج
التالميذ يرون أن حلصة الرتبية البدنية والرياضية من97.08%أن نسبة ) 05(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

وهي األقلية 2.91%م وحتسني املعاملة فيما بينهم،بينما جند نسبة  دور مهم يف اإلندماج فيما بينهم وتوطيد عالقا
.الترى أن ممارسة الرتبية البدنية والرياضية دور يف زيادة تعامل التالميذ مع الزمالء واإلندماج فيما بينهم

االستنتاج
البدنية والرياضية دور مهم أن حلصة الرتبية من خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج 

وفعال يف زيادة التفاعل والتعامل بني التالميذ واإلندماج فيما بينهم يف املرحلة املتوسطة
منذ ممارستك للتربية البدنية والرياضية،هل تغيرت نظرة االخرين نحوك ؟: السادسالسؤال 

ممارسته منذالتلميذحنواآلخرينرةنظيفتغريهناككانإذامامعرفةهومعرفة:السؤالطرحالغرض من
.سلوكهيفلتغرينتيجةالرياضيةوالبدنيةللنشاطات

.حلصة الرتبية البدنية والرياضيةممارستهممنذماحمليطوناألفرادنظرةلتغريآراء التالميذميثل):06(الجدول رقم 

لحصة ممارستهممنذالمحيطون بهماألفرادنظرةلتغيرآراء التالميذدائرة نسبية تمثل ): 06(الشكل رقم 
.التربية البدنية والرياضية

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%23698.33إجيابية
%41.67سلبية

%240100موع العينةجم
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:عرض وتحليل النتائج
98.33%كااليت ان نسبة السادسعلى السؤال التالميذانت اجابات ك) 06(من خالل نتائج اجلدول رقم 

من التالميذ %1.67من التالميذ قد تغريت نظرة األخرين حنوهم باإلجياب هي اإلغلبية الساحقة، بينما جند نسبة 
.تستبعد ذلك

: االستنتاج
أمهية ودور حقيقي تلعبه يف تغيري أن حلصة الرتبية البدنيةمن خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج 

م وانضباطهم،وهذا مايؤدي إىل تغري نظرة االخرين حنوهم باإلجياب م وتصرفا .سلوكات التالميذ من معامال
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:تفسير نتائج المحور االول المتعلقة بالفرضية االولى

تساهم الرتبية البدنية والرياضية يف تكييف لفرضية األوىل احملور األول واملتعلقة بامن من خالل النتائج املتحصل عليها
نسب مرتفعة تثبت الفرضية 06-05-04-03-02-01حيث كانت النسب يف اجلداول . املراهق مع قيم جمتمعه

األوىل حيث أن غالبية التالميذ يرون حصة الرتبية البدنية والرياضية كحصة مفضلة مع تفضيلهم لأللعاب اجلماعية عن 
السلوكات ضردية ، فاأللعاب اجلماعية تعترب وسيلة هامة وفعالة يف حتقيق اإلندماج واإلحتكاك بني التالميذ وتعلم بعالف

استنتجنا من خالل حتليل نتائج اإلستبيان دور الرتبية البدنية والرياضية يف بناء احلضارية كالتسامح والتعاون واحملبة، كما
ومنه نكونوا قد أثبتنا حصة الفرضية ، جتماعية بني املراهقنيذ وتوطيد العالقات اإلعالقات أخوة وصداقة بني التالمي

.األوىل
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المحور الثاني
 ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في تحقيق التنشئة اإلجتماعية للمراهق في الطورالمتوسط:

لبدنية والرياضية ؟                  كيف هي عالقتك بأستاذ التربية ا:السابعالسؤال 
.والرياضيةالبدنيةالرتبيةأستاذوالتالميذبنيتربطاليتالعالقةنوعهو معرفة:السؤالطرحالغرض من

.والرياضيةالبدنيةالرتبيةأستاذوالتالميذبنيتربطاليتالعالقةنوعمعرفةميثل ):07(الجدول رقم 

البدنيةالتربيةأستاذوالتالميذبينتربطالتيالعالقةنوعدائرة نسبية تمثل معرفة ):07(رقم الشكل 
.والرياضية

:النتائجعرض وتحليل
على حيث السابعميثل اجابات التالميذ على السؤال ) 07(ئج املبينة يف  اجلدول رقم يتضح لنا من خالل النتا

تبني أن عالقتها بأستاذ الرتبية البدنية والرياضية حسنة،يف حني اليوجد أي تلميذ أجاب بأن عالقته 100%ان نسبة 
.سيئة بأستاذ املادة 

أن عالقة التالميذ السابعمن السؤال ) 07(يف اجلدول رقم نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة :االستنتاج
.بأساتذة مادة الرتبية البدنية والرياضية عالقة حسنة وهذا راجع إىل حبهم هلذه املادة بالدرجة األوىل

نسبة المئويةالالتكراراتاإلجابات
100%240حسنة
00%00سيئة

%240100جمموع العينة



الخامس                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل

66

هل كفاءة أستاذك لهل تأثير ايجابي عليك ؟: الثامنالسؤال 
النشاط ممارسةعلىالتالميذتشجيعوحتفيزيفستاذاألكفاءةتأثريمدىمعرفةهو :الغرض من طرح السؤال

.الرياضيوالبدين
.األستاذ عليهمكفاءةتأثريملدىأرائهمحولالتالميذإجاباتميثل ):08(الجدول رقم 

.األستاذ عليهمكفاءةتأثيرلمدىأرائهمحولالتالميذإجاباتنسب دائرة نسبية تمثل ):08(الشكل رقم 
: عرض وتحليل النتائج

أجابوا بنعم، وال جند أي تلميذ أجاب ب التالميذ من 100%أن نسبة ) 08(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
.ال يف هذا السؤال

الرتبيةممارسةحنوحمفزعاملاألستاذكفاءةأنيرونالتالميذمعظمإن:التعليلهووالسؤالمنالثانيالجزء
متنمياليتاملختلفةاملعارفواإلرشاداتوالنصائحبإعطائهمو ذلكوالرياضية،البدنية اجلسميةوالفكريةقدرا

.تواجههماليتاملشاكلوالعقباتشىتجتاوزيفتساعدهماليتالنفسية،واالجتماعيةوو العقلية
االستنتاج

أن لألستاذ دور كبري من خالل التأثري على من خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج
.البدنية والرياضيةالنشاطاتممارسةعلىتشجيعهموتحفيزهم، حيث يقوم بتالميذه 

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%240100نعم
00%00ال

%240100جمموع العينة
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ربية البدنية والرياضية يشجعك على ممارسة الرياضة ؟هل أستاذ الت: التاسعالسؤال 
.ممارسة الرياضةعلىتالميذهيشجعالرياضيةوالبدنيةالرتبيةأستاذكانإذامامعرفةهو:السؤالطرحالغرض من

رسةمماعلىيشجعهموالرياضيةالبدنيةالرتبيةأستاذكانإذاماحولالتالميذإجاباتميثل):09(الجدول رقم 
.الرياضة

