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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 ، الحمد لك ازرعتن
صلى اهللا علیه وسلم كلماتك أعنتنا و بالعلم زودتنا...یقول الحبیب 

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

سواء كان من قریب أو بعید.
و االحترام و العرفان إلى أن نتقدم بأسمى معاني التقدیر يیفوتنالكما 

الدكتورالقدیريأستاذ
هذا و الذي لم یبخل علي بالنصح و " المشرف على بحثي بزیو سلیم" 

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

معهد التربیة أساتذة كلإلى أعلى المراتب و أرقاها كما ال ننسى أن نشكر
من أجلنا، و إلى كل من وهاعلى المساعدات التي بذلالبدنیة والریاضیة

.ت له بصمة في هذا العمل من أساتذة وطلبةكان



الحمد هللا الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكریم سیدنا وحبیبنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعین أما بعد:صلى اهللا علیه وسلمعلیه أزكى الصالة وأفضل التسلیم 

إال أن أهدي ثمرة هذا الجهد يبعدما رست سفینة هذا البحث عل شواطئ الختام ال یسعن
المرأة التي غمرتني حبا ىالتي عجز اللسان عن وصف مآثرها نحوي إلىإلالمتواضع 

التي ال أدري بأي كالم أقابلها أبكالم یسكن في األرض أم في ىحكایة العمر إلىوحنانا إل
السماء أبعبارات اللیل أم بعبارات النهار .

.............أمي الغالیةإلى.........
الشخص ىص الذي لم یبخل علي یوما بروحه وماله , إلذلك الشخىأهدي ثمرة جهدي إل

ذلك المقام الراسخ في ذهني وأفكاري.ىالذي یسعد بسعادتي ویحزن بحزني رمز األبوة إل
...أبي الغالي...................ىإل

إخوتي ىالذین یدخلون القلب بال استئذان إلىشركائي في عرش أمي وأبي إلىإل
لى جدتي الغالیة حفظها او و الكتكوتة الصغیرة شهدبد القادر.جهادأسماء.عصام.ع:وأخواتي

كل األهل واألقارب .ىوٕالاهللا 
,سمیر, محمد, رامي) d01(رفقاء دربي وشركائي في الغرفةىإل

, سالمياألصدقاء : ىإلمعهد التربیة البدنیة والریاضیة  بجامعة محمد خیضر أساتذة ىإل
, صابر, زهیر, نبیل, طارق, حسام, عبد الباسط, عبد اهللا, احمد, یاسین, جهاد
, مصطفى عبد اهللا, یونس, نور الدین, قدور, الصالح, یوسف, سامي, صدام,عصام

, مسعود,, صهیباحمد, الطیب, زكریاء, , كمال , شعیب ابراهیم, عبدالسمیع , جلول, 
.علي,فتح اهللا ,عبد الرحمان ,بدر الدین, محمد,الیاس

, امین, ابراهیم, محمد, مصطفى , طارق, حسامإلى أصدقائي في العمل : 
ىوٕالجهاد. رامي, سالمياالحترام التقدیر كل ما لهالذي أكنرفقاء مشواري الدراسي ىإل

) .02معهد الترییة البدنیة والریاضیة وخاصة الفوج (بة كل طل
قارئ هذا اإلهداء.ىإل

"یة مصطفىشن"
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الصفحةالجداولقائمة الرقم

01
قاء جدد تأثري الرياضة املدرسية يف كسب اصدمدى ميثل معرفة ) 1جدول رقم(

.لتالميذ
65

66مدى استمتاع التالميذ مبمارسة الرياضة املدرسيةميثل ) 2جدول رقم(02

03
ور يف جعل اجابة االساتذة يف اذا ما كان للرياضة املدرسية دميثل ) 3جدول رقم(

م و افكارهم 67.التالميذ يشاركون زمالئهم اهتماما

04
م اعضاء  ميثل مدى تأثري الرياضة املدرسية على شعور التالميذ بأ جدول رقم(4)

يف مجاعة من االصدقاء
68

متقبلميثل مدى ) 5جدول رقم(05 69التالميذ نقاط الضعف اخلاصة 

06
راحة يف وجود رياضة املدرسية يف ازالة الشعور بعدم التأثري الميثل ) 6جدول رقم(

االخرين
70

07
املتعة يف يف شعور التالميذ بمدى تأثري الرياضة املدرسية ميثل ) 7جدول رقم(

.مساعدة االخرين
71

08
عور التالميذ ميثل اجابات االساتذة حول تأثري الرياضة املدرسية بش) 8جدول رقم(

م شخص اجتماعي ام  منعزلا
72

09
الميذ املوهوبني يف  املعايري اليت يعتمد عليها االستاذ النتقاء التميثل) 9جدول رقم(
كرة الطائرة

73

10
ية يف جعل تأثري الرياضة املدرسمعرفة اجابات االساتذة يف ميثل) 10جدول رقم(

التالميذ يعربون عن مشاعرهم حىت ولو ادى ذلك اىل نتائج سلبية
74

11
عل جيفالرياضة املدرسية اجابات االساتذة حول تأثريميثل )11رقم(جدول

م الفرصةالتالميذ يشرتكون اكثر يف املناسبات االجتماعية عندما تسنح هل
75

12
اجابات االساتذة حول تأثري الرياضة املدرسية يف جعل ميثل ) 12جدول رقم(

76.التالميذ يفضلون العمل كعضو يف مجاعة

13
جعل إجابات األساتذة حول تأثري الرياضة املدرسية يفميثل )13رقم(جدول

م الطيبة معهمالتالميذ ينسون اخلالف مع زمالئهم يف سبيل احلفاظ على عالقا
77

14
جعل إجابات األساتذة حول تأثري الرياضة املدرسية يفيوضح ) 14جدول رقم(

التلميذ شخص متفتح
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15
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80
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كانة بني له متأثري الرياضة املدرسية للتلميذ يف جعل يوضح) 17جدول رقم(

.الزمالء
84

18
و الغري يوضح تأثري عنصر العدوانية على التالميذ املمارسني)18جدول رقم(

املمارسني للرياضة املدرسية
85
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املستويات األربع
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االجتماعي بني التالميذ
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الصفحةقائمة األشكالالرقم

65مدى تأثري الرياضة املدرسية يف كسب اصدقاء جددمعرفة ئرة نسبية متثل نسبة دا01

توسطة بالرياضة متثل مدى استمتاع تالميذ املرحلة املدائرة نسبية متثل نسبة02

املدرسية.

66

ة يف جعل اجابات االستاذة حول وجود دور لرياضة املدرسيدائرة نسبية متثل 03

م و افكارهم مع زمالئهم التالميذ يشاركون اهتماما

67

م اعضدائرة نسبية متثل نسبة04 اء يف جمموعة من مدى تأثري الرياضة املدرسية بأ

االصدقاء

68

اجابات االساتذة عن مدى تقبل التالميذ نقط الضعف بية متثل نسبةدائرة نس05
م اخلاصة 

69

تأثري الرياضة املدرسية يف ازالة الشعور بعدم الراحة يف وجود دائرة نسبية متثل06
االخرين لدى التالميذ.

70

ساعدة ر باملتعة يف منسب تأثري الرياضة املدرسية بالشعو دائرة نسبية متثل نسبة07

االخرين

71

اجابة االساتذة حول تأثري الرياضة املدرسية على التالميذ على ثلدائرة نسبية مت08
جعلهم شخص اجتماعي او منعزل .

72

شعور باخلجل نسبة اجابات االساتذة حول دور الرياضة املدرسية يف ازالة الميثل 09

لدى التالميذ

73

74ية يف جعل ت االساتذة حول دور الرياضة املدرسنسبة اجابائرة نسبية متثل دا10



ةالتالميذ يعربون عن مشاعرهم حىت ولو ادى ذلك اىل نتائج سلبي

درسية يف جعل نسبة اجابات االساتذة حول تأثري الرياضة املثلدائرة نسبية مت11

رصةالتالميذ يشاركون يف املناسبات االجتماعية عندما تسنح هلم الف

75

درسية يف جعل نسبة اجابات االساتذة حول تأثري الرياضة املثلنسبية متدائرة12

رصةالتالميذ يشاركون يف املناسبات االجتماعية عندما تسنح هلم الف

76

نسون اخلالف مع تأثري الرياضة املدرسية يف جعل التالميذ يثلدائرة نسبية مت13

زمالئهم يف سبيل احلفاظ على عالقتهم الطيبة معهم

77

78خص متفتحدائرة نسبية متثل تأثري الرياضة املدرسية يف جعل التلميذ ش14

درسية على شعور نسبة إجابات األساتذة حول تأثري الرياضة املثلدائرة نسبية مت15

التلميذ بأنه إنسان حمبوب لدى زمالئه

79

لرتبية البدنية اجابات االساتذة حنو مهنة االشراف على انسبةوضحدائرة نسبية ت16
و الرياضية يف املرحلة املتوسطة

80

اجابات االساتذة حنو االداء اجليد للتلميذ داخل الرياضة دائرة نسبية متثل نسبة.17
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أ

دمة :ـــمق

إن طبيعة احلياة تدفع اإلنسان للحركة بصفة غري مقصودة وكونه يتميز مبجموعة من اخلصائص 

امليكانيكية املتوافقة واملرنة وذات صفة حركية جتعله يف حاجة لتدريبها وخاصة يف املراحل األوىل ليتفتح تفتحا  

كامال

الرياضي، ويف عصرنا هذا ال سبيل إلشباع هذه مع تطور العصور أصبحت هذه احلركات كأنواع من النشاط

الطبيعة احلركية إال عن طريق ممارسة ما يسمى بالرياضة

وإذا ما رجعت إىل الوراء قليال واىل التاريخ فإننا جند أن اإلنسان البدائي كان ميارسها تلقائيا ضمانا إلشباع 

ل املصريني القدامى إذ كانت منطا من أمناط احلياة حاجاته األولية ويظهر ذلك جليا يف الرسوم والنقوش اليت متث

والبقاء،فاالستمرارية تبىن على منهج االستعداد للقتال و الدفاع و اللذان يستلزمان إعدادا  بدنيا متكامال وهذا ما  

كان يف عهد اإلغريق وبابل و الفرس وغريهم من احلضارات القدمية

تعترب فرصة لشباب العامل للتعارف باإلضافة إىل ذلك فهي تساهم يف أما يف عصرنا هذا فان املمارسة الرياضية 

حتقيق ذات الفرد بإعطائه الفرصة إلثبات صفاته الطبيعية وحتقيق ذاته عن طريق الصراع وبذل اجلهد فهي تعد 

عامال من عوامل التقدم االجتماعي ويف بعض األحيان التقدم املهين

ارسة الرياضية يف بناء شخصية الفرد من خالل تنمية قدراته ومواهبه الرياضية وانطالقا من الدور الذي تلعبه املم

تمع،ومنه فان الرياضة املدرسة اليت تعترب احملرك باإلضافة على تعديل وتغيري  سلوكه مبا يتناسب و احتياجات ا

ملتوسطاتالرئيسي ملعرفة مدى التقدم يف امليدان الرياضي والرياضة املدرسية تتجه أساسا حنو تالميذ املدارس وا

املستقبل رياضيا بارزا حيث تعمل على وضع اخلطوات األوىل للطفل على الطريق الذي ميكنه من أن يصبح يف

ومشهورا وعليه يقوم ببناء املنتخبات املدرسية الوطنية،ويساهم يف متثيل بالده يف احملافل الدولية واإلقليمية أحسن 

متثيل



ب

ومن املعروف أن املراهقة مشكلة حساسة شغلت العديد من الباحثني واملربيني،حيث اختلفت وجهات النظر 

لتغريات املفاجئة اليت تطرأ على املراهق يف هذه املرحلة خاصة منها الفيزيولوجية العقلية واآلراء حول هذه الرحلة فا

ا أن تؤثر سلبا على توازنه وتكيفه االجتماعي،وهذا ما خيلف الصراع  واملورفولوجي االجتماعية والنفسية من شأ

واملكتسبة على حد سواء،ومما ال شك فيه بينه وبني غريه،إال إذا استطاع حتقيق أكرب إشباع ممكن حلاجاته الفطرية 

أن عدم التكيف االجتماعي جيعل الفرد غري متزن يف انفعاالته و تفكريه وآرائه ومعتقداته ومن هنا قد يسلك 

اليت تعترب املتوسطةسلوكا غري سوي خيلق له بعض املشاكل االجتماعية لتتوسع بذلك دائرة هذه املشاكل لتمس 

ة بعد األسرة ومن خالل هذه الدراسة حناول إبراز مدى مسامهة الرياضة املدرسية يف حتقيق احمليط الثاين للرتبي

ماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطةالتكيف االجت
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اإلشكالية: -01

والـدور الـذي تلعبـه يف احلفـاظ ،القدميـةلقد قدر العلماء أمهية الرياضة ومدى حاجة اإلنسان إليها منذ العصور

على اللياقة والصحة البدنية والروحية وهذا عن طريق أنواع النشاط البدين مستغلة دوافع هذا النشاط الطبيعـي للفـرد 

لتوافقية ملا تلعبه من دور أساسي يف تكوين الفرد نفسيا و صحيا و اجتماعيا وكذا ثقافيالتنمية الناحية العضوية وا

ومـن أجــل ذلـك تعتــرب الرتبيـة البدنيــة والرياضـية عامــة والرياضـة املدرســية خاصـة بأهــدافها النبيلـة وبراجمهــا املتنوعـة مــن 

تمعــات املتطــورة  فالرياضــة املدرســية تســعى إىل حتقيــق أفــراد ديثــةاحلالعوامــل والعناصــر األساســية الــيت تبــىن عليهــا ا

ــا  تمــع لكــن هنــاك بعــض العوائــق واملشــاكل الــيت يتــأثر  صــاحلني ومعــافني جســميا وعقليــا،و حماولــة إدمــاجهم يف ا

ويــرى علمــاء الــنفس واالجتمــاع أن أكثــر املراحــل صــعوبة وحساســة يف حيــاة املنشــودالفــرد حتــول دون حتقيــق اهلــدف 

ـــة وصـــراعات نفســـية اإلنســـان هـــي  حيـــاة املراهقـــة مـــن اجلانـــب النفســـي واالجتمـــاعي ملـــا متـــر بـــه مـــن تقلبـــات مزاجي

والـذي قـد خيـرج عـن دوره ويفقـد اتزانـه وميـارس املتوسـطة واجتماعية وجسمية وانفعاليـة وخنـص بالـذكر تلميـذ املرحلـة 

االجتماعيـة الـيت تـنعكس علـى تـهوميوالالكثري من الضروب السـلوكية الشـاذة مبجـرد التعبـري واإلفصـاح عـن انفعاالتـه

تمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه  منهـــا املرحلـــة األطـــواراننـــا جنـــد املـــادة يف بـــرامج التمـــدرس يف خمتلـــف إالاألســـرة واملدرســـة وا

ــا مــادة غــري اساســية كمــا ان حجمهــا الســاعي ال يفــوق ســاعتني يف االســبوع   املتوســطة مهمشــة و ذالــك راجــع لكو

تمـع كما نالحـظ ان لالهت مـام بـاملواد االخـرى علـى حسـاب النشـاط البـدين و الرياضـي مـن طـرف اغلـب شـرائح ا

وانطالقا من اجيابيات الرياضة املدرسية ذات الطابع التنافسي وتأثريها على شخصـية التلميـذ مبا فيه الطبقة املتعلمة .

ث عالقــات اجتماعيــة جتعــل منــه فـــردا املمــارس للرياضــة مــن الناحيــة الذاتيــة واالجتماعيــة الــيت قـــد تســاهم يف إحــدا

تمع أدى بنا ذلك إىل طرح اإلشكالية التالية: يف حتقيـق التكيـف دورة املدرسـيةـلرياضهل لصاحلا يتأثر وِيؤثر يف ا

؟املتوسطةي لدى تالميذ املرحلة ــاالجتماع

و منه ميكن طرح التساؤالت التالية:
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؟العالقات بني التالميذ املرحلة املتوسطةهل تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق منو - 1

هل تساهم الرياضة يف التقليل من الشعور بالوحدة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة؟- 2

هل تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق الذات لدى تالميذ املرحلة املتوسط؟- 3

؟املرحلة املتوسطةالميذتساهم الرياضة املدرسية يف تقليل العوائق املؤثرة يف عملية التكيف بني تهل - 4

الفرضيات:-02

الفرضية العامة:-2-1

املتوسطةيف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة دورلرياضة املدرسية ل

الفرضيات الجزئية :-2-2

تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق منو العالقات بني التالميذ املرحلة املتوسطة-1

املتوسطةتقليل من الشعور بالوحدة لدى تالميذ املرحلة تساهم الرياضة يف ال-2

املتوسطةتساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق الذات لدى تالميذ املرحلة -3

تساهم الرياضة املدرسية يف تقليل العوائق املؤثرة على عملية التكيف بني تالميذ املرحلة املتوسطة-4

أهمية البحث:-03

لعــــب دورا فعـــاال وبــــارزا يف بنـــاء شخصــــية الفـــرد مـــن خــــالل تنميـــة قدراتــــه ومواهبـــه الرياضــــية إن الرياضـــة املدرســـية ت

تمع،لذلك أصبحت الرياضة املدرسـية عـامال أساسـيا مع باإلضافة على تعديل وتغيري سلوكه يتناسب  احتياجات ا

وإعـداد وعـالج التالميـذ عـن يف تكوين الشخصية املتكاملـة للفـرد مـن خـالل الـربامج اهلادفـة الـيت تعمـل علـى تأهيـل

طريـــق ممارســــة األنشــــطة الرياضــــية للوصـــول إىل أعلــــى املســــتويات الرياضــــية العاليـــة باإلضــــافة إىل مــــا حتققــــه الرياضــــة 

املدرسية من مردود صحي وجسمي ونفسي للتلميذ
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رصـــة التكيـــف إن البطـــوالت واملمارســـات الرياضـــية الـــيت تقـــام ســـواء كانـــت داخليـــة أو خارجيـــة تتـــيح للتالميـــذ ف-

م الرياضية والفكرية  تمع وفرصة للتطور واالرتقاء مبواهبهم وقدرا م ومع األسرة وا االجتماعي مع أقرا

تكمـــن أمهيـــة الدراســـة يف التأكيـــد علـــى دور الرياضـــة املدرســـية يف حتقيـــق التكيـــف االجتمـــاعي لـــدى تالميـــذ املرحلـــة 

نفســية إضــافة إىل خمتلــف األســباب الضــاغطة الــيت تــؤثر عليــه والــذي قــد يعــاين مــن ضــغوطات اجتماعيــة و املتوســطة

وتشـــل تفكـــريه وخاصـــة يف أصـــعب مرحلـــة فمـــن املهـــم معرفـــة جناعـــة ودور ممارســـة الرياضـــة املدرســـية ومـــدى حتقيـــق 

.املتوسطالتكيف االجتماعي لدى تالميذ الطور 

أهداف البحث :-04

عدة اهداف نذكر ابرزها:هلذا البحث 

املتوسطةور الرياضة املدرسية يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة توضيح وتبيان د- 1

إظهـــار العالقـــة الـــيت تـــربط ممارســـة الرياضـــة املدرســـية وبنـــاء شخصـــية ســـليمة ومتزنـــة ومتكيفـــة مـــع املشـــاكل - 2

املتوسطةاالجتماعية لدى تالميذ املرحلة 

ومارسني للرياضة املدرسية معرفة بعض خصائص طبيعة التكيف االجتماعي للتالميذ امل- 3

املتوسطةمدى تأثري ممارسة الرياضة املدرسية على التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة 

معرفة إىل أي مدى ميكن للممارسة النشاط البدين و الرياضي أن يؤثر يف حتقيق التكيف االجتماعي - 4

املتوسطةتالميذ هذه املرحلةلدى

ثري من الفئات إىل مكانة و أمهية الرتبية البدنية و الرياضة باملدارسلفت انتباه الك-5
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تحديد المصطلحات والمفاهيم :-05

تعتــرب الرياضــة املدرســية بــاجلزائر مــن الركــائز األساســية الــيت يعتمــد عليهــا مــن أجــل الرياضــة المدرســية :-1.5

شـــكل منافســـات فرديـــة أو مجاعيـــة وعلـــى كـــل حتقيـــق أهـــداف تربويـــة وهـــي عبـــارة عـــن أنشـــطة منظمـــة وخمتلفـــة يف 

1املستويات 

التكيف االجتماعي:-2.5

يعرفــه أمحــد زكــي بــدوي أن التكيــف االجتمــاعي هــو عمليــة اجتماعيــة تتضــمن نشــاط األفــراد واجلماعــات وســـلوكه 

يسـود جمـتمعهم التحرري املالئمة واالنسجام بني مجلـة األفـراد وبـني اجلماعـات ومـن الضـروري أن يتكيـف األفـراد ملـا

2.من عادات وأذواق وآراء واجتاهات حىت تسري جوانب احلياة االجتماعية يف توافق

(المراهقة المبكرة):المراهقة-3.5

تقريبـــا ومتتـــاز هـــذه املرحلـــة ســـنوات3اووهـــي فـــرتة متتـــد لســـنتني)15-12هـــذه املرحلـــة باملراهقـــة املبكـــرة (تســـمى

، وباالجتـاه إىل تقبـل احليـاة بكـل مـا فيهـا وتتـوفر لــدى لعـام و الســرعة يف التحصـيلابالـذكاءبشـعور املراهـق خالهلـا 

و يســـعى حنــو حتقيـــق املراهــق يف هــذه املرحلـــة طاقــة هائلــة وقـــدرة علــى العمـــل وإقامــة عالقــات متبادلـــة مــع اآلخــرين

ارجي دون االعتمــاد كثــريا نــوع مــن التــوازن مــع العــامل اخلــوعلــى اجيــاداالســتقالل اجلمــاعي و كمــا يتميــز حبــق القيــادة

على األقران،ومن أكثـر األمـور الـيت نالحظهـا يف هـذه املرحلـة هـو أن عالقـة املراهـق بـاآلخرين غـري عنيفـة وال تسـتمر 

3.لفرتات طويلة 

1 samir b pour un champion du monde en algerie entrien avec med tazi presedente de ( dss)
les journale cotidiens d’ algerier l’iberté 08 avrile  1997, p 19

380،ص1979أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعیة ، مكتبة لبنان بیروت ، السنة-2
، سنة  2رمضان محمد القذافي ، علم نفس النمو ، الطفولة و المراھثة ، المكتبة الجامعیة اآلزارطیة ، اإلسكندریة ، ط-3

.356، ص2000
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ا- 6 األزمـات النفسـية وتسـودهاو نـوع مـن العنـف و االسـتقالل و التهـور و "هي فـرتة عواطـف وتـوتر وشـد

4.التوافقنوع من مشاكل

:الدراسات السابقة والمشابهة -06

ة هنـــاك بعـــض الدراســـات الـــيت تناولـــت موضـــوع عالقـــة  مـــن خـــالل اطالعنـــا علـــى الدراســـات الســـابقة واملشـــا

الرياضة املدرسية باحلاالت االجتماعية 

الدراسة األولى :-1.6

اســــة " وأثرهــــا علــــى التفاعــــل ســــرت بعنــــوان املمارســــة الرياضـــية يف أقســــام "رياضــــة ودر مـــذكرة نيــــل شــــهادة ماجي-

2009-2008االجتماعي عند التالميذ من إعداد الطالب:سعودان خملوف 

أهداف البحث :-1

تســـمح لنـــا هـــذه الدراســـة مبعرفـــة خصـــائص طبيعيـــة التفاعـــل االجتمـــاعي يف هـــذه االقســـام ، وذلـــك مـــن خـــالل 

ذه األقسـام ، ومعرفـة مـدى الفـروق الـيت دراسة مدى تأثري املمارسة الرياضـية علـى التفاعـل االجتمـاعي داخـل هـ

حتدثها هذه األقسام املستحدثة بني تالميذها وتالميذ األقسام العادية ومـدى مسـامهتها يف إعـداد الفـرد الصـاحل 

استخدم الباحث يف هـذه الدراسـة املـنهج الوصـفي وذلـك لتماشـيه مـع هـدف الدراسـة ، ، وقد من مجيع جوانبه

ـــدف إىل ـــع احلقـــائق فالدراســـة الوصـــفية  ـــة أو موقـــف معـــني باالعتمـــاد علـــى مجي ـــر خصـــائص ظـــاهرة معين تقري

ا . وتفسريها وحتليلها واستخالص دالال

ــا قســم " 09عينــة جتريبيــة تتكــون مــن  أقســام وعينــة املشــاهدة تتكــون مــن قســم أو قســمني مــن كــل مؤسســة 

، احملصـــل عليهـــا بـــني العينتـــنيالنتـــائجرياضـــة ودراســـة " لدراســـة الفـــروق املوجـــودة وحماولـــة تســـهيل املقارنـــة بـــني

.استعمل الباحث استمارة البيانات األولية ومقياس املناخ النفسيو 

، 1994، المغرب ، سنة 1عبد اللطیف الغربي و آخرون ، معجم علوم التربیة ، دار حطابي للطباعة و الشر ،ط-4
.113ص
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النتائج التي توصل إليها :-2

تساهم الرياضة يف مد جسور التواصل وتقريب العالقات بني األفراد مما سهل مترير املعلومة -

م االجتماعيـة والـذي يتجلـى للممارسة الرياضية دور فعال يف النهوض با- لتالميذ على مستوى تقـديرهم لـذا

من خالل حتقيق الطموحات الفردية اليت جتعل الفرد راضيا عن نفسه والدور الذي يلعبه 

املمارسة الرياضية تنعكس باإلجياب على عملية التفاعل االجتماعي .-

الدراسة الثانية :6-2

ســامهة األلعــاب شــبه الرياضــية أثنــاء حصــة الرتبيــة البدنيــة والرياضـــية يف مــذكرة نيــل شــهادة ماجســتري بعنــوان "م

مـن إعــداد الطالـب بــن عبـد الرمحــان سـيد علــي ثــانويالحتقيـق التوافــق النفسـي االجتمــاعي لـدى تالميــذ املرحلـة 

2008-2009

أهداف البحث :-1

تتجه أهداف هذه الدراسة إىل عدة نقاط ميكن أن نوجزها فبما يلي :

دف الدراسة إىل التحقق من مدى مسـامهة األلعـاب الشـبه الرياضـية يف حتقيـق التوافـق النفسـي االجتمـاعي -

وحتسني املستوى البدين 

إبراز القيمة العلمية والعملية لأللعاب الشبه الرياضية-

معرفة مدى تأثري األلعاب الشبه الرياضية يف رفع معنويات التالميذ -

تلعبه األلعاب الشبه الرياضية يف حتقيق التوافق املطلوبإبراز الدور الذي -

معرفة واقع ممارسة األلعاب الشبه الرياضية داخل مؤسساتنا الرتبوية -

اســتخدم الباحــث هــذه الدراســة " املــنهج الوصــفي " وذلــك لتالؤمــه مــع هــدف الدراســة ، أمــا العينــة فهــي كمــا 

تلميـذ وتلميـذة مت حتديـدها بـاألفراد املمارسـني لأللعـاب 60مـن عينة جتريبيـة تتكـون مـن العينـة األوىل وتتشـكل
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تلميــــذ وتلميــــذة مت 50الشــــبه الرياضــــية أثنــــاء حصــــة الرتبيــــة البدنيــــة والرياضــــية ، أمــــا اللعبــــة الثنيــــة تتكــــون مــــن 

تعمل اســوقــد الرياضــيةحتديــدهم بــاألفراد ، الغــري املمارســني لأللعــاب الشــبه رياضــية أثنــاء حصــة الرتبيــة البدنيــة 

الباحث استبيان استمارة البيانات األولية ومقياس الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية  .

النتائج التي توصل إليها:-2

تمع،وحتسني اللياقة -  األلعاب الشبه الرياضية تساعد التالميذ على حتقيق التوافق مع نفسه وحميطه أي ا

البدنية واحلالة النفسية للتلميذ

أن لأللعاب الشبه الرياضية دور كبري يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي،وهلا نتيجة على نفسية نرى - 

تالميذ هذه املرحلة 

تعمل األلعاب الشبه الرياضية أيضا على تكوين شخصية التلميذ واكتسابه خمتلف الصفات والسمات - 

السلوكية احلميدة اليت تعمل على إعداد املواطن الصاحل 

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

لأللعاب الشبه الرياضية دور كبري يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي للتالميذ،إن أحسنا وعرفنا كيفية - 

استعماهلا بوجه صحيح .

بحوث املعروضة فإن حبثنا أو دراستنا وفيما خيص جديد حبثنا هذا باملقارنة مع ال

عكس الدراسة األوىل ف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطةتناولت الرياضة املدرسية ودورها يف حتقيق التكي

اليت قامت بدراسة املمارسة الرياضية يف أقسام " الرياضة ودراسة وأثرها على التفاعل االجتماعي عند تالميذ

" .ةاملرحلة املتوسط
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فاهتمت هذه الدراسة بالرياضة يف أقسام وأثرها على التفاعل االجتماعي أما الدراسة الثانية قامت بدراسة " 

االجتماعي لدى مسامهة األلعاب الشبه الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق التوافق النفسي 

".لثانويتالميذ املرحلة ا

سة األلعاب الشبه الرياضية والتوافق النفسي االجتماعي وقد بني دور الرياضة املدرسية يف ويهتم هذا البحث بدرا

حتقيق التكيف االجتماعي من خالل ممارستها ويكمن جديد حبثنا يف تطرقنا للدور الفعال الذي تلعبه الرياضة 

ماجهم وتكييفهم مع اجلماعة املدرسية يف تنمية وإنشاء فرد صاحل واجتماعي ومعافا جسميا وعقليا وحماولة إد

واألسرة واحمليط وتتمثل أمهية حبثنا يف :

تماعي لدى تالميذ التأكيد على أمهية الدراسة و التأكيد على دور الرياضة املدرسية يف حتقيق التكيف االج- 

اليت تؤثر الضاغطة والذي قد يعاين من ضغوطات اجتماعية ونفسية إضافة إىل خمتلف األسباباملتوسطةاملرحلة 

عليه وتشل تفكريه 

تالميذ الطور لدىفمن املهم معرفة جناعة ودور مما رسة الرياضة املدرسية ومدى حتقيق التكيف االجتماعي

.  املتوسط
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د :ــــــتمهي

ـا  تعترب الرياضة املدرسية يف أي بلد من بلدان العامل احملرك الرئيسـي ملعرفـة مـدى التقـدم يف امليـدان الرياضـي ، كمـا أ

مــن أهــم الــدعائم للحركــة الرياضــية ، و الرياضــة املدرســيةتتجه أساســا حنــو تالميــذ املــدارس و الثانويــات حيــث تعمــل 

ل على الطريق الذي ميكنه من أن يصبح يف املستقبل رياضيا بارزا و مشهورا وعليـه على وضع اخلطوات األوىل للطف

يقوم بناء املنتخبات الوطنية ، ويساهم يف متثيل بالده باحملافل الدولية أو القارية أو اإلقليمية أحسن متثيل .

أخـرى ، بـل هـي مسـؤولية كما جيب أن نعلم أن اإلهتمام بالرياضة املدرسية ، ليسـت مسـؤولية جهـات حمـددة دون

اجلميع أو كل فرد يسعى إىل اإللتحاق بالركب احلضاري .
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تعريف الرياضة المدرسية :.1

هــي جممــوع العمليــات و الطــرق البيداغوجيــة العلميــة ، الطبيــة ، الصــحية ، الرياضــية الــىت بإتباعهــا يكســب اجلســم 

1الصحة و القوة و الرشاقة و إعتدال القوام .

2عبارة عن أنشطة منظمة و خمتلفة يف شكل منافسات فردية أو مجاعية و على كل املستويات .وهي

وما أعطى نفسا جديدا للممارسة املدرسية هو العملية املشرتكة بني وزارة الرتبية الوطنيـة و وزارة الشـباب و الرياضـة 

09/ 95ياضــة املدرســية حبســب التعليمــة رقــم ، حيــث قــررت وزارة الرتبيــة الوطنيــة يف مقاهلــا " إجباريــة ممارســة الر 

3و هي ما أكدته وزارة الشباب و الرياضة .6و 5من خالل املادتني 1995/ 02/ 25بتاريخ 

اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية :.2

نشأت اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية :.2-1

دارس و هـذا بفضـل امللتقيـات الطارئـة و املتفرقـة يف أواخر الستينات تضـاعفت اإلتصـاالت الرياضـية الدوليـة بـني املـ

م ، كـرة السـلة يف 1963بني مدرستني أو أكثر ، حيث مت تنظـيم عـدة مباريـات يف رياضـات خمتلفـة ( كـرة اليـد يف 

م ، كـــذلك بالنســـبة لكـــرة الســـلة ) هـــذه املباريـــات الســـنوية 1971م ، كـــرة القـــدم ســـنة مـــن بعـــد أي منـــذ 1969

ني أساسية ، و كذلك جلنة دائمة .سامهت يف ميالد قوان

العـــدد الكبـــري للمنافســـات الســـنوية نـــتج عنـــه مبـــاراة تصـــفوية علـــى املســـتوى الـــوطين ، كـــذلك ظهـــرت تنســـيق هـــذه 

التظـــاهرات يف إطـــار إحتاديـــة دوليـــة خمتصـــة ، و اإلســـهام يف ترقيـــة هـــذه الفكـــرة ، وزارة الرتبيـــة و الفنـــون جبمهوريــــة 

vienneضرة بــ  م حما1971النمسا عقدت خريف  /raach أيـن مت مناقشـة املشـروع املتعلـق بالشـروط االزمـة

إلنشــاء إحتاديــة أروبيــة للرياضــة املدرســية و بعــد مناقشــات طويلــة تــوج املشــروع بــالقبول و نظــرا إلمكانيــات التطــور 

.129، ص 1980، دار المعارف ، القاهرة 2و التدریب ، طلالختباراتة ـسالمة ، " اللیاقة البدنیمحمدم ـــإبراهی- 1
2 - salirb pour cnampianent du monde en algerie entrenien avec med tazi president de ( oss )

journal quotidien d’alger liberté 08avril 1997 , p19 .
.24، " إجباریة ممارسة الریاضة المدرسیة " ، ص 1996نوفمبر 25جریدة الخبر الصادرة بتاریخ : - 3
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1972جـوان04دولـة احلاضـرة و إجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية حـدد بتـاريخ22أختري أعضاء جلنة الرتقية منـدويب 

4) هذا اإلجتماع أقر القوانني  و إنتخب أعضاء أول جلنة تنفيذية .luxembeurg beau fortيف (

هياكل اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية :.2-2

ـــا كـــل بلـــد عضـــوا ممثـــل حبـــق  العضـــو األعلـــى لإلحتاديـــة الدوليـــة للرياضـــة املدرســـة هـــو اجلمعيـــة العامـــة الـــىت يوجـــد 

عية العامة تنتخب اللجنة التنفيذية و تصـادق علـى املبـادئ الرئيسـية للعمـل الـذي جيـب إقامتـه كـل التصويت ، اجلم

فرتة نشاط .

اللجنة التنفيذية مشكلة من رئيس ، رؤساء مشاركني ( كل واحد مسؤول عن قـارة ) ، نائـب رئـيس ( مسـؤول عـن 

بعثة تنفيذية حمددة من طرف اللجنة التنفيذية ) .

ــتم بتنفيــذ قــرارات اجلمعيــة العامــة و تنفــذ مجيــع القــرارات يف كــل امليــادين حســب معــاين قــوانني اللجنــة التنفي ذيــة 

5اإلحتاد الدويل للرياضة املدرسية .

:لجان اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية .2-3

ــ- دف كــل نشــاط رياضــي مــرخص بــه مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة جيــب أن توافــق عليــه اللجنــة التقنيــة و ذلــك 

التنسيق .