تشجيع التالميذفيالرياضيةوالبدنيةالتربيةأستاذمساهمةمدىدائرة نسبية تمثل نسبة ): 09(الشكل رقم 
.الرياضةممارسةعلى

:عرض وتحليل النتائج
متثل %98.33كااليت ان نسبة التاسععلى السؤال التالميذكانت اجابات ) 09(من خالل نتائج اجلدول رقم 

أن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يشجعهم على ممارسة الرياضة، يف حني جند أن هناك نسبة الذين يرون التالميذ
.م ال، أي أن األستاذ اليقوم حبثهم على ممارسة الرياضةمن التالميذ كانت إجابا1.67%

: االستنتاج
الرياضية على حث والبدنيةالرتبيةأساتذةحرصمدىمن خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج 

اوتشجيع  .تالميذهم على ممارسة الرياضة نظرا ألمهيتها وتعدد أهدافها وغايا

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%23698.33نعم
%41.67ال

%240100جمموع العينة
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ان شخصية أستاذك تدفعك لحل مشاكلك ؟                   هل ترى: العاشرالسؤال 
.التالميذمشاكلحليفتؤثراألستاذشخصيةكانتإذامامعرفةهو:السؤالطرحالغرض من

التالميذ حللمشاكلحليفتؤثراألستاذشخصيةكانتإذاماميثل إجابات التالميذ حول):10(الجدول رقم 
.مشاكلهم

.مشاكلهملحلالتالميذدفعفياألستاذشخصيةمساهمةمدىدائرة نسبية تمثل نسبة ):  10(الشكل رقم 
:عرض وتحليل النتائج

%93.33ان هناك نسبةعاشرعلى السؤال الميذ التالالذي ميثل اجابات ) 10(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
توجد نسبة ضئيلة من التالميذ تقدر ، بينمامشاكلهمحللدفعهميفدوراألستاذلشخصيةأنيرونالتالميذ من 
ا ب ال%6.67ب .كانت أجابا

: االستنتاج
يساعدماوهذاالتالميذشخصيةىعلالتأثرييفاألستاذشخصيةدورلنايتضحاجلدولمن خالل التحليل لنتائج

.مشاكلهمحلعلى

النسبة المئويةالتكراراتعدداإلجابة
93.33%224نعم
6.67%16ال

%240100جمموع العينة
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هل يطالبك أستاذك بالسلوكات الحمبدة ؟:السؤال الحادي عشر 
.التالميذسلوكاتتوجيهيفدورلألستاذكانإذامامعرفةهو:السؤالطرحالغرض من

.احلميدةتحلي بالسلوكاتباليطالبهمأستاذهمكانإذاماحولالتالميذإلجاباتميثل ):11(الجدول رقم 

التالميذ بالتحليالرياضةوالبدنيةأستاذ التربيةمطالبةمدىدائرة نسبية تمثل نسبة ):11(رقم الشكل 
.لحميدةابالسلوكات

: عرض وتحليل النتائج
حيث احلادي عشرعلى السؤال لتالميذميثل اجابات ا) 11(يتضح لنا من خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم 

أي أن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يطالبهم بالسلوكات احلميدة، وتوجد نعم بتجابأ%98.33ان نسبة 
ا ب%1.67نسبة الكانت إجابا

:االستنتاج
دوريلعباألستاذأننستنتج احلادي عشرمن السؤال ) 11(من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

ومبادئ قيمعلىحيافظصاحلجيلبناءإىليؤديماهذاوالتالميذسلوكاتتسويةويف توجيهمهموأساسي
.جمتمعه

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
98.33%236نعم
1.67%04ال

%240100جمموع العينة
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اذك على التعاون مع غيرك من الزمالء ؟هل يشجعك است: عشرالسؤال الثاني
.مدى مسامهة األستاذ يف بث روح التعاون بني تالميذههو معرفة :الغرض من طرح السؤال

.معرفة مدى مسامهة األستاذ يف بث روح التعاون بني تالميذهميثل ):12(الجدول رقم 

.مساهمة األستاذ في بث روح التعاون بين تالميذهدائرة نسبية تمثل نسبة):12(الشكل رقم 
: عرض وتحليل النتائج

م دائما أن أستاذ الرتبية البدنية يقو التالميذ يرونمن %100أن نسبة ) 12(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
.ول أنه التوجد أي إجابة ب ال دحبثهم على التعاون،أيضا جند من خالل اجل

:االستنتاج
أن ألستاذ الرتبية البدنية دور هام وفعال يف من خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج 

.ل حصة الرتبية البدنية والرياضيةغرس روح التعاون وتكوين العالقات اجليدة بني تالميذه وهذا من خال

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%240100نعم
%0000ال

%240100موع العينةجم



الخامس                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل

71

:تفسير نتائج المحور الثاني المتعلق بالفرضية الثانية
ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التنشئة يف ضوء النتائج اخلاصة باحملور الثاين املتعلق بالفرضية الثانية 

.املتوسطاإلجتماعية للمراهق يف الطور
ذا احملور ومن خالل اجلداول من خالل االجابات 12-11-10-09-08- 07على االسئلة املتعلقة 

أيضا تعليمه إياهم املهارات احلركية من خاللجند أن لألستاذ دور مهم خالل عملية التعلم حيث يعترب قدوة للتالميذ 
ة الرياضة ، وكذا شخصيته اليت م وحثهم على ممارسةأن له تأثري إجيايب على التالميذ وهذا من خالل عالقته احلسن

حيرتمها التالميذ ، من خالل إعطائهم النصائح واإلرشادات وتركيزه على العمل اجلماعي وروح الفريق الواحد والتعاون 
، ومطالبتهم بالسلوكات احلميدة يف تعاملهم مع غريهم حىت خارج سواءا معه أو بني التالميذاملتبادلواإلحرتام الذي 

. هذه الصفات جندها عند األستاذ الناجح ذو الشخصية املتزنةو ،املدرسة 
.ومنه نكونوا قد أثبتنا صحة الفرضية الثانية
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الثالثالمحور 
لتوفر اإلمكانيات والوسائل المادية والبيداغوجية دور هام في تحقيق التنشئة اإلجتماعية المثلى:

؟رسة حصة  التربية البدنية والرياضيةأين تفضلون مما:الثالث عشرالسؤال 
.املكان الذي يفضل التالميذ ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية فيههو معرفة :السؤالطرحالغرض من

. مارسة حصة الرتبية البدنية والرياضيةملالتالميذ املفضل لدىاملكان ميثل معرفة):13(الجدول رقم 

المكان المفضل لدى التالميذ لممارسة حصة التربية البدنية دائرة نسبية تمثل نسبة معرفة ):13(رقم الشكل 
.والرياضية

: عرض وتحليل النتائج
الثالث عشرعلى السؤال التالميذميثل اجابات الذي)13(يتضح لنا من خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم 

من التالميذ يفضلون ممارسة الرتبية البدنية والرياضية داخل القاعة،يف حني توجد نسبة %68.33نسبة أن
. يفضلون الساحة%15يفضلون امللعب ، بينما جند نسبة 16.67%

المئويةالنسبة التكراراتاإلجابات
%1016.67امللعب
%4168.33القاعة
%915الساحة

%240100جمموع العينة
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:االستنتاج
التالميذاغلبية أنالثالث عشرمن السؤال ) 13(نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

ا تقريبا تكون منعزلة عن بقية املؤسسة ، كما  جيدون يف القاعة املتنفس األفضل ملمارسة الرتبية البدنية والرياضية أل
.خاصة خالل ممارسة األنشطة اجلماعيةالندماجاجيدون فيها راحتهم وتساعدهم على 

هل يساعدكم الميدان المخصص على ممارسة النشاط البدني والرياضي ؟: الرابع عشرالسؤال 
.على ممارسة الرياضةإذا كان املكان املخصص ملمارسة الرياضة يساعد التلميذ معرفة  :السؤالطرحالغرض من

.كان املكان املخصص ملمارسة الرياضة مساعد للتلميذمعرفة  إذاميثل ):14(الجدول رقم 

اعد التلميذ معرفة  إذا كان المكان المخصص لممارسة الرياضة يسدائرة نسبية تمثل نسبة ): 14(الشكل رقم 
.ممارسة الرياضةعلى 

:عرض وتحليل النتائج
متثل %85نسبة أنكااليت الرابع عشرعلى السؤال التالميذكانت اجابات ) 14(من خالل نتائج اجلدول رقم 

.يقولون العكس%15أن امليدان املخصص ملمارسة الرياضة يساعدهم،بينما جند نسبة الذين يرون التالميذ

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%20485نعم
%3615ال

%240100جمموع العينة
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: تاجاالستن
ا التالميذرأياملالعب يف املتوسطات وحسب حالةمن خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج  با

.ى ممارسة النشاط البدين والرياضيتساعدهم عل
هل االنشطة الممارسة خالل في الحصة تشبع رغباتك ؟: الخامس عشرالسؤال 

البدنيةحصة الرتبيةيفاملمارسةاألنشطةخاللمنلرغباتهراهقاملإشباعمدىمعرفةهو :السؤالطرح الغرض من 
.والرياضية

البدنيةالرتبيةحصةيفاملمارسةالرياضيةاألنشطةخاللمنلرغباتهاملراهقإشباعمدىيبني): 15(الجدول رقم 
.والرياضية

فيالممارسةالرياضيةاألنشطةخاللمنلرغباتهالمراهقإشباعدائرة نسبية تمثل نسبة ):  15(الشكل رقم 
.والرياضيةالبدنيةالتربيةحصة

:عرض وتحليل النتائج
ان هناك نسبة اخلامس عشرعلى السؤال التالميذالذي ميثل اجابات) 15(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

م،تليبوالرياضيةالبدنيةالرتبيةيف حصةاملمارسةاألنشطةأنيرونالتالميذ من 93.33% نسبةبينمارغبا
.عكس ذلكيرون 6.67%

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
93.33%224نعم
6.67%16ال

%240100جمموع العينة
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: االستنتاج
التالميذرغباتتليبوالرياضيةةالبدنيحصة الرتبيةيفاملمارسةاألنشطةأن نستنج اجلدول من خالل التحليل لنتائج 

.املتوسطةاملرحلةيف
ماذا تشعر بعد الفشل في تحقيق الفوز بالمنافسة الرياضية ؟:السادس عشرالسؤال 

.الفوزعلىواإلصرارباألملوالشعورالفشلعلىاملراهقتغلبمدىمعرفة:السؤالطرحالغرض من
.الرياضيةاملنافسةيففشلهدبعاملراهقشعوريبني):16(الجدول رقم 

.الرياضيةالمنافسةفيفشله عدبالمراهقشعوردائرة نسبية تمثل ):16(رقم الشكل 
: عرض وتحليل النتائج

على السادس عشرعلى السؤال التالميذميثل اجابات ) 16(يتضح لنا من خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم 
م يتقبلون اخلسارة ويعزمون على حتقيق الفوز100%حيث ان نسبة  م بأ .كانت إجابا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
تبتعد عن ممارسة األنشطة 

الرياضية
00%00

تتقبل اهلزمية وتعزم على 
اإلنتصار

240100%

%240100جمموع العينة
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:االستنتاج
أن تالميذ املرحلة السادس عشرمن السؤال ) 16(ج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم نستنت

املتوسطة وبعد الفشل يف حتقيق الفوز يف منافسة رياضية ، يقبلون تلك اهلزمية ويثابرون من أجل حتقيق اإلنتصار يف املرة 
م يتمتعون بالروح الرياضية من خالل تقب .ل اخلسارةاملقبلة ، أي أ

وجود الوسائل البيداغوجية اثناء حصة التربية البدنية والرياضية،بماذا يشعرك ؟: السابع عشرالسؤال 
.شعور التلميذ عندما جيد الوسائل البيداغوجية بكثرةهو معرفة :الغرض من طرح السؤال

.بكثرةمعرفة شعور التلميذ عندما جيد الوسائل البيداغوجية ميثل):17(الجدول رقم 

.شعور التلميذ عندما يجد الوسائل البيداغوجية بكثرةتبيندائرة نسبية ):17(الشكل رقم 
: عرض وتحليل النتائج

توفر الوسائل البيداغوجية أنالتالميذ يرونمن 93.33%أن نسبة ) 02(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
.اليشعرون بشيء%6.67يشعرهم باحليوية والنشاط، بينما جند نسبة

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%22493.33النشاط واحليوية
%166.67التشعر بشيء
%240100جمموع العينة
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االستنتاج
وتوفرها بكثرة دور أن لوجود الوسائل البيداغوجيةمن خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج 

يف جعل التلميذ يتفاعل مع احلصة من خالل مالمسته للكرات مثال بكثرة، كذلك التقليل من صفة األنانية وحب 
. الذات واإلنفراد واللعب وحيدا
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:تفسير نتائج المحور الثالث المتعلقة بالفرضية الثالثة
لتوفر اإلمكانيات والوسائل املادية والبيداغوجية دور بالفرضية الثالثة واملتعلقةالثالث من خالل النتائج اخلاصة باحملور 

.هام يف حتقيق التنشئة اإلجتماعية املثلى

ذا احملور ومن خالل اجلداول و  توصلنا إىل 17-16-15-14- 13من خالل االجابات على االسئلة املتعلقة 
ثوي وهذا راجع إىل طبيعة املنطقةكان ملمارسة الرياضة خاصة العنصر األنأن غالبية التالميذ يفضلون القاعة كم

ا تبعدهم عن جو  م خاصة النشاطات اجلماعية أل احملافظة، كما أن النشاطات املمارسة خالل احلصة تشبع رغبا
للهزمية والعزم على التعويض الروح الرياضية وكذا تقبله القسم والدراسة ، أيضا الرتبية البدنية والرياضية تعلم املراهق 