كل جلنة تقنية تتكون من رئيس و عدد من األعضاء هم ضروريني للسري احلسن . -

رؤساء و أعضاء اللجان يتم تعيينهم من طرف اللجنة التنفيذية و ذلك بإقرتاح من بلد عضو .-

البلد املنظم يفوض ممثل إضايف لدى اللجنة املعينة أثناء مدة حتضري و إجراء التظاهرة .-

و أعضاء اللجان التقنية يتم تعيينهم أثناء اإلجتماع األول للجنة التنفيذية اليت تتبع مباشرة رؤساء-

4 - Thil(E) Thamas (R) L’educateur Sportif Preparation Au Brevet D’etat – Paris – Vioat ,
2000 , P 172 /
5 - i – f – s . origine objectifs structure s 1996 , p 01 .
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سنوات . 04اجلمعية العامة ملدة 

اللجان التقنية اجلديدة ميكن أن تتشكل أثناء كل دورة للجنة التنفيذية .-

م حبيث يقدمون احملض- ر الرمسي و التقدير رؤساء اللجان التقنية هم مسؤولون عن نشاط جلا

6اخلاص بأعماهلم إىل اللجنة التنفذية .

الرياضة المدرسية في الجزائر :.3

:مفهوم الرياضة المدرسية في الجزائر.3-1

إن الرياضــة املدرســية يف اجلزائــر هــي إحــدى الركــائز األساســية الــيت تعتمــد عليهــا مــن أجــل حتقيــق أهــداف تربويــة ، 

فـة ، يف شــكل منافسـات فرديـة أو مجاعيــة و علـى كــل املسـتويات ، و تســهر وهـي عبـارة عــن أنشـطة منظمــة و خمتل

ـــة اجلزائريـــة للرياضـــة املدرســـية بالتنســـيق مـــع الرابطـــات الوالئيـــة للرياضـــة  علـــى تنظيمهـــا و إجناحهـــا كـــل مـــن اإلحتادي

مــارس 24املدرســية يف القطــاع املدرســي و لتغطيــة بعــض النقــائص ظهــرت " اجلمعيــة الوطنيــة للرياضــة املدرســية يف

" و هذا للحرص ومراقبة النشاطات و إعـادة اإلعتبـار للرياضـة املدرسـية ، و للرياضـة املدرسـية يف املنظومـة 1997

الرتبوية مكانة هامـة و بعـد تربـوي معـرتف بـه حيـث تسـعى كـل مـن وزارة الرتبيـة الوطنيـة و وزارة الشـباب و الرياضـة 

وســائل الضــرورية لتوســيع املمارســة الرياضــية و املنافســات يف أوســاط إىل ترقيــة كــل املســتويات و إىل تســخري كــل ال

7التالميذ .

قررت وزارة الرتبية الوطنية جعل ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية إلزاميـة لكـل التالميـذ مـع إعفـاء كـل اللـذين يعـانون 

كـل مـن وزارة الرتبيـة الوطنيـة و وزارة من املشاكل الصحية ، و جاء هذا القرار بعد التوقيع على إتفاقية مشـرتكة بـني

أكتـــوبر 25الشــبيبة و الرياضــة مــع وزارة الصــحة و اإلســكان بشـــأن ممارســة الرتبيــة البدنيــة يف الوســط املدرســي يف 

، ويهــدف هــذا القــرار إىل ترقيــة املمارســة يف املدرســة ، كمــا وجهــت الــوزارة تعليمــة تتضــمن كيفيــة اإلعفــاء 1997

6 - reglement interieur t-s-f , 1996 ,p 18.
7 - b samir pou un champiant du monde en algerie , liberté le 08 avril 1997, p19 .
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البدنيـة و الرياضـية يف الوسـط املدرسـي و نـص القـرار علـى إسـتفادة التالميـذ الـذين ال يسـتطيعون من ممارسـة الرتبيـة 

ممارسة بعض األنشطة البدنية و الرياضية من اإلعفاء ، حيـث يـتم اإلعفـاء بتسـليم طبيـب الصـحة املدرسـية شـهادة 

8ختصاصي .طبية بعد إجراء فحص طيب للتلميذ و دراسة ملفه الصحي املعد من طرف طبيب إ

تاريخ تطوير الرياضة المدرسية في الجزائر :.3-2

ــاالت كــان  ــاالت و إذا تطرقنــا إىل هــذه ا لقــد عانــت اجلزائــر الــويالت خــالل فــرتة اإلســتعمار الفرنســي يف شــىت ا

ىل األجدر بنا التطرق إىل امليدان الرياضي املدرسي ، وهنـا سـوف نتطـرق إىل التغـريات الـيت طـرأت قبـل اإلسـتقالل إ

غاية اإلستقالل :

الرياضة المدرسية في الجزائر قبل اإلستقالل :.3-2-1

ـــدف إىل النصـــرنة و التجهيـــل ، فقـــد االســـتعماريةحبكـــم السياســـة  املتبعـــة منـــذ أن وطـــأت أقدامـــه اجلزائـــر و الـــيت 

عمدت السلطات اإلستعمارية إىل غلق أبواب املدارس يف وجه أبناء الشعب اجلزائري 

سـية قبـل اإلسـتقالل كانـت املـرآة العامسـة للسياسـة اإلسـتعمارية يف اإلسـتغالل و الـردع ، إذ كانـت إن الرياضـة املدر 

املتعلقـة باجلمعيـات ، و مل يكــن املسـتعمر يشـجع اجلزائــري 1901قائمـة علـى أسـاس أحكــام مسـتمدة مـن قــانون 

ــا الشــعب اجلزائــري ، و يســمح علــى ممارســة كــرة القــدم و املالكمــة إال لقصــد إســتغالل بعــض املواهــب الــيت ميتــاز 

ذلــك ألخصــائي اإلســتغالل الرياضــي بتعــاطي شــىت أنــواع اإلســتغالل الفــاحش و يف املقابــل كــان املســتعمر يســعى 

دائما إىل هاتـه الرياضـات ذات األصـالة الوطنيـة طبقـا لسياسـة الـردع املتعـددة األشـكال اهلادفـة إىل املـس باملقومـات 

9الوطنية أو الشخصية .

.04م، إجباریة ممارسة الریاضة المدرسیة ، ص1996نوفمبر26جریدة الخبر الصادرة بتاریخ - 8
9 - zanngui said . fondament organisation et méthode de logique pour la création d’une école
sport pou enfant , is – ts , alger 1985 . p44
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لرياضة المدرسية في الجزائر بعد اإلستقالل :ا.3-2-2

بعــد الفــرتة اإلســتعمارية مــن طــرف اإلســتعمار الفرنســي حققــت اإلســتقالل الــذي طــال إنتظــاره حيــث مل يكــن هــذا 

ـــر نفســـها يف مواجهـــة عـــدة مشـــاكل  ـــر البنـــاء و التشـــييد دون عنـــاء ، بـــل وجـــدت اجلزائ اإلســـتقالل ليضـــمن للجزائ

يـة و كـذلك رياضـية ، حيـث عانــت اجلزائـر مـن املشـاكل التنظيميـة و التكوينيـة ، و مــن إقتصـادية و سياسـية و ثقاف

أجــل ختطــي هاتــه العقبــات تطلــب األمــر تغيــري القــوانني و النصــوص املوروثــة عــن النظــام اإلســتعماري ، حيــث مت يف 

م ،  1969ولكــن رغــم هــذا و حــىت لســنة 25/63م إعــداد ( ميثــاق الرياضــة ) مرســوم رقــم 1963جويليــة 10

كانـــت الرياضـــة لـــدى التالميـــذ مهمشـــة كليـــا ، وال يهـــتم التلميـــذ إال عنـــدما يصـــل مرحلـــة املنافســـة ، حيـــث يظهـــر 

، و إبتـداءا مـن السـبعينات حاولـت 10قدرات عالية و كفاءات كبرية وهذا ليس عـن طريـق عمـل منـتظم بـل صـدفة 

ن التالميـذ ، حيـث بـدأت يف إنشـاء مـدارس وزارة الشباب و الرياضة خلق مدارس رياضية ، و هذا مـن أجـل تكـوي

متعــددة الرياضــات مثــل مدرســة األبيــار و مكــن عمــل هاتــه املدرســة مــين بالفشــل و إنقطــاع بســرعة و ذلــك لســوء 

م نظــم مهرجـان رياضــي كقاعـدة طالبيــة حيــث مت 1983ومببــادرة مـن وزارة الشــبيبة و الرياضـة يف ســنة التخطـيط .

أحســـن الشـــباب لكـــي اختيـــارم مت ــــــون خمتلـــف جهـــات الـــوطن ، و مـــن بينهشـــاب و شـــابة ميثلـــ2500إســـتدعاء 

ة و ذلك قصد الكشف عن املواهـب الشـابة ، و ـــيكونوا ضمن خميم األمل و هذا الرتبص نظم أثناء العطلة الصيفي

شــاب ، حيــث شــارك 204م ،حيــث نظــم مهرجــان آخــر بعــني الــرتك ضــم مــنهم 1984مــن مث إنقطــع حــىت ســنة 

من الشبالت .47صغريات و 10ن بـ ــــات فشاركــلدى األشبال ، أما الفتي122ى األصاغر ، شاب لد82

م مت مراجعــة ميثــاق الرياضــة أيــن كانــت عــدة نقــاط غامضــة كــان مــن الواجــب إعــادة النظــر فيهــا ، 1976ويف ســنة 

ــا غــري مكتملــة أو غــري مبنيــة علــى أســس علميــة و التســاير التقــدم الرياضــي اجل ديــد ، و يف نفــس الســنة و فإمــا أ

حيـث عملـت املتضـمن قـانون الرتبيـة البدنيـة و الرياضـية76/81أكتـوبر مت إنشـاء مرسـوم وزاري رقـم 23بتـاريخ 

10 - Zanngui said – op – cit , 1985 , p 45 .
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الدولـة علـى إعطــاء إنطالقـة جديــدة للحركـة الوطنيــة و هـذا بواسـطة املواهــب الشـابة و اإلطــارات الرياضـية املوجــودة 

قــة بــني خمتلــف الــواد التعليميــة ، حيــث يــتم دراســة قــوانني جديــدة تتكيــف مــع آنــذاك و ذلــك مــن أجــل إبعــاد التفر 

تنظيم و تسييؤ مشاطات الرتبية البدنية و الرياضية ، فكان املخطط املنهجي حيتوي على احملاور التالية :

تنظيم وتسيري نشاطات الرتبية البدنية و الرياضية .-

الرياضة املدرسية و اجلامعية .-

ات و اإلهتمام بالبحث العلمي .تكوين اإلطار -

الرياضة النخبوية و وضعية الرياضيني .-

املنشآت و العتاد الرياضي .-

11املساعدات املالية .-

الهيآت التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر :.4

تـــرب حمـــرك ألي نشـــاط الرياضـــة حتتـــل مكانـــة كبـــرية يف حركـــة الرياضـــة الوطنيـــة ، معلـــم الرتبيـــة البدنيـــة و الرياضـــة ، يع

رياضي مدرسي ، املنظمة حتتوي على عدة مصاحل سنتطرق إليها فيما يلي :

Fاإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية ( .4-1 A S S : (

ا غـري حمـددة حسـب أحكـام القـرار رقـم (  09اإلحتادية اجلزائرية للرياضـة املدرسـية هـي متعـددة الرياضـات ، و مـد

ا ما يلي :) و من مهامه95/ 

إعداد و إستعمال خمطط تطوير النشاطات الرياضية املمارسة يف الوسط املدرسي .-

التنمية بكل الوسائل .-

.1976أكتوبر 23وزارة الشبیبة و الریاضة للجمهوریة الجزائریة ، قانون التربیة البدنیة و الریاضة ، المؤرخ في : - 11
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السهر على تطبيق التنظيم املتعلق باملراقبة الطبية للرياضة ومحاية صحة التلميذ .-

السهر على الرتبية األخالقية للممارسني و لإلطارات الرياضية .-

ميذ باإلشرتاك الفعلي يف التظاهرات الرياضية املدرسية .السماح للتال-

ضمان و تشجيع بروز مواهب شابة رياضية .-

تنســـيق نشـــاطها مـــع عمـــل اإلحتاديـــة الرياضـــية األخـــرى للطـــور املتماســـك ملختلـــف النشـــاطات يف -

12الوسط املدرسي . 

Aالجمعية الثقافية للرياضة المدرسية ( .4-2 C S S: (

ليـــة األساســـية للحركـــة الرياضـــية املدرســـية الوطنيـــة ، حيـــث أن تســـيري و تنظـــيم هـــذه اجلمعيـــة هـــذه الســـلطة متثـــل اخل

خيضــع إىل مبـــادئ التســيري اإلشـــرتاكي يف كــل مؤسســـة تنشــأ إلزاميـــة مجعيــة ثقافيـــة رياضــية مدرســـية ، هــذه اجلمعيـــة 

املدرسـة ، النـاظر أو مسرية من طرف مكتب تنفيذي ، و مجعية عامة عن املكتب التنفيذي يـرأس مـن طـرف مـدير

13) .376/ 97املراقب العام للجمعية الثقافية الرياضية املدرسية ، وحسب األمر رقم ( 

) : L W S Sالرابطة الوالئية للرياضة المدرسية ( .4-3

ون مـن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية هي مجعية والئية هدفها هو تنظيم و تنسيق الرياضة يف وسط الوالية ، تتكـ

مجعيـة عامــة ، مكتـب تنفيــذي و جلـان خاصــة ، اجلمعيـة العامــة يرأسـها مــدير الرتبيـة للواليــة ، و تتكـون مــن رؤســاء 

اجلمعية الثقافية الرياضة املدرسية ، و ممثلي مجعيات أولياء التالميذ .

وجیه ) ،المتعلق بت09/95الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة الشباب و الریاضة ، األمر رقم :( -12
فیفري 25هـ ، الموافق لـ : 1415المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة و الریاضة و تنظیمها و تطویرها ، المؤرخ في رمضان 

.09، ص 1995
م ، المتعلق بالتربیة البدنیة و 1997أكتوبر 08بتاریخ ) ، الصادر376/ 97الجریدة الرسمیة ، األمر رقم : ( -13

ھا .الریاضة و تطویر
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ــ ة الرياضــية املدرســية ، مــن بــني أعمــال الرابطــة الوالئيــة للرياضــات املدرســية تنســيق كــل نشــاطات اجلمعيــات الثقافي

14دراسة و حتضري برنامج التطور حسب توجيهات اإلحتادة اجلزائرية للرياضة املدرسية.

المنافسة الرياضية المدرسية :.5

ـــة اجلزائريـــة  ـــا الفدرالي إن الرياضـــة املدرســـية هـــي األخـــرى حتتـــوي علـــى منافســـات ، حيـــث توجـــد تصـــفيات تقـــوم 

ت و منهــا ألعــاب القــوى وذلــك قصــد إختيــار األبطــال  ... ، و ذلــك مــن أجــل للرياضــة املدرســية يف شــىت املنافســا

تنظــيم بطولــة وطنيــة مصــغرة والــيت جتــري معظمهــا يف العطــل الشــتوية أو الربيعيــة ، مث تليهــا البطولــة العامليــة و لــذلك 

و إعطـــاء نفـــس الرياضـــة املدرســـية كغريهـــا مـــن الرياضـــات تـــنظم هـــذه املنافســـات مـــن أجـــل ترقيـــة املواهـــب الشـــابة ، 

جديد للحركة الرياضية .

وقبـــل أن نعطــــي مفهــــوم املنافســــات الرياضــــية املدرســــية يف اجلزائــــر ، وكيفيــــة تنظيمهــــا تنعطــــي مفهــــوم املنافســــات و 

ا بصفة عامة . نظريا

تعريف المنافسة :.5-1

ملنفعـة ، و كلمة املنافسة هي كلمة التنية وتعين البحث املتصـل مـن طـرف عـدة أشـخاص لـنفس املنصـب و نفـس ا

دف للبحث عن النصـر ، و هنـاك تعريـف آخـر يقـول  حسب روبر الرياضي الذي يعرف املنافسة هي كل مزامحة 

ا " ذلك النشاط الذي حيصل داخل إطار مسابقة متقنة يف إطار و منط معروفة ". 15على املنافسة أ

16شخاص للوصول إىل هدف منشود أو نتيجة ما ".وحسب " رد الدمان "،" املنافسة هي صراع عدة أ

ـا " كـل مرحلـة يتواجـد فيهـا إثنـان أو عـدد طبـري مـن األشـخاص يف صـراع  أما " فرينوندر " فيعـرف املنافسـة علـى أ

17ألخذ اجلزء اهلام أو النصيب األكرب " .

.09، ص 1995الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة الشباب و الریاضة ، مرجع سابق الذكر ، - 14
15- matuiv ( t.p ) aspects fandamantanteaus de l’enraiements , édition viga , paris , 1989 , p13 .
16- alderam ( ed ) manuel de psychalagie de sport ,édition , viga , paris ,1990,p95.
17- fenandez ( b ) soohlogie et comptions spartive , édition , viga , paris 1977 , p11
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ــة للغــري و ضــد احملــيط و حــىت علــم الــنفس إهــتم بــدوره باملنافســة و يعطــي هلــا هــذا التعريــف " تفهــم النافســة كمجا

الطبيعي ، واهلدف نصـر األشـخاص أو اجلماعـات لكـن كلمـة مزامحـة هـي أقـرب معـىن للمنافسـة يف ميـدان الرياضـة 

ة بني أشخاص من أجل أحسن حملة و ألحسن مستوى " . 18ألن هذه األخرية ختص جما

للمنافسة عدة نظريات هي ::نظريات المنافسة.5-2

: يجابيالمنافسة كشرط إ.5-2-1

حســب " رد الــدرمان " املنافســة هــي حــافز يســمح للشــخص بــالتطور ، و حســب " يــركس دودســن " النخبــة هــي 

اليت تـدفع أو تعقـد مـن حـد النافسـة ، أذا املنافسـة هـي " إحـدى املواقـع الـيت تسـمح لشـخص بـأن يصـل إىل نتيجـة 

مشرفة بذلك " .

المنافسة كوسيلة للمقارنة :.5-2-2

ـا حيـبط بـه إذا سـلوكات و معـامالت الفـرد ، ميكنهـا أن حالة الشخص يف املنا فسة ميكن أن تكون متعلقة مباشرة 

تتغري حسب معامالت رفاقه ، مدربيه ، متخرجيه ...إخل .