وحتقيق اإلنتصار يف املنافسة القادمة ، كما تلعب الوسائل البيداغوجية دورا هاما ألننا جند يف حالة عدم توفرها نوعا 
ا قدر من اإلستياء والتذمر وكذا حماولة التمرد على األستاذ واألنانية يف استعمال  الوسائل البيداغوجية واإلحتفاظ 

اإلمكان كالكرات مثال،أما عند توفرها نالحظ أن التلميذ يشعر بالبهجة والسرور لقدرته على اللعب أكرب مدة ممكنة 
.وشعوره بالنشاط واحليوية والراحة النفسية وهذا طبقا لنتائج اإلستبيان املتحصل عليها

.ة قد حتققت بنسبة كبريةوخالصة القول أن الفرضية الثالث
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:الموجه لألساتذةاالستبياننتائجمناقشةوعرض
المحور األول
تساهم التربية البدنية والرياضية في تكييف المراهق مع قيم مجتمعه:

كيف تجدون مهنة االشراف على مادة التربية البدنية والرياضية ؟:السؤال االول 
.صعبة للتدريسأمسهلةوالرياضيةالبدنيةالرتبيةمادةكانتإذامامعرفةإىلالوصول:سؤالمن الطرحمن الغرض

.املتوسطالطوريفوالرياضيةالبدنيةالرتبيةمادةعلىاإلشرافمهنةيبني):18(الجدول رقم 

.المتوسطالطورفيوالرياضيةالبدنيةالتربيةمادةعلىاإلشرافمهنةتبيندائرة نسبية ):18(رقم الشكل 
: عرض وتحليل النتائج

ول ان ؤال األساتذة على السميثل اجابات األالذي ) 18(يتضح لنا من خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم 
أنجندحنييفأمرصعب،املتوسطالطوريفوالرياضيةالبدنيةالرتبيةتدريسعلىاإلشرافيعتربون74.48%نسبة 
.املادةهذهتدريسسهولةعنعربوا 23.52%نسبة

:االستنتاج
التدريس بالنسبة ملادة أن مهنة ول من السؤال األ) 18(نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

.الرتبية البدنية والرياضية أمر صعب ليس سهل كما هو اعتقاد الكثريين

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
23.52%04سهلة
%1376.48صعبة

%17100جمموع العينة
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؟ماهو دور استاذ التربية البدنية والرياضية خالل الحصة: السؤال الثاني
.والرياضةالبدنيةالرتبيةحصةخاللاألستاذيلعبهالذيالدورمعرفة:الغرض من طرح السؤال

.والرياضيةالرتبيةحصةخاللاألستاذدورميثل):19(الجدول رقم 

.والرياضيةالتربيةحصةخاللاألستاذدورتمثلدائرة نسبية ):19(الشكل رقم 
: عرض وتحليل النتائج

أن دور األستاذ خالل احلصة هو من االساتذة يرون70.59%أن نسبة ) 19(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
، أما نسبة يقولون أن دور األستاذ هو خلق جو للتعارف بني التالميذ%17.64دور تربوي تكويين، بينما جند نسبة 

.حركيةمهاراتتعليميفيكمناملادةهذهيفدورهمأنعلىعربوا11.77%
االستنتاج

أن دور أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف من خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج 
.املرحلة املتوسطة هو دور تربوي تكويين بالدرجة األوىل

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%0317.64خلق التعارف

%1270.59دور تربوي تكويين
%0211.77تعليم املهارات احلركية

%17100جمموع العينة
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هل تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية عامل اساسي في انشاء عالقة بين التالميذ ام تحسين : ل الثالثالسؤا
اللياقة البدنية ام التخلص من التعب ؟

.والرياضيةالبدنيةالرتبيةحصةحولمشوليةنظرةإعطاء:السؤالطرحالغرض من
.والرياضيةالرتبيةحصةحوللألساتذةالشموليةالنظرةيبني):20(الجدول رقم 

.والرياضيةالتربيةحصةحوللألساتذةالشموليةرةالنظدائرة نسبية تمثل ): 20(الشكل رقم 
:عرض وتحليل النتائج

%82.35كانت اجابات االساتذة على السؤال الثالث كااليت ان نسبة ) 20(من خالل نتائج اجلدول رقم 
فيعتربون%11.76نسبةأماالتالميذ،بنيعالقاتإنشاءيفأساسيكعاملوالرياضيةالبدنيةالرتبيةحصةأنيرون

كطريقة يعتربون هذه احلصة%5.89البدنية، بينما جند نسبة اللياقةحتسنييفمهمعاملهيهذه احلصةأن
.للتخلص من التعب

: االستنتاج
إنشاءيفأساسعامالتعتربوالرياضيةالبدنيةالرتبيةحصةأنمن خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج 

.التالميذنيالعالقات ب

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1482.35إنشاء عالقة بني التالميذ

%0211.76حتسني اللياقة البدنية
%015.89التخلص من التعب

100%17جمموع العينة
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ة دور في ترسيخ القيم االجتماعية ؟يهل لحصة التربية البدنية والرياض: السؤال الرابع 
من خاللوالرياضيةالبدنيةالرتبيةحصةيفالتلميذيكتسبهااليتالسلوكأمناطمعرفة:السؤالطرحالغرض من

.الأماملقبولة اجتماعياالساميةالقيمترسيخيفذلكيساعدهكانإذاماومعرفةاللعبيفنهاأقر معاملشاركة
.املراهقنيعنداالجتماعيةالقيمترسيخيفوالرياضيةالرتبيةدوريبني):21(الجدول رقم 

.المراهقينعنداالجتماعيةالقيمترسيخفيوالرياضيةالتربيةدوريبين): 21(كل رقم الش
:عرض وتحليل النتائج

من100 %نسبةأنالذي ميثل اجابات االساتذة على السؤال الرابع ) 21(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
منهناكليسبينماواألخالق،االجتماعيةالقيمترسيخيفوالرياضية دورالبدنيةالرتبيةحلصةأنيروناألساتذة
.ذلكعكسيرىمناألساتذة

: االستنتاج
القيمترسيخيفوفعالهامدوروالرياضيةالبدنيةالرتبيةحلصةأننستنجاجلدولمن خالل التحليل لنتائج

.املتوسطةاملرحلةيفللمراهقاالجتماعية

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%17100نعم
%0000ال

%17100جمموع العينة
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صة التربية البدنية والرياضية وسط تربوي للتنشئة االجتماعية ؟هل تعتبرون ح: السؤال الخامس 
إكساب التلميذعلىيعملتربويكوسطكانتإذاوالرياضيةالبدنيةالرتبيةدورمعرفة:الغرض من طرح السؤال

تمعقيم .التنشئة االجتماعيةيفذلكمسامهةومدىاحلصةيفوالرياضيةالبدنيةالنشاطاتخاللمنا
.االجتماعيةللتنشئةتربويكوسيطوالرياضيةالبدنيةالرتبيةأنيبني):22(لجدول رقم ا

.االجتماعيةللتنشئةتربويكوسيطالرياضيةو البدنيةالتربيةأنتبيندائرة نسبية ):  22(الشكل رقم 
:عرض وتحليل النتائج

من %100نسبة أناخلامسالذي ميثل اجابات االساتذة على السؤال ) 22(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
يرىنماألساتذةمنهناكليسبينمااالجتماعيةللتنشئةوسيط تربويوالرياضيةالبدنيةالرتبيةأنيروناالساتذة

.ذلكعكس
: االستنتاج

من حيثاالجتماعيةللتنشئةتربويوسيطوالرياضيةالبدنيةالرتبيةأننستنجاإلستبيانمن خالل التحليل لنتائج
تمع .خالهلا يتم اكساب املراهق قيم وعادات ا

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%17100نعم
%0000ال

%17100جمموع العينة
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:تفسير نتائج المحور األول المتعلقة بالفرضية األولى
تساهم الرتبية البدنية والرياضية يف تكييف املراهق مع بالفرضية االوىل واملتعلقباحملور االولمن خالل النتائج اخلاصة

اليت ملسنا من خالهلا 22-21- 20-19- 18قيم جمتمعه، واستنادا إىل النسب املئوية املتحصل عليها من اجلداول 
تعليمه العادات اجليدة، رغم صعوبة تدريس تمعه و أن حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور يف تكييف املراهق مع قيم جم

مما يفند ،هذه املادة اليت التكتفي بالتحصيل العلمي للتلميذ أو املراهق بل وتتعدى إىل اجلانب اإلجتماعي من حياته
بوي تكويين دور تر هوأقوال الكثريين على أن مادة الرتبية البدنية والرياضية جمرد مادة ترفيهية، بل أن دورها األساسي

للتلميذ فهي تعلمه أساسيات احلياة كربط وإنشاء عالقات مع األقران كذلك تبني له الصفات اإلجيابية وتدفعه إىل 
ا وتدربه على كيفية جتنب العادات السلبية املتناقضة مع قيم جمتمعنا اإلقتداء 

.ة اإلجتماعية ومنه ميكننا القول أن الرتبية البدنية والرياضية وسط تربوي للتنشئ
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المحور الثاني
 ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في تحقيق التنشئة اإلجتماعية للمراهق في الطورالمتوسط:

ان التلميذ قادر على حل مشاكله من خالل تطبيقك لنظام المقاربة بالكفاءات هل تجد :السؤال السادس 
اليومية؟

مشاكلهحلعلىقادراالتلميذجيعلبالكفاءاتاملقاربةنظامكانإذاهو معرفة ما:لسؤالاطرحالغرض من
.تواجههاليتاليومية

اليتاليوميةمشاكلهحلعلىقادراجيعل التلميذبالكفاءاتاملقاربةنظامكانإذاماميثل معرفة ):23(الجدول رقم 
.تواجهه

حلعلىقادرايجعل التلميذبالكفاءاتالمقاربةنظامكانإذامادائرة نسبية تمثل ):23(رقم الشكل 
.تواجههالتياليوميةمشاكله

: عرض وتحليل النتائج
السادس ساتذة على السؤال جابات األإميثل الذي)23(ئج املبينة يف  اجلدول رقم يتضح لنا من خالل النتا

حلعلىقادراالتلميذجيعلبالكفاءاتاملقاربةنظامتطبيقأنيرونمن األساتذة 41.18%على حيث ان نسبة
قادراالتلميذجعلعلىقادربالكفاءاتاملقاربةنظامأنعلىترىال58.82%نسبة جنداليومية، باملقابلمشاكله

.اليوميةمشاكلهحلعلى

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
41.18%07نعم
58.82%10ال

%17100جمموع العينة
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:االستنتاج
بالكفاءاتاملقاربةلنظامأننقولالسادسمن السؤال ) 23(من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

. ووفرت له الوسائل املناسبةصورةأحسنيفوضفماإذالكن بشرطالتالميذ،مشاكلحلدور يف
هل تجد صعوبة في تطبيق المنهاج الجديد ؟: لسابعاالسؤال 

.اجلديداملنهجتطبيقيفصعوبةجيداألستاذكانإذامامعرفةهو :الغرض من طرح السؤال
.اجلديداملنهجتطبيقيفصعوبةجيداألستاذكانإذاماميثل ):24(الجدول رقم 

.الجديدالمنهجتطبيقفيصعوبةيجداألستاذكانإذامادائرة نسبية تمثل ):24(الشكل رقم 
: عرض وتحليل النتائج

بيق املنهاج جيدون صعوبة يف تطاالساتذة من %64.71أن نسبة ) 24(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
.يرون العكس%35.29اجلديد ،بينما جند نسبة

:التعليلوهوالسؤالمنالثانيالشطر
الصعوبات اليت متكن يف تطبيق املنهاج اجلديد من خالل فرز اإلجابات املتحصل إليها وإمجاع األساتذة على أن أبزر

توفر الوقت الالزم والكايف لتطبيق براجمه وكذا هي أنه يستدعي وجود وسائل وإمكانيات عدة إلجناح مراميه أيضا عدم
.  الضعف املوجود عند التالميذ

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%1164.71نعم
%0635.29ال

%17100جمموع العينة
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االستنتاج
هناك صعوبة يف عملية تطبيق املنهاج اجليد من خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج أن 

.اخلاص بالطور املتوسط
ات اكثر ايجابا على شخصية التلميذ ؟في رأيك هل التدريس بالكفاء: الثامنالسؤال 

شخصية علىإجيايبخيلق أثربالكفاءاتالتدريسكانإناألستاذرأيمعرفةهو:السؤالطرحالغرض من
.التلميذ

.التلميذشخصيةعلىإجياباأكثربالكفاءاتالتدريسكانماإذااألساتذةرأيميثل ):25(الجدول رقم 

شخصيةعلىإيجاباأكثربالكفاءاتالتدريسكانماإذااألساتذةرأيمثل تدائرة نسبية ): 25(الشكل رقم 
.التلميذ

:عرض وتحليل النتائج
%76.48كااليت ان نسبة الثامنكانت اجابات االساتذة على السؤال ) 25(من خالل نتائج اجلدول رقم 

.نفت ذلك%23.52يؤكدون على أن التدريس بالكفاءات خيلق اثر إجيايب على شخصية التلميذ،يف وجدنا نسبة
: االستنتاج

على شخصية التلميذأن التدريس بالكفاءات  له أثر اجيايب من خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج 
.وطاقاتهإمكانياتهوتفجريوكفاءاتهقدراتهعنالتعبريعلىاملطلقةباحلريةاألخريهذابإحساسوذلك 

نسبة المئويةالعدد التكراراتاإلجابة
%1376.48نعم
%0423.52ال

%17100جمموع العينة
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.شخصية األستاذ أوالزمالء:أال ترى ان إزالة بعض السلوكات العدوانية راجع الى: التاسعالسؤال 
.العدوانيةالسلوكاتبعضمنالتقليلأوزالةإيفاملساعدةالعواملمعرفةهو :السؤالطرحالغرض من