:تقييمهاالنافسة كمهمة متبادلة بين الرغبة في تحسين القدرات و الرغبة في.5-2-3

19جة للراغبني يف املنافسة .يرى " رد الدرمان " أن التصرفات يف املنافسة هي نتي

:أهداف المنافسات الرياضية المدرسية.6

تعتـــرب الرياضـــة املدرســـية مـــن أهـــم الوســـائل املســـاعدة علـــى إتـــزان الفـــرد نفســـيا و إجتماعيـــا ، فهـــي تكســـب اجلســـم 

راض ، و احليوية و الرشاقة ، مما جينب الفرد الكسل و اخلمول ، كما متنحه منوا صحيا جيدا جتعله أقل عرضـة لألمـ

يعتقــد الـــبعض أن الرياضـــة املدرســية ختـــتص بتكـــوين الفــرد مـــن الناحيـــة البدنيــة فقـــط ، و لكـــن هــذا غـــري صـــحيح ، 

18- waring ( h.t.r ) psichologie sportive , édition , viga , paris , 1976, p 23 .
19 - aldarman ( rd ) op , cit , 1990 , p 102 – 103 – 104 .
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فـــالفرد عبـــارة عـــن وجـــدة متكاملـــة بـــني مجيـــع النـــواحي اجلســـمية و العقليـــة و النفســـية و اإلجتماعيـــة ، كمـــا أكدتـــه 

، فالعقل مـثال يـؤثر علـى جمهـود اجلسـم و مـن هنـا يتضـح اإلجتاهات العلمية احلديثة ، فهناك تكامل يف منو اجلسم 

لنا عالقة العقل باجلسم ، إذأ فال يقتصر در ممارسة الرياضة على تنمية اجلسـم فقـط بـل يشـمل كـل نـواحي اجلسـم 

20، و فيما يلي سوف نوضح أهداف الرياضة املدرسية .

:من الجانب النفسي.6-1

رر الفرد مـن املكبـوت و تغمـره بالسـرور و اإلبتهـاج ، زد إىل هـذا فهـي إن الرياضة املدرسية كغريها من الرياضات حت

دف إىل إشباع امليول العدواين و العنف لدى بعض املراهقني عن طريق األلعاب التنافسية العنيفة كاملالكمـة مـثال 

ة و مفيـدة ،إذا احلـل فعند تسديد املالكم ضـربا للخصـم فإنـه يف هـذه احلالـة يعـرب عـن دوافعـه املكبوتـة بطريقـة مقبولـ

ور ، و وضعها يف السلوك املقبول السليم للتخلص من العبارات  و اإلندفاعات الغري مناسبة هو كبتها يف الالشع

:من الجانب اإلجتماعي.6-2

إن الرياضة املدرسية هدف إجتماعي ، يتمثل يف خلـق جـو التعـاون ، فكـل فـرد يقـوم بـدوره عـن طريـق مسـامهته مبـا 

ازل عــن بعــض احلقــوق يف ســبيل القــدوة و املثــل مــن أجــل حتقيــق هــدف إجتمــاعي تعــود فوائــده علــى عنــده ، بالتنــ

اجلميع ، فال يتحقق هذا التعاون إال عن طريق اجلماعة و التنافس .

م ، 1965ة ، القاھرة ، مصر ــــــ، دار النھضة العربی2، طاالجتماعیةمحمد عادل خطاب ، التربیة الوطنیة للخدمة -20
.67ص 
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:من الجانب العقلي.6-3

العقليـــة و حـــىت إن الرياضـــة املدرســـية تلمـــس كـــل اجلوانـــب ، حـــىت اجلانـــب العقلـــي ، فهـــي تفيـــد الناحيـــة البدنيـــة و 

يتحقـــق التفكـــري و إكتســـاب املعـــارف املختلفـــة دلـــت بطبيعـــة املنافســـة الرياضـــية املدرســـة كتـــاريخ اللعبـــة الـــيت منـــارس 

21فوائدها .

:من الجانب الخلقي.6-4

تعترب الرياضة املدرسية عملية تربوية خلقية ، مظرا ملا تـوفره النشـاطات املدرسـة مـن سـلوك أخالقـي ، و هـذا بـالنظر 

احلماس الىت تكسبه الرياضة املدرسية وسط التالميذ و اخلوف من اهلزميـة و اهلجـوم و تسـجيل النتـائج اجليـدة ، إىل 

دئتــــه ، و توضـــح مــــا جيـــب و مـــا ال جيــــب القيـــا م بــــه يف  ــــتم بســـلوك التلميـــذ و  و هلـــذا فـــإن الرياضــــة املدرســـية 

لقيـام بالعمـل الصـاحل و الثقـة يف الـنفس و اإلخـاء و النشاطات الرياضية املدرسية ، و هذا ما يساعد التلميذ علـى ا

22الصداقة .

:النشاط الرياضي الالصفي.7

إن النشاط الرياضي الالصفي هو عبارة عن مشاط رياضي خارج ساعات الدوام الرمسي للربنـامج املدرسـي ، و مـن 

م و كذلك ذوي امليـول و الرغبـات إىل املزيـد مـن املزاولـة أهدافه إعطاء الفرصة للتالميذ البارزين يف حتسني مستويا

الرياضية .

، دیوان المطبوعات 2د . محمد بسیوني ، فیصل یاسین الشطي ، نظریات و طرق التربیة البدنیة و الریاضة ، ط- 21
.17، ص م 1992الجامعیة ، الجزائر 

.67، ص 1965محمد عادل خطاب ، مرجع سابق الذكر ، سنة - 22
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:النشاط الرياضي الالصفي الداخلي.7-1

هــو النشــاط الــذي يقــوم خــارج أوقــات الــدروس داخــل املؤسســات التعليميــة و الغــرض منــه هــو إتاحــة الفرصــة لكــل 

ليـــوم الدراســـي ، و يـــنظم تلميــذ مبمارســـة النشـــاط احملبــب إليـــه ، و يـــتم يف أوقــات الراحـــة الطويلـــة و القصــرية و يف ا

23طبقا للخطة اليت يصنعها املدرس سواء كانت مباريات بني األقسام أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية .

و كـــذلك هـــو الربنـــامج الـــذي تـــديره املدرســـة خـــارج اجلـــدول املدرســـي ، أي النشـــاط الالصـــفي ، و هـــو يف الغالـــب 

ة و الرياضــة ، ولكنــه يتــيح الفرصــة لكــل تلميــذ أن يشــرتك يف نشــاط إختيــاري و لــيس إجبــاري كــدرس الرتبيــة البدنيــ

نــوع أو أكثــر مــن النشــاط الرياضــي ، و إقبــال التالميــذ علــى هــذا النشــاط أكــرب دليــل علــى جنــاح الربنــامج إذا مشــل 

أكثـــر عـــدد مـــن التالميـــذ و يعتـــرب هـــذا النشـــاط مكمـــال للربنـــامج املدرســـي ، ويعتـــرب حقـــه ملمارســـة النشـــاط احلركـــي 

24ا تلك احلركات اليت يتعلمها التلميذ يف درس الرتبية البدنية و الرياضة .خصوص

:النشاط الرياضي الالصفي الخارجي.7-2

هو ذلك النشاط الـذي جيـري يف صـورة منافسـات رمسيـة بـني فـرق املدرسـة و املـدارس األخـرى ، وللنشـاط اخلـارجي 

عـــام الـــذي يبـــدأ مـــن الـــدرس اليـــومي مث النشـــاط الـــداخلي أمهيـــة بالغـــة لوقوعـــه يف قمـــة الربنـــامج الرياضـــي املدرســـي ال

لينتهي بالنشاط اخلارجي حيث يصب فيه خالصة اجلد و املواهب الرياضية يف خمتلف األلعـاب لتمثيـل املدرسـة يف 

الباريــات الرمسيــة ، كمــا يســهل مــن خاللــه إختيــار العــيب منتخــب املــدارس ملختلــف املنافســات اإلقليميــة و الدوليــة 

.25

، دیوان 2د محمد عوض بسیوني، فیصل یاسین الشاطي ، نظریات و طرق التربیة البدنیة و الریاضة ، ط23
.132، ص 1992المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

65، ص 1986، 2الریاضیة ، بغداد ، طد عقیل عبد هللا ، اإلدارة و التنظیم في التربیة -24
الجزء الثاني ، الموصل ، و آخرون،دلیل الطالب في التحقیقات المیدانیة في التربیة الریاضیة ، قاسم المندالوي- 25

.55، ص1990العراق ،
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هو معروف أن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري املدارس سواء يف األلعـاب الفرديـة أو األلعـاب اجلماعيـة ، و كما 

هذه الفرق تعتـرب الواجهـة الرياضـية للمدرسـة ، و عنـوان تقـدمها يف جمـال الرتبيـة البدنيـة و الرياضـة للمدرسـة ، و يف 

26ة البدنية و الرياضة ، و النشاط الداخلي .هذه الفرق يوجد أحسن العناصر اليت تفرزها دروس الرتبي

العوامل المؤثرة على الرياضة المدرسية  :.8

:تأثير البرنامج على الرياضة المدرسية.8-1

إن عــدد احلصــص املربجمــة يف األســبوع غــري كافيــة و الحتقــق أهــداف الرياضــة املدرســية ، حيــث أن حصــة واحــدة يف 

ضــة املدرســية ، و هلــذا جيــب إضــافة حصــص خاصــة بالرياضــة املدرســية  األســبوع و ملــدة ســاعتني ال متثــل حصــة الريا

كي حتقق نتائج حسنة .

:غياب البنية التحتية.8-2

) مــن قــانون 98/ 97إن املنشــآت الرياضــية الــيت أنشــأت مل تكــن كافيــة مــع عــدد الســكان ، رغــم أن املادتــان ( 

95يف منشأ رياضي ، كمـا أن أحكـام القـانون ( الرتبية البدنية و الرياضة نص على أن لكل مؤسسة تعليمية احلق

) تعطـــي أولويـــة للرياضـــة اجلماهرييـــة ، إال أن جتســـيد هـــذه القـــوانني يف امليـــدان وتطبيقهـــا يف امليـــدان يعكـــس 09/ 

وضــعا مــرا ، أمــا مــن ناحيــة العتــاد و املنشــآت ، فمــن جهــة تبــىن املالعــب ، و مــن جهــة أخــرى يف أحســن األحــوال 

) مـــن 98/ 88ب أحيلـــت إىل أرضـــية لبنـــاء مســـاكن ، و هـــذا خمـــالف للقـــوانني مـــن املـــادة ( جنــد مســـاحات اللعـــ

) الــىت نصـت علــى أمهيـة املنشــآت الرياضــية يف املنـاطق العمرانيــة ، و إلـزام صــيانتها و اإلهتمــام 09/ 95قـانون ( 

ا . 

413، ص 1992د محمد عوض بسیوني، فیصل یاسین الشاطي ، مرجع سابق الذكر ،  -26
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:تأثير المستوى التكويني التربوي لألستاذ.8-3

ارف للســائلني و ثقافــة للمحتــاجني مــن املرشــدين و املتعلمــني ، و رســالة ال تقتصــر علــى املــريب عبــارة مــن دائــرة معــ

التلقــــني الرياضــــي فقــــط ، بــــل رســــالة شــــاملة للمجتمــــع مــــن املعــــارف التجريبيــــة أمــــام التلميــــذ ، و لكــــن الواقــــع يف 

غالـب األحيـان املؤسسات الرتبويـة خيـالف ذلـك ، فمعظـم التالميـذ يشـكون مـن مسـتوى األسـتاذ الـذي يكـون  يف

غري مؤهـل للعمـل ، فإنناجنـد يف بعـض الثانويـات مدرسـون مسـتواهم خيـالف املسـتوى املطلـوب ، و هلـذا فالدولـة يف 

) متنــع أي فــرد مــن ممارســة وظــائف التــأطري ملــادة الرتبيــة 76) يف املــادة ( 09/ 95قوانينهــا الصــادرة يف القــرار (

شهادة و إثبات مسلم أو معرتف به من طرف اهلياكل املؤهلة هلـذا الغـرض . البدنية و الرياضة إذا مل يقيت بأن له 

27

فبرایر 25، المؤرخ في 09/ 59أمر رقم ،لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة الشباب و الریاضةالجمهوریة  ا- 27
.الریاضیة و تطویرها، یتعلق بتوجیه المنظومة الوطنیة للتربیة 1995
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ة :ـــــــالخالص

يعتــرب اإلطــار الفلســفي للرتبيــة البدنيــة يف أي دولــة مــن جمموعــة القــيم و املبــادئ و األصــول و اإلجتاهــات الثقافيــة و 

اإلجتماعية و الدستورية تنظمها فلسفة الدولة .

نستنتج من هذه القيم و املبادئ و األصول قيمـة الرتبيـة البدنيـة و الرياضـة بإعتبارهـا حـق تكفلـه الدولـة و ميكن أن

ا الــيت تــرتجم هــذه  م و تــربيتهم مــن أجــل ذلــك تضــع كــل دولــة قوانينهــا و تشــريعا لألفــراد ، و تعتــرب وســيلة لتنشــأ

و الكفيلة بتحقيق ذلك .احلقوق إىل واقع تنفيذي و يتمثل يف إنشاء املنظمات املتخصصة

إن مهمـــات و أهـــداف الرياضـــة املدرســـية قـــد تعـــددت و مشلـــت العديـــد مـــن النـــواحي ، و الـــيت روعيـــت فيهـــا تنميـــة 

املواهــب و القــدرات البدنيــة و العقليـــة و تعلــم األلعــاب و قوانينهـــا ، و بــذلك يــتعلم التلميـــذ القــدرة علــى احملافظـــة 

ا و توجيهها ممـا يتناسـب مـع قابليتـه الذهنيـة و البدنيـة ، إال أن على صحته و املشاركة يف املنافسات  و كيفية إدار

ا طابعها احليوي و األساسي . مشاكل الرياضة املدرسية يف بالدنا أفقد
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د :ــــــتمهي

تعتــرب املراهقــة مــن أهــم الفــرتات احلساســة يف حيــاة الفــرد ، هلــذا إجتهــد أغلبيــة علمــاء الــنفس و اإلجتمــاع و علمــاء 

ــا يف  الرتبيـة نظـرا لكثـرة التغيــريات الـيت متـس املراهقــة يف خمتلـف جوانبـه الشخصــية و خمتلـف املراحـل الســنية الـيت ميـر 

هذه الفرتة .

ـا فـرتة إظطرابـات بالنسـبة للمراهـق فهـي تـؤثر علـى حياتـه وسـلوكاته النفسـية و اإلجتماعيـة و تقتصر هذه املر  حلة بأ

ـا تعتـرب منعطـف خطـري  ا أن تـؤثر علـى املراحـل التنمويـة كمـا أ لذلك فهي فرتة جتلب معها خربات جديدة من شـأ

ة وإثارة .يف حياة الفرد ملا هلا من أمهية خاصة بإعتبارها أكثر مراحل النمو أمهي
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تعريف المراهقة :.1

أصل الكلمة من فعل راهق مبعىن التدرج حنوالنضج بدراسة التغريات الىت تطرأعلى الفىت من الناحية البدنية واجلنسية والعقلية و هي 

.1تنقل املرء من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب  فهي إذا جسر يعرب عليه املرء من طفولته إىل رجولته

ــا اإلقــرتاب والــدنو مــن احللــم ، املراهــق هوالطفــل الــذي ينمــو مــن العلــم والرشــد والتــدرج حنــو النضــج  ويعرفهــا " توفيــق احلــداد " أ

جســدي وظــاهرة " وقــد عرفــت أيضــا نواحيهــا املختلفــة إذا ىــورد أن املراهقــة متعــددة فهــي فــرتة منــو2اجلتســي والعقلــي و اإلنفعــايل 

ـــا حتـــوالت نفســـية كليـــة إجتماعيـــة لفـــرتة زمنيـــة ـــا فـــرتة منـــو جســـدي و ظـــاهرة ROGERSو عرفهـــا روجـــرز 3كمـــا أ علـــى أ

ا فرتة حتوالت  .4عميقة نفسيةإجتماعية و مرحلة ذهنية كما أ

سنة أوقبـل ذلـك بعـام أو عـامني أي 12كما درست من ناحية السن فهي مرحلة إنتقال من الطفولة إىل سن الرشد متتد من سن 

ايتها أن من .5السهل حتديد بداية املراهقة لكن من الصعب حتديد 

ومــن ناحيــة التصــرفات هــي الفــرتة املمتــدة مــن العمــر الــذي تتميــز فيــه التصــرفات الســلوكية للفــرد بــالعواطف و اإلنفعــاالت احملــددة 

ة جســـر إنتفــال مـــن الطفولـــة إىل ، و هــذا التعريـــف هـــو الــذي ذهـــب إليـــه " مصــطفى غالـــب الزيــدان " فاملراهقـــ6والتــوترات العنيفـــة

الشباب فهي مرحلة حرجة جدا و مشحونة باملصاعب و األزمات الىت ترافق عملية تأكيد الذات يف عامل اآلخرين خالفـا للطفولـة 

ا مرحلة خضوعية و تقبلية  .7الىت تتسم بأ

.10، ص 1960مصطفى رزيف ، " خفايا املراهقة " دار النهضة العربية دمشق ، -1
.104، بدون سنة ، ص 1توفيق احلداد ، " علم النفس الطفل "ط-2
.225، ص 1991م أسعد ، " مشكالت الطفولة و املراهقة " ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، ميخائيل إبراهي-3
.824، ص 1997، القاهرة 1مصطفى فهمي ، " بيولوجية املراهقة " ، مكتبة مصر ، ط -4
.279، ص  1997عبد السالم زهران ، " علم الطفولة و املراهقة " ، عامل الكتابة ، القاهرة ، حامد-5
.25، ص 1990حممد علي ، " بيولوجية املراهق " ، دار البحوث العلمية ، سنة -6
.217، ص 1995فؤاد البهي السيد ، " األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة " ، دار الفكر العريب ، القاهرة -7
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أنواع المراهقة :.2

اللة إىل سـاللة كـذلك ختتلـف بـإختالف النمـاط احلضـرية الـىت يـرتىب يف املراهقة ختتلف من فرد إىل فرد ومـن بيئـة إىل أخـرى ومـن سـ

تمع املتحضر وكذلك ختتلف يف جمتمع  تمع البدائي ختتلف عنها من ا كما املدينة عنها يف جمتمع الريف  وسطها املراهق فهي يف ا

تمــع الــذي يفــرض الكثــري مــن القيــود و األغــالل علــى نشــاط املراهــق عنفختتلــ تمــع احلــر الــذي يتــيح للمراهــق فــرص يف ا هــا يف ا

العمل و النشاط و فرص إشباع احلاجات و الدوافع املختلفة .