.العدوانيةالسلوكاتبعضمنالتقليلأوإزالةيفاملساعدةالعوامليبني):26(الجدول رقم 

.العدوانيةالسلوكاتبعضمنالتقليلأوإزالةفيالمساعدةالعواملدائرة نسبية تمثل ):26(الشكل رقم 
:عرض وتحليل النتائج

ان هناك نسبة التاسعالذي ميثل اجابات االساتذة على السؤال ) 26(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
.تلعب الدور الرئيسي يف إزالة أو التقليل من السلوكات العدوانيةأن شخصية األستاذمن االساتذة يرون 100%

: االستنتاج
املتوسطةيفسلوكات املراهقنيوتوجيهتصحيحيفاألستاذدور شخصيةيربز لنا من خالل التحليل لنتائج 

.والتسامحواإلخاءالصداقةعلىمبنيةسليمةتنشئةوتنشئتهم

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%17100شخصية األستاذ

%0000الزمالء
%17100جمموع العينة
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واحدة اسبوعيا لمدة ساعتين تكفي لتقييم مستوى تطور الصفات االبجابية  هل حصة:السؤال العاشر 
كالتعاون واالخالق الحميدة ؟  

البدنية الرتبيةلدرسساعتنيمدةاألسبوعيفواحدةحصةكانتإذاماهو معرفة: الغرض من طرح السؤال
.الق احلميدةوالرياضية تكفي لتقييم مستوى تطور الصفات االجبابية كالتعاون واالخ

البدنية والرياضية تكفي الرتبيةلدرسساعتنيمدةاألسبوعيفواحدةحصةكانتإذاماميثل ):27(الجدول رقم 
.لتقييم مستوى تطور الصفات االجبابية كالتعاون واالخالق احلميدة

البدنية التربيةلدرسساعتينمدةاألسبوعفيواحدةحصةكانتإذامادائرة نسبية تمثل ):27(رقم الشكل 
.والرياضية تكفي لتقييم مستوى تطور الصفات االبجابية كالتعاون واالخالق الحميدة

: عرض وتحليل النتائج
ن أالعاشرميثل اجابات االساتذة على السؤال الذي ) 27(خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم يتضح لنا من 

من األساتذة يرون أن حصة واحدة ملدة ساعتني أسبوعيا التكفي لتقييم مستوى تطور الصفات 82.36%نسبة 
. تقول عكس ذلك17.64%اإلجيابية كالتعاون واألخالق احلميدة ، بينما جند نسبة 

:االستنتاج
أساتذة الرتبية البدنية ن أالعاشرمن السؤال ) 27(نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

والرياضية يبذلون جمهودا إضافيا خالل احلصص لتلقني التالميذ املعارف والقيم اإلجتماعية والصفات اإلجيابية اليت 
تمع ا الفرد يف ا .، وذلك بسبب احلجم الساعي الغري كايف بالنسبة حلصة الرتبية البدنية والرياضيةجيب أن يتحلى 

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
17.64%03نعم
82.36%14ال

%17100جمموع العينة
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:الثانيةالمتعلقة بالفرضية الثانيتفسير نتائج المحور 
ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق التنشئة يف ضوء النتائج اخلاصة باحملور الثاين املتعلق بالفرضية الثانية 

.للمراهق يف الطوراملتوسطاإلجتماعية
ذا احملور ومن خالل اجلداول  ميكن القول .27-26-25-24-23من خالل االجابات  على االسئلة املتعلقة 

أن األستاذ عنصر أساسي يف حصة الرتبية البدنية والرياضية رغم كل الصعوبات اليت جيدها يف تطبيق النظام اجلديد 
األفكار واملعلومات للتلميذ من خالل ترمجتها يف شكل وضعيات هادفة سواءا إليصالجهدهقصارىيبذلأنهحيث

يف اجلانب احلركي أو اجلانب املعريف إلملامه التام بإجيابيات املادة على شخصية التلميذ ودورها يف حتسني سلوكه 
.يره حنو األفضلوتطو 

ميذ كما يستطيع إزالة السلوكات العدوانية فاألستاذ ومن خالل شخصيته يستطيع تغيري أفكار ومعتقدات التل
واألنانية من خالل حتفيز التلميذ على العمل اجلماعي والتعاون خاصة خالل النشاطات اجلماعية وإعطاء نصائح 
وإرشادات للتلميذ ، إال أن هناك مشاكل تعيق هذه العملية من بينها املستوى الضعيف للتالميذ وكذا مشكل نقص 

ا أيضا دية إضافة إىل مشكل الوقت الذي يعترب قليل بالنسبة ملادة تعترب ذات أمهية و اإلمكانيات املا حمبوبة لدى كو
.، وبالتايل أثبتت صحة الفرضيةغالبية التالميذ
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المحور الثالث
لتوفر اإلمكانيات والوسائل المادية والبيداغوجية دور هام في تحقيق التنشئة اإلجتماعية المثلى:

ماهي حالة المالعب واالجهزة الرياضية في مؤسستكم ؟:سؤال الحادي عشرال
.والرياضيةالبدنيةالرتبيةحلصةاملخصصةامليادينصالحيةمدىهو معرفة: الغرض من طرح السؤال

.والرياضيةالرتبيةحلصةاملخصصامليدانإىلاألساتذةنظرةميثل ):28(الجدول رقم الجدول رقم 

.والرياضيةالتربيةلحصةالمخصصالميدانإلىاألساتذةنظرةدائرة نسبية تمثل ):28(رقم الشكل 
: عرض وتحليل النتائج

عشراحلاديميثل اجابات االساتذة على السؤال الذي ) 28(ضح لنا من خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم يت
يرون أن املالعب واألجهزة الرياضية املتوفرة لديهم متوسطة املستوى، بينما ترى من األساتذة%70.59نسبة أن

ا سيئة ،يف حني جند نسبة %17.64نسبة  يقولون أن املالعب واألجهزة الرياضية %11.77من األساتذة أ
. املتوفرة لديهم جيدة

:االستنتاج
ن اغلبية املتوسطات تتوفر أاحلادي عشرمن السؤال ) 28(نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 

.مالعب وأجهزة رياضية متوسطة املستوى وهذا حسب رأي األساتذةعلى 

النسبة المئويةالتكراراتباتاإلجا
%0211.77جيدة

%1270.59متوسطة
%0317.64سيئة

%17100جمموع العينة
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؟والرياضيةالبدنيةالتربيةمادةمنهاتعانيالتيالمشاكلهيما: شرالثاني عالسؤال 
.والرياضيةالبدنيةالرتبيةمادةمنهاتعايناليتاملشاكلمعرفة:الغرض من طرح السؤال