تممعــات البدائيــة ينتقــل الطفــل مــن  ــا " .مارجريــت مــد " وهــي مــن علمــاء األنرتوبولوجيــة أنــه يف ا فمــن خــالل األحبــاث الــيت أجر

تمعات املتحضرة فقد أسفرت األحباث إىل أن املراهقة تتخذ أشكاال خمتلفة مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرجولة مباشرة ، أما :يف ا

المراهقة المكيفة :.2-1

خاليـــة مـــن املشـــكالت والصـــعوبات وتتســـم باهلـــدوء وامليـــل إىل اإلســـتقرار العـــاطفي واخللـــومن مجيـــع التـــوترات اإلنفعاليـــة والســـلبية ، 

ح .ويتميزفيها املراهق مع اآلخرين باحلس و التفت

المراهقة اإلنسحابية:.2-2

حيث ينسحب املراهق من جمتمع األسرة و من جمتمع األقران و يفضل اإلنعزال واإلنفراد بنفسه حيث يتأمل ذاته ومشكالته و هي 

معاكسة للمراهقة املتكيفة .

المراهقة المنحرفة :.2-3

يار النفسي و عدم القدرة على ا آلخرينلتكيف مع ايتميزفيها املراهق باإلحنالل اخللقي واإل

المراهقة العدوانية :.2-4

تمـع و  حيث يتسم سلوك املراهق بالعدوان على نفسه وعلى غريه من الناس ويتميزكذلك بتمرد املراهق على األسرة و املدرسـة و ا

.8عدم التكيف و التحلى بالصفات األخالقية 

.42–42، ص 1995، سنة 1ر املعرفة اجلامعية ، ط عبد الرمحان العيسوي ، " علم النفس النمو " ، دا- 8
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حاجات و متطلبات المرحلة المراهقة :.3

ملرحلة فيما يلي :و تتمثل أهم حاجات هذه ا

الحاجة إلى األمن :.3-1

و تتضمن احلاجة إىل األمن اجلسمي والصحة اجلسمية واحلاجة إىل الشعور باألمن الداخلي ، احلاجة إىل احلماية عند احلرمان مـن 

إشباع تادوافع واحلاجة إىل املساعدة يف حل املشكالت الشخصية .

الحاجة إلى حب القبول :.3-2

بــل اإلجتمــاعي و احلاجــة إىل أصــدقاء ، واحلاجــة إىل الشــعبية ، احلاجــة إىل الشــعور باإلنتمــاء إىل اجلماعــة لتقوتتضــمن احلاجــة إىل ا

ووحدة اهلدف ، و التجانس يف اخلربات واأللفة اليت ميكن 

املراهقني إىل أقصى أن تقوم بسرعة بني األفراد و معرفة األدوار يف اجلماعة وحتديدها ، كل هذا يؤدي إىل متاسك مجاعة الرفاق إىل

.9حد 

الحاجة إلى مكانة الذات :.3-3

وتتضمن احلاجةإىل اإلنتماء إىل  اجلماعة الرفاق ، احلاجة إىل

املركز و القيمة اإلجتماعية ، احلاجة إلة حتقيق الـذات ، لذلكفهويريـد أن ميـدح دومـا ويشـجع ألجـل الشـعور بقدراتـه علـى حتقيـق 

احلاجــة إىل الشــعور بالعدالــة يف املعاملــة و اإلعــرتاف مــع اآلخــرين ، وكــذلك التقبــل واحلاجــة إىل األعمــال وإجنازاملشــاريع ، وكــذلك

.10و القيادة االمتالكالنجاح اإلجتماعي و 

. 64، ص 1982، دار القلم ، الكويت 1حممد عماد الدين اإلسالمي ، " النمو يف مرحلة املراهقة " ، ط -9
.401، ص 1985حامد عبد السالم زهران ، " مرجع سبق ذكره " ، -10
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خصائص المراهقة :.4

النمو الجسمي :.4-1

الفروق املميزة يف تركيب جسم تتميزهذه املرحلة بالبطء يف معدل النمو اجلسماين ويالحتظ إستعادة الفىت لتناسق اجلسم كما تظهر

الفىت و الفتاة بصورة واضحة ويزداد منوالعضالت لدى اجلذع والصدر و الـرجلني بدرجـة أكـرب مـن العظـام حـىت يسـتفيد الفـىت إتزانـه 

:اجلسمي ويصل كل اجلنسني إىل نضجهم البدين الكامل تقريبا وتصبح عضالت القتيات قوية حبيث 

11راوة الليونة و حسن شكل القوام و يزداد حجم القلب و يكون الفتيان أطول وأقل وزنا من الفتياتعضالت الفتيات تتميز بالط

النمو الحركي :.4-2

النمواحلركي : من ناحيةالنمواحلركي يظهر اإلتزان التدرجيي يف نواحي و اإلضـطراب احلركـي ، كمـا يالحـظ اإلرتفـاع مسـتوى التوافـق 

لـــة ذروة جديـــدة للنمـــواحلركي يســـتطيع فيهـــا الفـــىت ســـرعة إكتســـاب و تعلـــم خمتلـــف احلركـــات و العضـــلى بدرجـــة كبـــرية و تعتـــرب املرح

إرتقائهــا و تثبيتهــا ، باإلضــافة إىل ذلــك فــإن زيــادة قــوة العضــالت عنــده تســاعد علــى إمكانيــة ممارســة أنــواع متعــددة مــن األنشــطة 

مثل : تساعدها على ممارسة أنشطة رياضية ند الفتيات الرياضية اليت تتطلب املزيد من القوة العضلية كما زيادة املرونة ع

.12كما يرى حامد عبد السالم ، تصبح هذه املرحلة أكثر توافقا وإنسجاما و يزيد توافق املهارات احلركية اجلمباز

رحلة السابقة و ويصبح السلوك احلركي أكثر إستمرارية و توازن و ثبات ويتضح منو اإلجتاهات وخصائص النمو احلركي أساس يف امل

.13يصل التدرج إىل أقصى مستوى حركي له خالل هذه املرحلة 

:االجتماعيالنمو .4-3

تعترب هذه املرحلة من املراحل احلساسة الىت يعيشها الفرد ، إذا فيها حيقق كيانه اإلجتمـاعي ، و حيـس أنـه قـد أصـبح لـه مكانـة بـني 

إجتاهات جديدة خمتلفة جتعل منه رجال مشاركا يف بنـاء جمتمعـه و وطنـه ، جمتمعه و حميطه فهواآلن يتطلع إىل إكتشاف عالقات و 

تمــع الــذىي يعــيش فيــه ، و يف هــذا الصــدد  فعلــى املراهــق يف هــذه املرحلــة أن يســري وفــق مــا متليــه العالقــات و التقاليــد الســائدة يف ا

اسي من شروط حصوله على التكيف يذكر " مصطفى غالب " إن إكتساب الفرد هلذه العادات و اإلجتاهات هي شرط أس

.30–29، ص 1املراهقة " ، منشورات مكتبة اهلالل ، بريوت ، طمصطفى غالب ، " بسيكولوجية الطفولة و-11
.147، ص 1992، سنة 2حممد حسن عالوي ، " علم النفس الرياضي " ، دار املعارف ، القاهرة ، ط-12
.374، ص 1995، سنة 2حامد عبد السالم زهران ، " علم النفس النمو " ، القاهرة ، ط-13



الفصل الثاني :                                                                   المراھقة

37

ا بطريقة غري سوية حيول بينه و بني حتقيـق أهدافـه يعرضـه االجتماعي الذي حيقق له اإلستقرار والراحة النفسية ، و لذلك فإكتسا

. 14إىل بعض األزمات ومشاعر التوتر و اإلضطرابات و عدم اإلستقرار 

النمو اإلنفعالى :.4-4

فعــاالت املراهــق ختتلــف يف نــواحي كثــرية عــن إنفعــاالتى الطفــل و كــذا الشــباب ، حبيــث متتــاز الفــرتة جيمــع علمــاء الــنفس علــى أن إن

تمع  ا فرتة إنفعاالت عنيفة ، إذ نالحظ املراهق يف هذه السنولت يثور ألتفه األسباب ضد احلياة و ا األوىل من مرحلة املراهقة بأ

بالتقلب و عدم الثبات ، فمثال جتده يضحك و فجأة يبكي ، و مبا أن املراهق قام ، شأنه شأن الطفل الصغري كما متتاز إنفعاالته 

علــى جــو جديــد عليــه و جمتمــع مــن الكبــار يســبقه يف التجــارب و املعرفــة ، و هــو ال يريــد أن يضــل خاضــعا للكبــار وســلطتهم الــىت 

ة وبني  حتقيق أمانيه ، فينشأ على هـذا اإلحبـاط  ألفها من قبل ، لذلك جتده يتعرض أحيانا أخرى حلاالت من اليأس الىت حتول بين

إنفعاالت متضاربة وعواطف جاحمة تدفعه يف بعض األحيان إىل التفكري يف اإلنتحار أوسـلك أي أسـلوب منحـرف فـاملراهق هـارب 

.15من احلقيقة إىل أحالم اليقظة يف أغلب األحيان

النمو العقلى :.4-5

ا فرتة متيز و  متايز و فرتة ال يقتصر النمو يف مرحلة املراهقة على ا لتغيريات العضوية ، إمنا تتميز هذه األخرية من الناحية الفسية بأ

نضـــج يف القـــدرات العقليـــة والنمـــو العقلـــي عمومـــا ، فـــالنموالعقلي هـــو تلـــك التغـــريات الطارئـــة علـــى األداءات الســـلوكية لألطفـــال ، 

.  16ات تتميزعادة بالزيادة نوعا وكما مقدارا أوالناشئة للمختلفني يف أعمارهم الزمنية وهذه التغري 

هلذا فتطور النمو العقلي ذو أمهية كبرية لدراسة املراهقة ليس ألنه أحد مظاهر النموفحسب و إمنا للمكانة العقليـة الـىت تعتـرب حمـددا 

هاما يف تقييم قدرات املراهق وإستعداداته ، ومن القدرات العقلية :   

العملية على أساس الفهم و امليل وتعتمد على قدرة " تبىن هذه :التذكير.1-1- 5

17اإلنتاج للعالقات اجلديدة بني موضوعات التذكر ، كما ال يتذكر موضوعا إال إذا فهمه متاما و يرتبط بغـريه مـن اخلـربات

" .

.28–20، ص 1سي ، حممد مرسي ، " ـزمة اهلوية يف املراهقة و احلاجة لإلنشاء النفسي " ، دار النهضة املصرية ، القاهرة ، طأبو بكر مر -14
.30–29، ص 1مصطفى غالب ، " بسيكولوجية الطفولة و املراهق " ، منشورات مكتبة اهلالل، بريوت، ط-15
120ص 1996دار املعارف، القاهرة، سنة،وي " ،أمحد زكي صاحل ، " علم النفس الرتب-16
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لعام و الذي يسمى القدرة العقلية" يف مرحلة املراهقة ينموالذكاء ا: الذكاء.1-2- 5

و القــدرات اخلاصــة ،  و تــزدادا قــدرة املراهــق علــى القيــام بكثــري مــن العمليــات العقليــة بــالتفكري ، العامــة و اإلســتعدادات

التذكر و التعلم  . "

" يزداد املراهق على اإلنتباه على األشياء سواء يف مدته أو مداه: اإلنتباه.1-3- 5

."  18ره إىل أدىن األشياء فهو يستطيع أن يستوعب مشاكل معقدة يف تيسري و سهولة ، و يستطيع أن يلفت نظ

" تنضج امليول يف املراهقة و تتصل بتمايز املظاهر العقلية للفرد: الميول.1-4- 5

و يعرف بأنه شعور يصاحب إنتباه الفرد و إهتمامه مبوضوع ما ، وهو مظهر من مظاهر اإلجتاه النفسي ." 

زحواج" يتسم خيال املراهق بأنه الوسيلة اليت يتجاوز من خالهلا : التخيل.1-5- 5

."19الزمن و املكان و له وظائف عدة ، ميكن أن حيققها املراهق فهوأدات تروحيية كما أنه مسرح للمطامع غري احملقة

" يتميزهذ ا التفكري بأنه أرقى من ذلك عن الطفل إذا أن التفكري : التفكير.1-6- 5

."20املشكلةاملراهق يكون ذا أبعاد و معاين عميقة يهدف من خالهلا إىل البحث عن حلولعند

مشاكل المراهقة :.5

والىتبنسبة كبرية يف نفسية املراهق ،تؤثر هذه املشاكلالمشاكل النفسية :.5-1

تبدو واضحة يف تطلـع املراهـق حنـوالتحرر واإلسـتقالل وثورتـه لتحقيـق هـذا التطـالع بشـىت الطـرق و األسـاليب ، فهـوال خيضـع لقيـود 

ا بتفكريه و عقله و عندما يشعر البيئة و تعاملها وأحكام النجتمع ، وقيم ه اإلجتماعية و اخللقية ، بل أصبح يفحص األمور و يز

املراهق بأن البيئة تتصارع معه وال تقدر موقفه وال حتس بإحساسه اجلديد هلذا فهو يسعى بدون قصد ألنه يؤكد ذاته بثورته و عناده 

.91، ص1984،سنة 1عبد الرمحان عيسوي ، " معامل علم النفس " ، داو النهضة العربية ، ط-17
.157أمحد زكي صاحل ، مرجع سابق الذكر ، ص -18
168–166، ص 1990، سنة 1عية ، اجلزائر ، طحمي الدين خمتار ، " حماضر علم النفس اإلجتماعي " ، ديوان املطبوعات اجلام-19
.92عبد الرمحان عيسوي ، " مرجع سابق الذكر " ، ص -20
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ه ، وال تعاملـه كفــرد مسـتقل ، و ال تشـبغ فيــه حاجاتـه األساســية يف ، فـإذا كانـت كــل األسـرة األصــدقاء ال يفهمـون قدرتـه و مواهبــ

.1حني جبب أن حيس بذاته وأن يعرتف الكل بقدراته وقيمته 

األسرة .كالت املراهق اإلجتماعية تنشأ منأهم أبرز مشالمشاكل اإلجتماعية :.5-2

يف هذه املرحلة مييل إىل احلرية و التحرر األسرة كمصدر للسلطة :2-1- 5

مل الطفولة و عندما تتدخل األسرة حيس ويشعر أن األسرة تصغر منشأنه و تقلل من قدراته لدا جنده مييل إىل نقد و عامن

مناقشة كل ما يعرض عليه من أفكار وأراء .

إذا تعترب املدرسة املؤسسة اإلجتماعية اليت: المدرسة كمصدر للسلطة 2-2- 5

.2لطة املدرسة تؤدي بثورة املراهق فيحاول التمرد عليها ألنه ال يستطيع فعل ما يريدهيقضي فيها معظم أوقاته ، وس

راهق من تعب وأرق ومعانات الشبانأي ما يشعر به املالمشاكل الصحية :2-3- 5

كما يشـعر املراهـق بعـدم اإلسـتقرار النفسـي وعـدم تناسـق أعضـاء جسـمه ، فكـل هـذه األمـور تكـون مصـدر قلـق املراهـق و 

.3ذا جعلته مصدر للصخريةخاصة إ

كما أن املتاعب املرضية الىت يتعرض هلا املراهق خاصة ما يتعلق مبظهـره كالسـمنة و تكـون إضـطرابات شـديدة جتعلـه يعمـل 

4على تنظيم الغذاء وزيارة األطباء املختصني.

خصائص السلوك اإلجتماعي عند المراهقين :.6

اإلنتماء إلى الجماعة :.6-1

موعة اليت ينتمي إليها وتقل بالتدريج الرغبـة يف اإلنـدماج إىل مسـايرة اجلماعـة ومسـايرة مييل املراهق يف مر  حلة املراهقة إىل مسايرة ا

أفرادها مسايرة عمياء ، حيل حمل هذا الشعور إجتاه اآلخر يقوم على أساس تأكيد الذات والرغبة يف اإلعرتاف به كفرد يعمل وسط 

وعه للجماعة وأفكاره نوع من خيفف الشعور باإلمث الناجم عن عدم طاعته لوالديه و مدرسـته ، اجلماعة  يف إخالص املراهق وخض

.73، ص 1971، سنة 1ميخائيل خليل عوض ، " مشكالت املراهقة يف املدن و الريف " ، دار املعارض ، القاهرة ، ط-1
.191، ص 2002، مسة 1ة اجلامعية ، مصر ، طإنتصار يونس ، " السلوك اإلنساين " ، املكتب-2
. 237، ص1994، سنة 1عبد العايل اجلسماين ، " بسيكولوجية الطفولة و املراهقة و حقائقها األساسية " ، دار العربية للعلوم ، ط-3
.220، ص1974سنة ،1حممد رفعت ، " املراهقة و سن البلوغ " ، دار املعارف للطباعة و النشر ، لبنان ، ط-4
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.1و إن الرغبة اليت حتذو املراهق لتأكيد ذاته تدفعه للقيام بأعمال تلفت النظر إليه سواء تعلق األمر مبلبسه أو حركاته أو مناقشاته 

:االجتماعيةالمراهق اتجاهات-2.6

:       يفاالجتماعيةاملراهق اتاجتاهتتمثل 

o. امليل إىل النقد و الرغبة يف اإلصالح

o. الرغبة يف مساعدة اآلخرين

o. الرغبة يف إختيار األصدقاء

o 2الرغبة يف الزعامة.

النمو الخلقي و الشعور الديني :-3.6

فكرة املراهق عن اخللق : إن الفتاة املراهقة و كذلك الفىت املراهق

مـا ن هـذه األعمـال فيقبـل منهـا مـا يروقـه و امة كل ما يصدر عن والديه مـن أعمـال و حيـاول أن يصـدر أحكامـه عـيتنافس يف الصر 

.3يتماشى مع منطقه ، ويرفض ما يتعارض من املثل العليا

ممارسة الرياضة و عالقتها بالمراهق :.7

دوافع النشاط الرياضي :.7-1

املركـب نظـرا لتعـدد أنـواع األنشـطة الرياضـية أمهالـدوافع الـيت حتفـز الالعـب علـى إن الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي تتميـز بالطـابع

: 4) أهم الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي وقسمها إىل نوعني rudieممارسة األنشطة الرياضية املختلفة ، وقد حدد الباحث ( 

:دوافع مباشرة.7-1-1

–47، ص1986، سنة 1حسن مصطفى وإبراهيم وهيب ، مسعان و آخرون ، " إجتاهات جديدة باإلدارة املدرسية " ، دار املعارف  ،ط-1
49.

.77، ص1986، سنة1صالح عبد احلميد وجناة عبد اهللا ،" اإلدارة املدرسية "، دار العلوم ، ط-2
.77، ص1989، سنة 1و حممد منري موسى ، " اإلدارة املدرسية احلديثة " ، دار املعارف ، مصر ، طد . وهيب مسعان-3
. 187، ص1986، سنة 1جالل سعد عالوي حممد ، " علم النفس الرتبوي الرياضي " ، دار املعارف ، ط-4
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oنشاط البدين .اإلحساس بالرضا و اإلشباع بعد نشاط عضلي كنتيجة لل

o . ا الشعور باإلرتياح كنتيجة التغلب على التدريبات البدنية الىت تتميزبصعوبا

o . اإلشرتاك يف املنافسات الرياضية اليت تعترب ركنا هاما من أركان النشاط الرياضي

o1تبجيل األرقام و البطوالت وإثبات التفوق و إحراز الفوز.

دوافع غير مباشرة :.2- 7-1

عن طريق ممارسة النشاط الرياضي .ب الصحة واللياقة البدنيةحماولة إكتسا

درة الفرد على العمل و اإلنتاج وممارسته للنشاط الرياضي إلسهامه يف رفع مستوى ق

قد حيب

ا تساهم يف قدراته على أدائه ورفع مستوى إنتاجه يف العمل  الفرد أنه ميارس الرياضةأل

يق وزنه من حيث الثقلحىت تسمح للفرد يف حقاإلحساس بالضرورة يف حالة السمنة

وكذلك يف

أنواع الرياضات  كااملصارعة احلرة لضرورة الدفاع عن النفس .

إذ يرى الفرد أنه يكون راضيا أنالوعي بالشعور اإلجتماعي الذي تقوم به الرياضة

.ثيلها رياضيا وإجتماعيايشرتك يف األندية و الفرق الرياضية ، و يسمى اإلنتماء يف مجاعة معينة ومت

حيث قام املفكر الباحث حممد حسن عـالوي بـإجراء  حبـث للتعريـف عـن رفـع النشـاط الرياضـي للمسـتويات الرياضـية العليـا 

ابيــات للــذكور واإلنــاث وأختــربت عينــة  عشــوائية مــن الالعبــني و الالعبــات  املصــدر يف ســنوات الســبعينات و مت تصــنيف إجي

:يليالفرد املعينة إىل ما

o. املكاسب الشخصية

o. التشجيع اخلارجي

o. التمثيل الدويل

o. إكتساب نواحي إجتماعية

.187جالل سعد ، عالوي حممد ، " نفس املرجع " ، ص -1
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o. إكتساب مسا ت خلقية

o. إكتساب نواحي عقلية ، نفسية وبدنية

o 1امليوالت الرياضية.

الرياضة عند المراهق : .8

مستعد لتجاوز احلدود إذا كان األمر متعلقا بتحسني يف مرحلة املراهقة يكون الفرد متحمسا يف ممارسة النشاط الرياضي و البدين و 

و تعديل مهاراته الرياضية أو إظهارها و تنمية إستعداداته و مواهبه .

ويكون قد إنفصل عن النشاطات التقليدية يتوجه حنو الرياضة مثل كرة القدم ، تنس ، كرة السلة ، ... إخل من أنواع الرياضات -

ىل التقليــل مــن اللعــب بالتــدريج يف حــني جنــده دائمــا يهــتم أكثــر فــأكثر مبشــاهدة األلعــاب الرياضــية فإنــه يصــل إ16فمــثال يف ســن 

راهـق رمـزي يف مرحلـة الطفولـة يشـرتط يف مرحلـة املراهقـة تنظـيم تقـين للعـب حبيـث جيـب تـوفري العتـاد و املتلفزة فبعد ما كان لعب امل

املكان و كل الظروف املالئمة  .

رحلة اليت نريد فيها إبعـاد املراهـق عـن السـلبية املهمـة و غـري الواضـحة دون أن نـوفر لـه و نقـرتح عليـه اإلمكانيـات فاملراهقة هي امل-

اجلذابة لإلهتمام بلعب و يرجع هذا رمبا إىل عدم معرفة التحول النفسي الذي حيدث عند كل مراهق .

" املفكـر اإلجتمـاعي حيـث يـرى يف PARIBAS"ح حيـث أنالذي توحد اجلسم من الـرو و تعترب الرياضة من أنواع اللعب املميز 

ففي مرحلة املراهقة مل تصبح املهـارة و التقنيـة مهـا األسـاس يف الرياضـة ، نفسية و حركية إجتماعية و على هذاالرياضة تربية حركية 

ا  .2و إمنا التلميذ املستعمل هلما أي الرياضة تستدعي بعض الشروط حىت ميكن الفرد القيام 

همية ممارسة الرياضة للمراهق :أ.9

ممارسة نشاطات البدنية و الرياضية هلا تأثري على جسم املراهق من الناحية البيولوجية ، و كذلك فهي تأثر على اجلانب النفسي و 

.للتلميذاالجتماعي

ممارسةلقد أثبتت الدراسات النفسية احلديثة أن من الناحية النفسية :.9-1

.163، ص1987، سنة 1مد صاحل ، " علم النفس الرياضي " ، دار املعارف ، القاهرة ، طعالوي حم-1
.175- 162، ص1987عالوي حممد صاحل ،" علم النفس الرياضي "، مرجع سبق ذكره ، سنة -2
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رياضية تلعب دورا هاما يف الصحة النفسية و عنصرا هاما يف بناء الشخصية الناضجة السوية ، كمـا البدنية و الالنشاطات

أن ممارسة النشـاطات البدنيـة و الرياضـية تعـاجل كثـريا مـن اإلحنرافـات النفسـية بغـرض حتقيـق التوافـق النفسـي للفـرد . كمـا أن 

نعــزال اللــذان يتحــوالن مبــرور لــزمن إىل مــرض نفســي حــاد، الرياضــة تشــغل الطاقــة الزائــدة للفــرد فيحــرر ذلــك الكبــت و اإل

فممارسة النشاطات البدنية و الرياضية ضمن اجلماعات تبعده عـن العقـد النفسـية كاألنانيـة و حـب الـذات  ، كمـا تلعـب 

.1دورا كبريا يف عملية إشعلر السرور و التعبري عن اإلنفعاالت الداخلية للممارسني وتطوير عواطفهم

تمع يفرض عليهإن عملية أندماج الاحية اإلجتماعية :من الن.9-2 فرد يف ا

حقوق وواجبات و يعلمه التعاون و املعاملة ، و الثقة بالنفس ، و يتعلم كيفية التوفيق ما هو صاحل له فقط ، وماهو صاحل 

تمع ، وهذه العالق ة الوثيقة موجودة بني الرتبية البدنيـة للمجتمع ، ويتعلم من خالهلا أمهية إحرتام القوانني و األنظمة يف ا

و الرياضية حتضر الفرص املناسبة للنمو السليم للمراهق و تساعدهم على فهم العالقات اإلجتماعيـة و تكـيفهم معهـا ، و 

2هي عنصر إلحالل السالم يف العامل و ذلك بتدعيمها للتضامن و التفاهم و التعاون على املستوى الدويل .

، 1992بوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سنة ، ديوان املط2حممد عوض بسيوين ، فيصل ياسني الشطي ، " نظريات و طرق الرتبية البدنية " ، ط-1
.  17ص 

.18حممد عوض بسيوين ، " نفس املرجع " ، ص -2
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ة :ــــــــخالص

بإعتبارهـا مرحلــة عمريــة هامــة يف حيــاة اإلنســان فقــد إجتهــد يف دراسـتها خمتلــف العلمــاء ، ففيمــا يــتم تكــوين املراهــق ليصــبح عنصــر 

تمع قادرا على حتمل أعباء احلياة ، فهنا تتكون الشخصية وتبىن القيم و املبادئ اليت سيمشي عليها يف املستقبل و يبدأ  فعال يف ا

مواجهــة مشــاكل إجتماعيــة و نفســية تعرقــل منــوه ، لــذلك حيتــاج املراهــق عنايــة خاصــة مــن طــرف األســرة خاصــة يف طريقــة الفــرد يف 

التعامل كما جيب علينا أن نعطيه الفرص بتكيف مع حميطه اإلجتماعي و التبري عن قدراته و إمكانياته ومواهبه لتحقيق النجاح يف 

تمع بالفائدة خمتلف امليادين ، وخاصة يف جمال الرياض ة املدرسية ملا فيها من فوائد إجتماعية و تربوية و صحية تعود عليه و على ا

 .
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د :ـــــتمهي

ذا السلوك ينشد الراحة ، فرتاه حياول إن اإلنسان قد يظن ومها و هو يعيش مبفرده ، إنه 

علــى العقــاب مــن أجــل الظفــر بالســكينة و اهلــدوء و لكنــه مــا يكــاد يتغلــب علــى الصــعاب ، حــىت يصــبح االنتصــار

ما يكاد خيلـد إىل الراحـة حـىت يشـرع باإلمتـداد السكون بالنسبة إليه أمرا عسريا ال سبيل إىل إحتماله ، ألن اإلنسان 

ببصره إىل ما ينتظره من اآلالم و املخاطر ، حىت إذا أحس بأنه يف مأمن من كل املخاطر فسرعان ما جيد نفسه 

وال ميكـــن لإلنســـان املكـــون مـــن النـــوازع املاديـــة ، الروحيـــة و احلاجـــات النفســـية و اإلجتماعيـــة للوصـــول إىل مســـتوى 

تكيف و ما ينتج عنه من راحة نفسية و إجتماعيـة إال إذا إسـتطاع حتقيـق أكـرب إشـباع حلاجاتـه الفطريـة مقبول من ال

و املكتسبة على حد سواء ، و مستوى مقبول من التكيف اإلجتماعي .

.و مما ال شك فيه أن عدم التكيف اإلجتماعي ، جيعل الفرد غري متزن يف إنفعاالته و تفكريه و أرائه و معتقداته 

تمع . و من هنا قد يسلك سلوكا إجتماعيا غري سوي ، و ينتقد مبادئ و معايري و أهداف ا
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:االجتماعيتعريف التكيف .1

هو عبارة عن مفهوم بيولـوجي ، حيـث يثـري إىل العمليـات الـيت بواسـطتها يتكيـف الكـائن احلـي االجتماعيالتكيف 

.1

م التكيـــف إنبثـــق مـــن علـــم األحيـــاء و كـــان حجـــر الزاويـــة يف نظريـــة دارويــــن عرفـــه " الزاروس " يف قولـــه : " أن علـــ

للنشوء و اإلرتقاء ، وقد إستعري و عدل مـن قبـل علمـاء الـنفس ، و مسـوه التوافـق و يؤكـد علـى كفـاح الفـرد 1859

2للبقاء طويال أو العيش يف حميطه الطبيعي و اإلجتماعي ".

ســتمرة يهـدف بــه الشـخض إلىتغيــري سـلوكه ليحــدث عالقـة أكثــر توافقــا التكيـف اإلجتمــاعي هـو عمليــة ديناميكيـة م

ا القدرة على تكوين العالقات املرضـية بـني  بينه و بني البيئة ، و بناءا على ذلك نستطيع أن نعرف هذه املظاهر بأ

3املرء و بيئته .

تبــاع التقاليــد و اخلضــوع كمــا يعــرف " يوســف مــراد " أنــه ســلوك الفــرد كــي ينســجم مــع غــريه مــن األفــراد خاصــة بإ

لإللتزامــات اإلجتماعيــة ، أمــا عنــدما يواجــه الفــرد شــكله خلقيــة ، أو يعــاين صــراعا نفســيا تقتضــي معاجلتــه آن يغــري 

، و حماولــة الفــرد إحــداث نــوع مــن التــوازن بينــه و بــني بيئتــه 4الفــرد مــن عاداتــه و إجتاهاتــه اجلماعــة الــيت كــان فيهــا 

5ون ذلك عن طريق اإلمتثال للبيئة و التحكم فيها أو إجياد حل وسط بينه و بينها .املادية و اإلجتماعية و يك

و لكــن هنــاك مــن يــرى بــأن مفهــوم التكيــف اإلجتمــاعي و التوافــق هلــا نفــس املعــىن و ميكــن أن يســتعمل أحــديهما  

لــذي أطلــق كمــرادف لآلخــر و مــنهم " مصــطفى فهمــي " أن العلــم النفســي إســتعار مفهــوم البيولــوجي للتكيــف و ا

. 51، ص1989محمد عاطف نجیب ، " قاموس علم النفس " ، دار المعرفة ، اإلسكندریة ، سنة- 1
2- lagaruss.r , patteroes oe ajustement third , editioninier national seradeent , editer megranbiu
kabakusta , lrd 1967 , p 03.

.329، ص 1958، 3" الصحة النفسیة " ، دار المعارف ، القاهرة ، طمصطفى فهمي ، - 3
.329، ص1958، 3یوسف مراد ، دراسات في التكامل النفسي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط- 4
.29، ص 1975، سنة 01أحمد عزة راجح ،" أصول علم النفس " ، مكتبة األنجلومصریة ، ط -5
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ــــال النفســــي و اإلجتمــــاعي حتــــت مصــــطلح التكيــــف  عليــــه علمــــاء البيولوجيــــا مصــــطلح اهلوائمــــة و إســــتخدم يف ا

6اإلجتماعي أو التوافق .

التكيف اإلجتماعي :اتجاهات.2

:اإلتجاه النفسي.2-1

تماعيـة و اجلسـمية النفسـية و اإلجإن اإلجتاه النفسي يؤمن بأن التكيف ال يكون إال بواسـطة إشـباع الفـرد حلاجاتـه 

سـلوكه يف سـبيل وحسب " شافولورانس " إن احلياة سلسلة من عملية التكيف الغجتماعي اليت يعدل فيها الفـرد، 

اإلستجابة للمواقف املركب الذي ينتج عن حاجاته و قدراته علـى إشـباع هـذه احلاجـات ، و لكـي يكـون اإلنسـان 

لـه القـدرة علـى إسـتجابات متنوعـة تالئـم املواقـف املختلفـة و ينـتج سويا ينبغـي أن توافقـه مرنـا ، و ينبغـي أن تكـون

7يف حتقيق دوافعه .

شـوبن " و مهـا مـن مؤيـدي هـذا اإلجتـاه ، أن الكـائن احلـي حيـاول يف البدايـة إشـباع دوافعـه بأسـهل و كذلك شافر و 

عـديل يف البيئـة أو تغيـري الطرق فإذا مل يتسىن له ذلك فإنه يبحـث عـن أشـكال جديـدة لإلسـتجابة ، إمـا بإحـداث ت

ذا تكون احلياه عبارة معن عملية توافق مستمر بالنسبة للكائن احلي . ا ، و  8دوافعه ذا

.10، ص 1979سبق ذكره ، سنة مصطفى فهمي ، مرجع-6
شافولورانس ، " علم النفس المرضي " ، ترجمة صبري جرجس ، فصل منشور في كتاب میادین علم النفس ، المجلد - 7

.36، ص 1966األول ، أشرف على الترجمة " یوسف مراد " ، دار المعارف القاهرة ، 
8 -saaferl.fand shabenj .psychalaayoo adju stmentappraach .throu oh –thestudyof
personalityse candittantre mal mili accampbchy new york 1985 p58
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:اإلتجاه اإلجتماعي.2-2

يعرف التكيف ضمن هذا اإلجتاه أنه " تلك العملة ملعايري اليت يقتبس فيها الفرد السلوك املالئـم للبيئـة أو املتغـريات 

نســبة لســلوك الفــرد هــو التغيــري الــذي يطــرأ تبعــا لضــرورات التفاعــل اإلجتمــاعي و إســتجابة حلاجــة املــرء ، البيئــة و بال

تمع ". 9إىل اإلنسجام مع جمتمعه و مسايرة العادات و التقاليد اإلجتماعية اليت تسود يف ا

يـف " حيـث أشـار يف كتابيهمـا أن التكI.D.CROW.ACROWكما يدعم هذا اإلجتاه " كرو كرو / 

يشري إىل مدى قدرة املوضـوع " الفـرد " علـى الـتالؤم مـع اهلـدف الـذي يسـعى إىل حتقيقـه يف الوقـت الـذي يسـتطيع 

10فيه أن يقيم عالقات منسجمة و سوية نع الظروف و املواقف و اإلشخاص الذين يكونون البيئة احمليطة .

:اإلجتماعي )–التكاملي ( النفسي االتجاه.2-3

ـال يـرى الـبعض أن فاتكيف الحيدث يف ه ذا اإلجتاه إال بالتكامل و تفاعل الفرد و حميطه اإلجتمـاعي ففـي هـذا ا

التوافـق ميثــل عمليــة ديناميــة تتنــاول الســلوك و البيئــة الطبيعيــة اإلجتماعيــة بــالتغيري و التعــديل حــىت حيــدث تــوازن بــني 

11الفرد و بيئته .