.والرياضيةالرتبيةمادةمنهاتعايناليتاملشاكليبني):29(الجدول رقم 

.والرياضيةالتربيةمادةمنهاتعانيالتيالمشاكلدائرة نسبية تمثل ):29(الشكل رقم 
: يل النتائجعرض وتحل

االساتذة يرون أن أهم مشكل تعاين منه مادة من %52.95أن نسبة ) 29(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ترى نقص الوقت %29.41، بينما جند نسبة مكانيات املاديةالرتبية البدنية والرياضية هو مشكل نقص الوسائل واإل

.إلكتظاظ هو أبرز مشكلتقول أن ا%17.64هو أهم مشكل ، يف حني أن نسبة
االستنتاج

والنسب املوضحة يف اجلدول نستنتج أن مادة الرتبية البدنية والرياضية تعاين من من خالل املعطيات السابقة 
.عدة مشاكل ، لكن أبرز مشكل هو نقص اإلمكانيات املادية واملالية املخصصة هلا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
نقص اإلمكانيات املادية 

واملالية
0952.95%

%0317.64العدد الكبري للتالميذ
%0529.41نقص الوقت املخصص هلا

%17100جمموع العينة
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حال نقص الوسائل والعتاد اثناء الحصة ؟ماهي ردود فعل التالميذ في: الثالث عشرالسؤال 
ردود فعل التالميذ يف حال نقص الوسائل والعتاد اثناء احلصةمعرفة :السؤالطرح الغرض من 

:بعد فرز اجابات االساتذة على السؤال كانت اغلب اجاباتهم مرتكزة حول 
.امللل والنفور من احلصة-
.التنمر واإلستياء-
.اه اإلستحواذ على الوسائل مما يسبب حساسية بني التالميذدخول نوع من األنانية اجت-
.صعوبة التحكم يف التالميذ-
.اإلحتجاج على األستاذ وحتميله املسؤولية-

:االستنتاج
من خالل اجابات االساتذة انه هناك ردود افعال من التالميذ تكون سلبية يف حالة ما اذا كانت الوسائل نستنتج

الرتبية البدنية والرياضية ناقصة وبالتايل يصعب على االستاذ التحكم يف احلصة وتسيريها وذلك والعتاد أثناء حصة
.يؤثر بشكل كبري على سريورة احلصة

هل لنقص الوسائل واالجهزة الرياضية تأثير في تحقيق األهداف التربوية ؟:السؤال الرابع عشر 
.ة الرياضية يف حتقيق األخداف الرتبويةمعرفة دور الوسائل واألجهز :السؤالطرحالغرض من

.معرفة دور الوسائل واألجهزة الرياضية يف حتقيق األهداف الرتبويةميثل ):30(الجدول رقم 

.دور الوسائل واألجهزة الرياضية في تحقيق األهداف التربويةدائرة نسبية تمثل ):30(رقم الشكل 

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
100%17نعم
00%00ال

%17100جمموع العينة
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: عرض وتحليل النتائج
حيث الرابع عشرساتذة على السؤال ميثل اجابات األ) 30(يتضح لنا من خالل النتائج املبينة يف  اجلدول رقم 

ياضية تأثري على حتقيق األهداف الرتبوية املسطرة ،أي أن لنقص الوسائل واألجهزة الر نعم بأجابت100%نسبة أن
.خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية

:االستنتاج
أن لنقص الوسائل الرابع عشرمن السؤال ) 30(نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم 
. حصة الرتبية البدنية والرياضيةواألجهزة الرياضية تأثري على حتقيق األهداف الرتبوية املسطرة خالل



الخامس                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل

95

:تفسير نتائج المحور الثالث المتعلقة بالفرضية الثالثة
تساهم الرتبية البدنية والرياضية يف تكييف املراهق مع بالفرضية الثالثةمن خالل النتائج اخلاصة باحملور الثالث واملتعلق

.قيم جمتمعه
ذا احملور ومن خالل اجلداول من خالل االجابات  على  الوسائلنقصأن30-29- 28االسئلة املتعلقة 

علىسلباينعكسوهذاوأستاذها،والرياضيةالبدنيةالرتبيةمادةمنهاتعايناليتاملشاكلبنيمنالرياضيةواألجهزة
استهالكوبالتايلالشرحمنداملزيإىلالوسائلنقصيؤديحيثاملسطرة،األهداف الرتبويةإىلللوصولالتالميذ

التلميذ بنوعحيسالوسائلنقصمعوكذلكللتلميذ،املناسبواملستوىاهلدفإىلالوصولقصدكبري لألستاذوقت
التحفيزياجلانبوكذلكعنده،تقلالرتكيزنسبةجيعلماوهذاوالروتنياملللمن

املعارفاكرب منواكتساباملنشودةالرتبويةاألهدافحتقيقيفكبريدورواألجهزةالوسائللتوفريانهتأكدوهلذا
.، وخالصة القول ان الفرضية االخرية قد حتققت بسبة كبريةالتالميذعندالرغبةإشباعمثومناحلركيةواملهاراتالنظرية
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االستنتاج العام 
الوصول إىل حتقيق أهدافه املسطرة قبل كل شيء، لكل حبث علمي مهما كان نوعه واهلدف من دراسته هو

ية والرياضية يف التنشئة اإلجتماعية للمراهقني يف املرحلة ندور حصة الرتبية البد"وما قمت به هو حتقيق حماولة معرفة 
ة كدراسة " املتوسطة  ن خالد بنيالطالبحيث اعتمدت يف هذه الدراسة إىل نتائج بعض الدراسات السابقة واملشا

لتالميذ الطور ية والرياضية يف التنشئة اإلجتماعيةنالرتبية البددور حتت عنوان1999سنة عثمان ومبارك علوان
.األول

بلدية سيدي بوبعد التحليل اإلحصائي لنتائج االستبيان املوجه ألساتذة التعليم املتوسط وتالميذ الرابعة متوسط 
ا له قيم جمتمعه خالد توصلت إىل أن حلصة الرتبية الب دنية دور يف تكييف املراهق مع قيم جمتمعه من خالل اكسا

وهذا ال يتم إال من خالل توفر على التفاعل واإلندماج داخل اجلماعة والتحلي باإلخالق احلميدة، حيث تساعده
من خالل توجيهاته هامور يلعب دألنهيف ميدان التدريس ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية الكفاءة واخلربة الكافية 

توفر ، كما أن لشخصيته دور يف هذه العملية، يف حني أن لونصائحه لتالميذه وحتفيزهم على ممارسة الرياضة
رغبة التالميذعلىتؤثراإلمكانيات والوسائل املادية والبيداغوجية دور هام يف حتقيق التنشئة االجتماعية املثلى فهي

موتنميةتطويرمنميكنهمالذيممارسة النشاط البدين والرياضي وتزيد من دافعيتهم حنو  إضافة إىل البدنيةقدرا
.االجتماعيةعالقتهمحتسني

للرتبية البدنية والرياضية دور مهم وفعال يف التنشئة ومنه توصلت يف األخري إىل حتقيق الفرضية العامة واليت مفادها أن 
.واستطعت ولو حلد ما التوفيق بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي، املتوسطةلة االجتماعية لدى املراهقني يف املرح
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:االقتراحات والتوصيات 
يف ضوء ما مت عرضه يف هذه الدراسة واليت تكمن يف الدور الذي تلعبه حصة الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئة 

:استخلصت مجلة االقرتاحات والتوصيات وهي كاآليت. اإلجتماعية للمراهقني يف املرحلة املتوسطة
وذلكمنها،واالستفادةاستغالهلايستجوبهائلةطاقاتحتويفئةعتبارهابااملراهقنيلفئةكبريةمهيةأإعطاءجيب-

واجلمعياتالنواديوإنشاءهامة للمراهق،تربويةمؤسسةتعتربواليتللمدرسةالالزمةالوسائلتوفريخاللمن
.البدنيةالنشاطاتيففراغهموقتقضاءيفتساهماليتالرياضية

.املوادباقيبنيمعاملهارفعخاللمنالساميةمرماهاوتوضيحاملادةههلذالبالغةاألمهيةإعطاء-

االدراسياجلدوليفحشووالرياضيةالبدنيةالرتبيةحصةأنفكرةتصحيح- تنجزآليةوتروحييةترفيهيةالعابوأ
اوختصيصوقت،أييفعنهااالستغناءوميكنعشوائيةبطريقة هذاتصحيحفيجباألخرى،النظريةللموادساعا
طرفمناواالهتماماملراهقنيللتالميذالدراسيالتحصيليفالبدين والرياضيالنشاطقيمةبإبرازوذلكالقول

.الرتبويةاملنظومة
صةللحاحلقيقيةالقيموإبرازبتشجيعهموذلكوالرياضيةالبدنيةالرتبيةحبصةواالهتماماملمارسةعلىالتالميذحتفيز-

.املادةهذهمعاملمنورفع
امليلهذاعليها استغاللوإمناالرياضيةاألنشطةخمتلفملمارسةأبنائهمميولأمامكعائقتقفأالاألسرةعلى-

.ومصلحتهاأبنائهامصلحةخيدمألنهحسنااستغالال
للتالميذبالفائدةيعودكذلالنأحسنمردودتقدمياجلمنمشاكلهموحلاالساتذةبانشغاالتاالهتمام-

تمع .خاصةوبا
القياممناملريبحىت منكنوذلكالرتبوية،املؤسساتداخلالالزمةوالوسائلاإلمكانياتتوفريالوصيةالوزارةعلى-

.وجهأحسنعلىمبهامه
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:خــــــاتـــمـــــــــــة
اء هذا العمل املتواضع الذي نال مين جهدا  وعناء كبريين يف إجنازه حيث أنينلقد استطعنا بعون اهللا ومحده إ

للمراهقني يف املرحلة حصة الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئة اإلجتماعيةدورعتمدت يف دراسيت على معرفة حقيقةا
الفردااليت ميراملراحلخطرأو أصعبمناملراهقةفمرحلةاملراهق،سلوكعلىاجيايببشكلذلكوانعكاساملتوسطة 

معصراعيفيكونحيثهذه املرحلة،خاللإجتماعيةوتغرياتوفيزيولوجيةنفسيةالضطراباتيتعرضإذحياته،يف
األحيان،بعضيفنفسههوحىتوالبهيطونعنها احمليرضىاليقوم بسلوكاتوقتهاحوله،منومعغريهومعنفسه

تمعوقيمتتناقضتصرفاتفيتصرف .وعادات ا
البدنيةالرتبيةتلعبهالذيوانطالقا من الدراسة النظرية والدراسة امليدانية والنتائج املتحصل عليها يتضح يل الدور 

تمعاملراهقوإكسابتلقنييفوالرياضية علىتساعداليتاألخريةهذهرياضية،بنشاطاتقيامالخاللمنلقيم ا
خاللمنالبدنيةلألنشطةواملنظمةاملستمرةفاملمارسةنفس الوقت،يفالبدنيةوتنمية الصفاتالنفسيالتوازنحتقيق
مع اآلخرينواالحتكاكاجلماعةيفإدماجهيفتساهمفهياملراهق،علىفعالتأثريهلاوالرياضيةالرتبية البدنيةحصة
وتوطيدهااملراهقنيوالصداقة بنياألخوةعالقاتإلنشاءوسيلةوالرياضيةالبدنيةفالرتبيةاحلضارية،اتالسلوكهوتعلم
والراحةاالستقرارحتققفهيمن املشاكل،والتخلصاملسؤولياتوحتملالرياضيةوالروحباألملمفعمجووخلق

.بالنفسالثقةكسبهوتعزلتهمناملراهقوخترجالنفسية
ككفاءة أستاذ املادة الذي له دور كبري العوامل  بعضتتدخلأنينبغيالساميةواألهدافالغاياتهذهولتحقيق

املاديةواإلمكاناتواألجهزةالوسائلتوفريف هذه العملية من خالل تقدمي النصائح واإلرشادات لتالميذه وكذا 
تنعكستنشئةأحسناملراهقاجليلوتنشئةاملسطرةأهدافهمإىلالوصولمنكنهمميواملختصنيواألساتذةللمربني

تمععلىإجيابا فيكونولألمة،للوطناالنتماءحبباملراهقيشعرثيحعامة،بصفةواألمةخاصةبصفةوالدولةا
الصاعد،اجليلوتنشئةدادإعيفبنجاحاملسريةومواصلةاملستقبلمشعلمحلميكنهومسؤوالصاحلامواطنابذلك
. "سلفخلريخلفخري"فيقالالسابقبالسلفيقتدي الذي
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.توفر اإلمكانيات والوسائل املادية والبيداغوجية عامل هام يف حتقيق التنشئة االجتماعية املثلىلأن -3
 اقتراحات وتوصيات:
.املوادباقيبنيمعاملهارفعخاللمنالساميةيهامراموتوضيحاملادةهلذهالبالغةاألمهيةإعطاء-1
وذلكمنها،واالستفادةاستغالهلايستوجبهائلةطاقاتحتويفئةباعتبارهااملراهقنيلفئةكبريةمهيةأإعطاءجيب-2

.هامة للمراهقتربويةمؤسسةتعتربواليتللمدرسةالالزمةالوسائلتوفريخاللمن
امليلهذاعليها استغاللوإمناالرياضيةاألنشطةخمتلفملمارسةأبنائهمميولأمامكعائقفتقأالاألسرةعلى-3

..ومصلحتهاأبنائهامصلحةخيدمألنهحسنااستغالال
للتالميذبالفائدةيعودذلكالنأحسنمردودتقدمياجلمنمشاكلهموحلاالساتذةبانشغاالتالهتماما-4

تمع .خاصةوبا
القياممناملريبحىت منكنوذلكالرتبوية،املؤسساتداخلالالزمةوالوسائلاإلمكانياتتوفريالوصيةالوزارةعلى-5

.وجهأحسنعلىمبهامه