ــــة أمحــــد فهمــــي " أن التك ــــرى يف هــــذا الصــــدد " مسي ــــه كمــــا ت ــــني الشــــخص و بيئت ــــف يتضــــمن تفاعــــل مســــتمر ب ي

فالشـــخص حاجـــات و البيئـــة مطالـــب ، و كـــل منهمـــا يفـــرض مطالبـــه علـــى اآلخـــر ، ويـــتم التكيـــف أحيانـــا عنـــدما 

يوضــح الشــخص إمكانياتــه البنــاء فيعــدل الظــروف البيئيــة الــيت تقــف يف ســبيل حتقيــق أهدافــه و يف أغلــب األحيــان 

الظرفني ، و ينشأ سـوء التكيـف عنـدما يفشـل الشـخص يف حتقيـق مثـل هـذا يكون التكيف حال وسيطا بني هذين

احلـــل الوســـيط ، فتســـوء صـــحته النفســـية ألن مفهـــوم الصـــحة النفســـية عنـــد الـــبعض يتمثـــل يف قـــدرة الشـــخص علـــى 

29ص1974أسعد رزوق . موسوعة علم النفس . بیروت .المؤسسة العربیة للنشر والطبع .بیروت-9
17ص9891محمد عاطف غیث .قاموس علم اإلجتماع .دار المعرفة الجامعیة . اإلسكندریة -10
29ص1974كمال دسوقي . علم النفس ودراسة التوافق .دار النهضة العربیة للطباعة والنشر . بیروت -11
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التوافــق بــني رغباتــه و أهدافــه مــن جهــة ، و بــني احلقــائق و املاديــة و اإلجتماعيــة الــيت يعــيش يف وســطها مــن جهــة 

12رى .أخ

أنواع التكيف اإلجتماعي :.3

التكيف الذاتي :.3-1

و يقصد بذلك قدرة الفرد على التوفيق بـني متطلباتـه و أدواره اإلجتماعيـة املتصـارعة مـع الـدوافع للوصـول إىل الرضـا 

و اإلبتعاد عن الصراع ، إذا دور التكيـف اإلجتمـاعي الـذايت ميكـن يف التنسـيق بـني القـوى الشخصـية املختلفـة لكـي

تعمل كوحدة لتحقيق أهداف الفرد و لذلك يعترب الفرد من الصراعات الداخلية ، و من مسـات الفـرد الغـري متكيـف 

ذاتيـــا التعـــب النفســـي  و اجلســـمي ، و قلـــة الصـــرب و ســـرعة الغضـــب ، األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل ســـوء عالقـــات الفـــرد 

سفية اليت تنادي به التكيف اإلجتماعي .اإلجتماعية باآلخرين و لعل املدرسة الرواقية من اإلجتاهات الفل

يقول " زينون " بأنه على اإلنسان أن يعيش مبقتضـى العقـل يف وفـاق مـع الطبيعـة و خـري مثـال علـى التكيـف الـذايت 

13هو فبول الطبيب على أن يعمل كممرض يف املستشفى إذا مل يستطع إجياد عمل له كطبيب .

التكيف النفسي :.3-2

نفســـي إذا مـــا شـــعر بـــإختالل تـــوازن ه النفســـي أمـــا لعـــدم إشـــباع حاجاتـــه أو حتقيـــق أهدافـــه يلجـــأ الفـــرد للتكيـــف ال

ــدف أعــادة التــوازن املفقــود إىل مــا كــان عليــه حالــه مــن قبــل ، و متــر عليــه التكيــف النفســي يف مراحــل منهــا وجــود 

حتقيـق ذلـك اهلـدف دوافع تدفع اإلنسان إىل هدف خاص يسعى إليه و مرحلـة وجـود عـائق مينعـه مـن الوصـول إىل

سمیة أحمد فهمي . مجاالت الصحة النفسیة في المدرسة . حولیة كلیة البیئات . جامعة عین الشمس . القاهرة . -12
80ص1962. القاهرة 3طبعة عین الشمس العدد

2004ة العزیز . جودات عزت عطیوي التوجیه المدرسي . دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان ط سنسعید عبد-1

330ص
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، فــإذا جنــح يف ذلــك فإنــه سيصــل إىل الرضــا ، أمــا إذا مل يســتطع يف ذلــك فإنــه يلجــأ إىل آليــات الــدافع مثــل أحــالم 

اليقظة أو تعاطي املخدرات أو الكحول .

14إن السعادة تنتج من الداخل مث تنعكس بعد ذلك على بيئته اخلارجية .

التكيف اإلجتماعي :.3-3

جتمــاعي قــدرة الفــرد علــى التكيــف مــع نفســه اخلارجيــة مــن أهــل و أصــدقاء و أبنــاء الــوطن ، و يقصــد بــالتكيف اإل

بكـل مــا حيـيط بــه مــن عوامـل كــالطقس و وسـائل املواصــالت و أجهــزة و آللـت و قــيم وعـادات و تقاليــد و ديــن و 

متغـرية مـن حـني آلخـر ، عالقات إجتماعية و نظم سياسية و تعلمية و إقتصادية .. إخل ، الذكر بأن اخلارجية بيئة 

األمــر الــذي خيلــق للفــرد القلــق و الصــراع ، الــيت تعتــرب ســلوكاته وفقــا هلــذه التغــريات ، فــإذا إســتطاع ذلــك أشــعر و 

أحــس بالســعادة ، و إذا فشــل شــعر باإلحبــاط لــذلك فــإن التكيــف الــذايت و اإلجتمــاعي يتمثــل يف شــعي الفــرد و 

قــوم علــى احلــب و التســامح و اإليثــار و اإلحــرتام يف جــو بعيــد عــن قدرتــه علــى تكــوين عالقــات إجتماعيــة ســليمة ت

العــــدوان و الشــــك و اإلشــــكال علــــى اآلخــــرين و جتاهــــل حقــــوق اآلخــــرين و مشــــاعرهم ، و هــــي عمليــــة توافــــق و 

يتقارب أدائهم و أفكلرهم ، و أن التكيـف اإلجتمـاعي يـؤدي إىل القضـاء علـى الفـنت و املشـاحنات يف اجلماعـات 

.15

331سعید عبد العزیز . جودات عطیوي . نفس المرجع ص-14
256ص1956حسن شحاتة سدفان . أسمى علم االجتماع .دار النهضة العربیة . القاهرة-15
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يف البيولوجي :التك.3-4

ة التكيــف البيولـوجي إطـالق حيــوان احلبـار ( األخطبـوط ) أكــرب حـول نفسـه ليضــلل عـدوه و يسـاعد نفســه لـمـن أمث

لكــي تنجــو بنفســها مــن خطــر املــوت ، حيــث يتغــري gelasعلــى جتنــب اخلطــر و عــدم إفرتاســه و تعبــري لــون احلــرب 

ا حسب العشب و الصخور اليت تعيش بينها . 16لو

: االجتماعيتكيف شروط ال.4

الراحة النفسية :.4-1

إن عدم الراحة النفسية و يف أي جانب من جوانب حياة الفـرد حتيـل حياتـه إىل جحـيم ال يطـاق و مـن أمثلـة عـدم 

الراحة النفسية حاالت اإلكتئاب و القلق الشديد أو مشاعر الذنب أو األفكار املتسلطة و عـدم اإلقبـال للحيـاة و 

يســت معــىن الراحــة النفســية أنــه ال يصــادف الفــرد أي عقبــات أو موانــع تقــف طريــق إشــباع التحمــي هلــا ، و لكــن ل

حاجاتـه املختلفــة يف حتقيـق أهدافــه يف احليـات ، فكثــريا مـا يصــادف الفـرد يف حياتــه اليوميـة و إمنــا الشـخص املتمتــع 

ملشــكالت بطريقــة ترضــاها بالصــحة النفســية أو التكيــف نفســيا هــو الــذي يســتطيع مواجهــة هــذه العقبــات و حــل ا

تمع . 17نفسه و يقرها ا

مفهوم الذات :.4-2

ـــا عامـــل أســـاس يف التكيـــف  ـــيت تقـــوم عليهـــل شخصـــيته كمـــا أ فكـــرة الشـــخص عـــن نفســـه هـــي النـــواة الرئيســـية ال

الشخصي و اإلجتمـاعي ، فـاذات هـي فكـرة الشـخص عـن الوظـائف النفسـية الـيت تـتحكم يف السـلوك الـذي يقـوم 

شخص إىل نفسه بإعتباره مصدر الفعل .به و هي نظرة ال

230وي مرجع سابق الذكرصسعید عبد العزیز . جودات عطی- 16
1987سنة 2مصطفى فهمي " الصحة النفسیة " ، دراسات في سیكولوجیة التكیف .الناشر مكتبة الخانجي .القاهرة ط-17

45.ص
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تقبل الذات و تقبل اآلخرين :.4-3

يرتبط تقبل اآلخـرين بتقبـل الـذات فالشـخص الـذي لديـه الثقـة بنفسـه و يثـق بـاآلخرين يعتـرب أكثـر إهتمامـا و رغبـة 

ن عليــه لإلنطــالق و األخــذ بيــد غــريه كمــا يكــون شــديد الرغيــة يف أن يــدع اآلخــرين يقودونــه إىل عــواملهم و يعرضــو 

ـــذه  مشــاكلهم اخلاصــة و يكــون علــى قــادرا التفاعــل اإلجيــايب البنــاء مــع اآلخــرين علــى األخــذ و العطــاء معهــم و 

18الطريقة تكمل الدورة نفسها و حيدث التكيف .

القدرة على ضبط الذات و تحمل المسؤولية :.4-4

جــاء ة إشــباع احلاجــات و أن إن الشــخص املتكيــف هــو الــذي يســتطيع الــتحكم يف رغباتــه و يكــون قــادرا علــى إر 

يتنازل عن الذات قريبة عاجلة يف سبيل ثوابت ذات أبعد أكثر و أكثر دوما ، فهـو الـذي يعتـرب نفسـه مسـؤوال عـن 

أعمالــه و يتحمــل هــذه املســؤولية عــن خــاطر طيــب و هــذه إحــدى الســمات اهلامــة يف الشخصــية املتكاملــة و منــه 

التكيف .

خرين :القدرة على النصيحة و خدمة اآل.4-5

من أهم مسات الشخص املتمتع بالصحة النفسـية ( متكيـف نفسـيا ) ، قدرتـه علـى أن ميـنح كمـا أن يأخـذ مـن أي  

تمع ، فالشخصية السوية و املتكيفة هي اليت تساهم يف خدمة اإلنسانسة عامـة و تفعـل ذلـك  كان من طبقات ا

ا بالطبع . 19يف حدود إمكانيا

:إتخاذ أهداف واقعية.6- 4

خص املتصـف بالصـحة النفسـية املتكيفـة هـو الـذي يضـع أمـام نفسـه أهـدافا و مسـتويات للطمـوح و يسـعى إن الش

للوصــول إليهــا حــىت لــو كانــت تبــدو لــه يف غالــب األحيــان بعيــدة املنــال فــالتكيف املتكامــل و الســليم لــيس معنــاه 

ص49 مصطفى فهمي، نفس المرجع، ص48 -18

50ص49مصطفى فهمي، مرجع سابق الذكر ، ص-19
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، لكــي يتحقــق هــذا جيــب أال حتقيــق الكمــال ، بــل يعــين بــذل اجلهــد و العمــل املســتمر يف ســبيل حتقيــق األهــداف 

20يكون البعد شاسعا بني فكرة الشخص عن نفسه و بني األهداف املسطرة لنفسه .

إكتساب عادات و مهارات سليمة :.4-7

و هي ما يساعد الفرد على إشـباع حاجاتـه مـن تـدريب و إكتسـاب مهـارات مثـل اإلتصـال و التواصـل و املهـارات 

ط الــذات و و تأكيــدها كلهــا مهــارات تســاعد الفــرد علــى التكــوين اإلجتماعيــة و مهــارات حــل املشــكالت و ضــب

السليم .

المسايرة :.4-8

تعــين مســايرة الفــرد للمعــايري اإلجتماعيــة يف بيئتــه ، و لقيمتــه ، و أخــالق العشــرية ، و هــي إحــدى مظــاهر التكيــف 

م و مسـاير  م مثنا ملعتقـدا م لألفكـار الـيت كانـت سـائدة مع احمليط ، فقد دفع الكثري من الفالسفة واملفكرين حيا

ــــذا املعـــىن فــــإن التكيــــف يعـــين اإلستســــالم للوصــــول إىل  يف عصـــرهم و مــــنهم " ســـقراط " ، و " كــــوبرنيس " ، و 

21السالمة و بالتايل التكيف .

أشكال التكيف اإلجتماعي :.5

يأخذ التكيف اإلجتماعي بعض اإلشكال التالية :

. التكيف يف جمال األسرة

ال العمل .التكيف يف جم

. التكيف الروحي

، 2004، سنة01درسي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، طبعةسعید عبد العزیز ، عزت عطیوي ، التوجه الم-20
.232ص

سعید عبد العزیز ، عزت عطیوي ، مرجع سابق الذكر ، ص233 -21
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. التكيف يف جمال الدراسة

. 22التكيف مع األصدقاء

:عوامل التكيف اإلجتماعي.6

إن التكيــف عمليــة ديناميكيــة مســتمرة ، ذات حساســية بالغــة إجتــاه املــؤثرات النابغــة مــن الفــرد نفســه ، أو املــؤثرات 

تمع الذي يعـيش فيـه ، حيـث دوافـع اخلارجية و خمتلف احلاجات اليت تتعلق بكونه إنسانا ، أو  لكونه عنصرا يف ا

و مطالب اإلنسان متواصـلة حـىت حتقيـق أهـداف و غايـات ختتلـف مـن إنسـان آلخـر ، لكـن تزيـد األمـور صـعوبة و 

ـــيت تســـاعد علـــى  ـــة و مطـــالبهم املتشـــتتة ، و أهـــم العوامـــل ال تعقـــد مـــع املـــراهقني يف تكـــيفهم نظـــرا لطبيعـــتهم املتقلب

ماعي و هي كما يلي :التكيف اإلجت

إشباع احلاجات األولية و احلاجات الشخصية و يتوقف ذلك على أمرين :- 1

أن يكون ىلشخص قادرا على توجيه حياته توجيها ناجحا حبيث يشبع حاجاته املختلفة ..أ

أن يشبع الشخص حاجاته بطريقة ال تفرق إشباع احلاجات املشروعة لآلخرين ..ب

واملهـارات الـيت تيسـر لـه إشـباع احلاجـات امللحـة ، و هـذه العـادات تكـون يف أن يتـوفر لـدى الفـرد العـادات- 2

املراحــل املبكــرة يف حيــاة الفــرد ، و لــذلك فــالتكيف هــو يف الواقــع حمصــلة ملــا جربــه الفــرد يف خــربات و 

ا حاجاته . 23جتارب أثرت يف تعلمه للطرق املختلفة اليت يشبع 

محمد مصطفى أحمد ، التكیف والمشكلة المدرسیة من منظور الخدمة االجتماعیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة - 22
12- 11،ص1985، سنة01،طبعة

471ص1992عد جالل ومحمد عالوي ، علم النفس التربوي الریاضي ، دار المعارف ، القاهرة س-2
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تكيف اإلجتماعي: التحقيقأهمية الرياضة المدرسية في.7

" أن تــأثري النشــاط الرياضــي يكــون واضــحا علــى الســلوك اإلجتمــاعي لــدى املراهــق و هــذا Sippelيــرى " ســيبل 

مــن خــالل املالحظــة يف كيفيــة تعاملــه مــع اجلماعــات املمارســة معــه للنشــاط الرياضــي و كــذلك إســتدعاء والديــه و 

ـاورين لـه و إحتكاكـه مـع اآلخـرين يف إجراء حوار معهما حول سلوك إبنهمـل يف املنـزل مـع األ سـرة و مـع زمالئـه ا

" : ممارسـة النشـاط الرياضـي لـه أمهيـة بالغـة و دور فعـال مـن حيـث Sippelالنادي الرياضي و إستنتاج " سـيبل 

24مساعدة املراهق يف تعلم أحسن السلوك و بلوغ أعلى املستويات للتكيف اإلجتماعي.

على وجود عالقة إجيابية بني التمرينات الرياضية و البدنية بالقـدرات العقليـة و احلالـة وقد أكد العامل " روسنبورغ "

25النفسية و اإلجتماعية اليت تساهم يف حتسني عملية التكيف النفسي و اإلجتماعي للمراهق . 

24 - vanschagen " roiedelinducation physiqe dans le devloppement de la personnalite " 1993
p.v paris page 371
25 - vanschangen , ou vrage precedant et page 371
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ة :ــــــخالص

إشــباع حاجاتــه املتعــددة و إمكانياتــه إن التكيــف اإلجتمــاعي هــو مــدى قــدرة الفــرد علــى التكيــف و اإلنســجام بــني 

الذاتية و العقلية احلقيقة و ظروف الواقع املعاش ، فهدف إقامة اإلنسان عالقـات إجتماعيـة مـع الغـري هـو التكيـف 

مـع الوســط اإلجتمــاعي ، فـإذا حــدثت العالقــة و مل يتحقــق التكيـف كانــت النتيجــة ظهـور الســلوكات الســلبية مثــل 

ختتلف مظاهر التكيف اإلجتمـاعي بـإختالف الفـروق الفرديـة و اإلجتماعيـة مـن فـرد آلخـر اإلنطواء ، العدوان ، و 

.

إن التكيــف اإلجتمــاعي موضــوع إنشــغال الكثــري مــن العلمــاء ، حيــث أقــروا أن التكيــف ال يســتطيع أن يتحقــق إال 

يف الوســــــط مبمارســـــة النشــــــاط البــــــدين و الرياضــــــي و تلقــــــي التوجيهـــــات و اإلرشــــــادات خيتلــــــف أحســــــن التالميــــــذ 

اإلجتماعي .
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:مقدمة
واليت فصول ثالثة بعد دراستنا للجانب النظري ، الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع حبثنا و الذي احتوى على 

هي:
الرياضة املدرسية .
االتكيف االجتماعي.
 املراهقة

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

يف مرحلة املتوسطة."الرتبية البدنية والرياضية االستبيان ، الذي وجهناه إىل أساتذة
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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 املستعملة للبحثكد من مالئمة مكان الدراسة و
جلمع املعلومات ومعرفة الزمن املناسب إلجرائها .

، من أجل الوصول إىل معلومات عامة حول هذه الدراسة مبدينة سيدي خالد توسطات املمجيعوقد قادتنا هذه الزيارة إىل
لإلملام جبميع جوانب حبثنا هذا .

المنهج المستخدم :- 2
و متاشيا مع طبيعة الدراسة اتبعنا 1املنهج انه:" جمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثهيعرف 

املنهج الوصفي و يعرف على انه:" املنهج الذي يهدف إىل مجع البيانات و حماولة اختيار فروض أو اإلجابة عن تساؤالت  
2الدراسة الوصفّية حتدد وتقرر الشيء كما هو عليه يف الواقع ".تتعلق باحلالة الراهنة ألفراد العينة و 

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

تمع ي3العناصر األخرى واليت جتري عليها البحث والتقصي "... عترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد إن ا
متوسطات08موزعني على  ةرحلة املتوسطاملالرتبية البدنية يف استاذ17تها ، وجمتمع حبثنا هذا يشمل دراس
: 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 الدراسة"  4جمموعة أفراد ا

تمع". ا جزء من كل أو بعض من ا 5و تعرف أيضا على:" أ

ث الذي يتم بواسطته إستجواب مجيع افراد جمتمع البحث أو مفهوم الدراسة املسحية: هو ذلك النوع من البحو -
دف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها دون ان يتجاوز ذلك دراسة العالقة  6عينة كبرية منهم و ذلك 

29، ص 1998البحوث و الرسائل اجلامعية ، منشورات الشهاب باتنة ، اجلزائر عثمان حسن عثمان : املنهجية يف كتابة -1
30عثمان حسن عثمان : نفس املرجع ، ص -2
ترمجة بوزيد صحراوي ، كمال بوشرف ،سعيد سبعون : اإلشراف واملتابعة –تدريبات علمية –موريس أجنرس : منهجية البحث العلمي يف البحوث اإلنسانية -3

.22، ص 2004، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، :اضيمصطفى م
91ص-2002-1ط-رشيد زروايت: تدريبات يف منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار هومة ، اجلزائر-4
، 1999القاهرة مصر -2ط-يب دار الفكر العر -البحث العلمي يف الرتبية الرياضية و علم النفس الرياضي:حممد حسن عالوي، اسامة كامل راتب-5

143ص
-العساف . 1989م :19 6
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مستوى على اساتذة الرتبية البدنية يف مرحلة املتوسط للبحث املسحيةو نظرا لطبيعة دراستنا فقد اعتمدنا على العينة 
مدينة سيدي خالد
.استاذ17وقد بلغ عدد العينة

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

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

متثله متثيال صحيحا. حىت
رغبنا بدراسة جمموعة من األفراد ( يف حالة ما املسحية (املسح الشامل) وقد اعتمد الباحث يف حبثه هذا على أسلوب العينة 

7ميثلون عينة يف هذه احلالة ) ميتازون بصفة معينة أو خاصية معينة ..

مت إختيار عينة املتوسط. الرياضة املدرسية يف حتقيق التكيف االجتماعي يف املرحلةوانطالقا من موضوع البحث : دور 
.اساتذة االرتبية البدنية يف مجيع متوسطات مدينة سيدي خالدالذين ميثلون مجيعاستاذ 17على حيث اعتمدمسحية

كيفية اختيارها :
، ويكون حمور استاذ17والبالغ عددهم اساتذة الرتبية البدنية والرياضية على بتوزيع االستبيان نقوم يف دراستنا هذا 

متوسط مدينة سيدي خالددراستنا يف 
 ال الزمين من 2016افريل  28افريل إىل 24ا
 : ال املكاين مجيع متوسطات مدينة سيدي خالد املتمثلة يف:ا

متوسطة خالد بن الوليد
متوسطة قط عبد القادر
متوسطة تونسي عبد القادر
متوسطة حي الشمايل
متوسطة محزة سيد الشهداء
متوسطة هاين عبد الرمحان
 اجلديدي احلمتوسطة
 احلي الغريبمتوسطة

ترمجة بوزيد صحراوي ، كمال بوشرف ، سعيد سبعون : اإلشراف –تدريبات علمية –موريس أجنرس : منهجية البحث العلمي يف البحوث اإلنسانية -7
22، ص2004واملتابعة مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، 
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البحث :تحديد أدوات - 6
لقد مت اختيار االستبيان كأداة هلذه الدراسة ألنه كثري االستعمال يف البحوث الوضعية والتحليلية الذي يسهم الفهم 

األعمق واألوضح للجوانب العلمية والعناصر األساسية املكونة ملوضوع دراستنا.
علومات،يف مجع البيانات عن طريق االستبيان واملتهو أداة من أدوات احلصول على احلقائق والبياناتعريف االستبيان: 

ا تسهم يف احلصول  ا اقتصاد يف اجلهد والوقت  كما أ من خالل وضع استمارة أسئلة ومن بني مزايا هذه الطريقة أ
واملوضوعية. 1على بيانات من العينة يف اقل وقت بتوفري شروط التقنني من الصدق و الثبات

اع من األسئلة يف استبياننا هذا وهي:حيث قمنا باستعمال ثالث أنو 
نعطي كل احلرية للمستجوب لإلجابة على األسئلة كما يشاء.: ةاألسئلة المفتوح

النتائج اليت نطمح للوصول إليها.ىوتكون اإلجابة يف معظمها حمددة حيث تعتمد علاألسئلة المغلقة: 
ني اإلجابات املدونة يف اإلستبيان أو ذكر أي إجابة وفيها يرتك للمبحوث حرية اإلختيار بمغلقة: فاألسئلة النص

أخرى غري مدونة .
ضبط الشروط العملية لألداة :- 7

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

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

" التكيف االجتماعيو هنا املتغري التابع" )2(اجيايب كان املتغري التابع مباشرة اجيايب و العكس
األدوات اإلحصائية المستعملة : - 8

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

ة:املعادلة التالي
عدد أفراد العينة .\)100×النسبة املئوية = (عدد اإلجابات 

133، ص 2000، مؤسسة الوراق ، عمان ، 1مروان عبد احلميد إبراهيم : أسس البحث العلمي يف إعداد الرسائل اجلامعية ، ط-1
. 169ص-مريفت على خفاجة:نفس املرجع-فاطمة عوض صابر _ 2
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94,11

5,890

نعم

ال

ال ادري

المحور األول
oتساهم الرياضة المدرسية في تحقيق نمو عالقات التالميذ المرحلة المتوسطة.
: ؟                   جدد بسهولة أصدقاءممارسة الرياضة المدرسية تساعد التالميذ على كسب هل السؤال االول

.الرياضة املدرسية على كسب اصدقاء جدد لتالميذ املرحلة املتوسطةتأثريمعرفة السؤال: هو الغرض من
. الرياضة املدرسية يف كسب اصدقاء جدد لتالميذتأثريمدى : ميثل معرفة )01اجلدول رقم (

.الرياضة المدرسية في كسب اصدقاء جددتأثيرمدى نسبة معرفة دائرة نسبية تمثل :)01رقم (الشكل 
النتائج: عرض وتحليل

على السؤال االول على حيث ان األساتذةإجابات) ميثل 01رقم (اجلدول النتائج املبينة يف يتضح لنا من خالل
%5.98اجابة نعم بأن الرياضة املدرسية تساعد التالميذ على كسب اصدقاء جدد هلم و نسبة %94.11نسبة 

اجابوا بال 
االستنتاج:

ول ان الرياضة املدرسية تساهم يف  ) من السؤال اال01نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم (
من خالل عملية التعارف ب اصدقاء جدد بالنسبة لتالميذ املرحلة ملتوسطة مما يربز اثرها االجتماعي من هذه الناحيةكس

.املقدمة من التالميذ من خالل اداء املهام لكل فرد داخل الرياضة املدرسية مما يسهل يف اجياد االصدقاء 

ويةئالنسبة المالتكراراتاإلجابات
94.11%16نعم
5.89%01ال

%0000ال ادري
%17100جمموع العينة
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88,23

11,77

نعم

احیانا

ال

:؟هل يستمتع التالميذ بممارسة الرياضة المدرسية السؤال الثاني
:مدى استمتاع التالميذ بالرياضة املدرسيةالغرض من طرح السؤال: هو معرفة 

.مدى استمتاع التالميذ مبمارسة الرياضة املدرسية: ميثل )2اجلدول رقم (

.مدى استمتاع تالميذ المرحلة المتوسطة بالرياضة المدرسية:دائرة نسبية تمثل)20رقم (الشكل
النتائج: عرض وتحليل

الرياضة املدرسية ممتعة لتالميذ االساتذة يرون  ان من %88.23أن نسبة)02(رقم يتضح لنا من خالل اجلدول 
ا احيانا فقط تكون ممتعةفريون 11.77%اما نسبة املرحلة املتوسطة .ا

 عن مدى استمتاعهم و كانت ابرز التالميذو قد اضاف االساتذة اليت كانت اجابتهم نعم عن طريقة تعبري
كاأليت:االجابات  

يكون اجابيا و ذلك بسلوكات متميزة تعرب عن الفرحة و احليوية والنشاط التعبري
السلوكات و انفعاالت اجيابية او سلبية تشبع رغبتهم يف اللعب و بالتايل ادخال البهجة فيما بينهم
تكون بكثرة االسئلة و تركيزهم على املنافسة و يتميزون باحلركية الدائمة
خلق جو ترفيهي تنافسي بني التالميذ

االستنتاج
التالميذ يف املرحلة املتوسطة يستمتعون دول نستنتج أن من خالل املعطيات السابقة والنسب املوضحة يف اجل

معينة مت ذكرها سابقا من طرف األساتذة  انفعاالتبسلوكات و استمتاعهمو يظهرون مدى ةاملدرسيبالرياضة 

ويةئالنسبة المالتكراراتاإلجابات
%1588.23نعم

%0211.77احيانا

%0000ال

%17100جمموع العينة
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58,83
41,17

0

نعم

احیانا

ال

:؟هل للرياضة المدرسية دور في جعل التالميذ يشاركون زمالئهم اهتماماتهم و افكارهمالسؤال الثالث
م و افكارهممعرفة السؤال:الغرض من  .ما اذا كان لرياضة املدرسية دور يف جعل التالميذ يشاركون زمالئهم اهتماما

اجابة االساتذة يف اذا ما كان للرياضة املدرسية دور يف جعل التالميذ يشاركون زمالئهم : ميثل )03اجلدول رقم (
م و افكارهم .اهتماما

اجابات االستاذة حول وجود دور لرياضة المدرسية في جعل التالميذ : دائرة نسبية تمثل نسبة)03رقم (الشكل
.يشاركون اهتماماتهم و افكارهم مع زمالئهم

النتائج:عرض وتحليل
58.83ان نسبة كأيتلى السؤال الثالث  كانت اجابات االساتذة ع) 03(من خالل نتائج اجلدول رقم

م و افكارهم مع متثل االساتذة الذين يرون ان% ه هناك دور تلعبه الرياضة املدرسية يف مشاركة التالميذ الهتماما
ا %41.17اما نسبةزمالئهم .الدوراحيانا فقط تلعب هذا فريون ا

االستنتاج: 
للرياضة املدرسية يف املرحلة املتوسطة دور تلعبه إما دائما أو خالل املعطيات والنسب املئوية املوضحة نستنتج ان نم

مأحيانا يف جعل التالميذ يشاركون أفكارهم و  م من بعضهم البعض و مبادلة االراء مما يزيد اهتماما مع زمالئهم مما يقر
.كار و مشاركتها بدون تردد يف زيادة االف

ويةئالمالنسبة عدد التكراراتاإلجابة
%1058.83نعم

%0741.17احيانا
%0000ال

100%17جمموع العينة



عرض وتحليل ومناقشة النتائجلخامسالفصل ا

68

88,23

11,770

نعم

احیانا

ال

 : ؟األصدقاءاعضاء في جماعة من بأنهمذالتالميهل ممارسة الرياضة المدرسية تشعر السؤال الرابع
مشعور التالميذ الرياضة املدرسة على تأثريهو معرفة :ألسؤالالغرض من  اعضاء يف مجاعة من االصدقاء بأ

مالرياضة املدرسية على شعور التالميذ تأثري: ميثل مدى )04اجلدول رقم ( .اعضاء يف مجاعة من االصدقاءبأ

اعضاء في مجموعة من بأنهمالرياضة المدرسية تأثير:  دائرة نسبية تمثل نسبة مدى )04رقم (الشكل
.االصدقاء

:النتائجعرض وتحليل
من %88.23على السؤال الرابع ان هناك نسبة الذي ميثل اجابات االساتذة) 04(نالحظ من خالل اجلدول رقم

م اعضاء يف مجاعة من االصدقاءاالساتذة يرون ان  ا %11.77نسبةاآم. الرياضة املدرسية تشعر التالميذ ا فريون ا
ماحيانا فقط تكون مؤثرة على شعور التالميذ  .اعضاء يف جمموعة من االصدقاءبأ

االستنتاج: 
مممارسة الرياضة املدرسية تؤثر على شعر التالميذ من خالل التحليل لنتائج نستنج ان  اعضاء داخل مجاعة من بأ

ياضة املدرسية يف تقارب التالميذ و حتادث التالميذ فيما بينهم , وبالتايل تعارف لدور الذي تلعبه الر وهذا راجع االصدقاء 
التالميذ و تكوين مجاعات اصدقاء فيما بينهم

ويةئالنسبة المعدد التكراراتاإلجابة
%1588.23نعم

%0211.77احيانا

%0000ال

%17100جمموع العينة
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: ؟هل الرياضة المدرسية تساعد التالميذ على تقبل نقاط الضعف الخاصة بهم السؤال الخامس
م الغرض من طرح السؤال: معرفة  .مدى تقبل التالميذ نقاط الضعف اخلاصة 

) ميثل اجابات االساتذة حنو تقبل التالميذ نقاط الضعف هلم5جدول رقم (
النسبة المؤيةعدد التكراراتاالجابة

%1482.35نعم

%0105.88ال

%0211.76ال ادري

%17100مجموع العينة

النتائج :عرض وتحليل
م حيث كانت إنية نالحظ ن خالل النسب املئو م الرياضة املدرسية تساعد التالميذ علة تقبل نقاط الضعف اخلاصة 

فقط اجابت بال%5.88و نسبة %82.35نسبة االساتذة اليت اجابت بنعم هي 
االستنتاج

او ذلك خالل اجابات االساتذة ان الرياضة املدرسية تساعد التالميذ على تقبل نقاط ضعفهم من نستنتج أل
ا و حماولة التغلب عليها و لكن ليس دائما و ذلك راجع لنفسية و شخصية التلميذ حبد  تعطيهم فرصة معرفتها و موجها

موعة ذاته .و حماولته لتدارك هذه النقاط الضعف و ختطيها و ذاك ليكون اكثر فاعلية يف ا

بالفرضية االولى.ةتفسير نتائج المحور االول المتعلق
تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق منو العالقات بني بالفرضية االوىلواملتعلقمن خالل النتائج اخلاصة باحملور االول

تبني ان ممارسة الرياضة 5-4-3- 2-1االتية . حيث كانت النسب املئوية املوضحة يف اجلداول  رحلة املتوسطةتالميذ امل
م يستمتعون مبمارستها و ان للرياضة املدرسية دور يف  املدرسية تساعد التالميذ على كسب اصدقاء جدد بسهولة و ا

م و افكارهم و   مالرياضة املدرسية تشعر التالميذ كذالكجعل التالميذ يشاركون زمالئهم اهتماما عضو يف مجاعة بأ

82,35

5,8811,76

نعم

ال

ال ادري
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88,23

11,77 0

نعم

احیانا

ال

م  امن االصدقاء و كذالك تساعدهم على تقبل نقاط الضعف اخلاصة  تعمل على احتكاك و تعارف التالميذ طيلة أل
املتوسطة.مدة ممارسة الرياضة املدرسية و ذالك يؤدي اىل التعارف و توطيد العالقات و منوها بني التالميذ املرحلة

المحور الثاني
oالشعور بالوحدة لدى التالميذ المرحلة المتوسطةتساهم الرياضة المدرسية في تقليل من.
: هل الرياضة المدرسية تساعد التالميذ على إزالة الشعور بعدم الراحة في وجود االخرينالسؤال السادس

.ازالة الشعور بعدم الراحة يف وجود االخرينتأثري الرياضة املدرسية يف فة اهلدف من هذا السؤال معر 
الرياضة املدرسية يف ازالة الشعور بعدم الراحة يف وجود االخرينتأثري): ميثل 06اجلدول رقم (

الرياضة المدرسية في ازالة الشعور بعدم الراحة في وجود االخرين لدى تأثير: دائرة نسبية تمثل )06رقم (الشكل
.التالميذ
النتائج:تحليلعرض و 

بان للرياضة املدرسية اجابو األساتذة قد أاالساتذة جند ان اغلب جاباتإالذي ميثل )06(من خالل اجلدول رقم
فريون ان %11.77اما نسبة %88.23على ازالة الشعور بعدم الراحة يف وجود االخرين و قد بلغت نسبتهم تأثري
يكون احيانا فقط وليس دائما التأثريهذا 

االستنتاج
الرياضة املدرسية تساعد على ازالة الشعور بعدم الراحة لدى التالميذ يف و جود من خالل ما سبق نستنج أن

ارين و ذلك االخ مع ذلك و احيانا فقط تأقلمهوجوده يف حميط مكتظ بالتالميذ و ذلك يؤدي اىل تعود التلميذ علىأل
.ال تساعد على ازالة هذا الشعور و ذلك راجع اىل شخصية و نفسية التلميذ حبد ذاته

ويةئالنسبة المعدد التكراراتاإلجابة
%1588.23نعم

%0211.77احيانا
%0000ال

%17100جمموع العينة
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88,23

11,770

نعم

ال ادري

ال

؟بالمتعة في مساعدة االخرينهل ممارسة الرياضة المدرسية تجعل التالميذ يشعرون ع :  بالسؤال السا
.الرياضة املدرسية يف شعور التالميذ باملتعة يف مساعدة االخرين تأثريمعرفة ألسؤالالغرض من طرح 

.يف شعور التالميذ باملتعة يف مساعدة االخرينالرياضة املدرسية تأثريمدى : ميثل )07اجلدول رقم (

.الرياضة المدرسية بالشعور بالمتعة في مساعدة االخرينتأثير: دائرة نسبية تمثل نسب )07رقم (الشكل
النتائج:عرض وتحليل

88.23%أن نسبةاالساتذة على السؤال السابع إجاباتالذي ميثل ) 07(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم
فال يعلمون ذلك الن %11.77يؤكدون ان الرياضة املدرسية تشعر التالميذ باملتعة يف مساعدة االخرين اما نسبة 

بعض التالميذ ال يظهرون متعتهم
انت ابرز االجابات  و قد اضاف االساتذة اليت كانت اجابتهم نعم عن طريقة عملية املساعدة بني التالميذ و ك

:  كاأليت
عملية التعاون و التشاور بني التالميذ
يف تكون جمموعات و فريق رياضي موحد يسود بينهم التكاتف االجتماعي
 يظهر جليا خاصة يف االلعاب اجلماعية بتضامنهم من اجل الفوز
 احتياجهم للمساعدةتساعدهم خاصة يف جمال اللعب فتشجعهم حني الفشل و اثناء اصابة احدهم و
الشعور بروح حتمل باملسؤوليةقمما خيليف حتقيق اهلدف و هي طريقة مثلى للتعاون تكون املساعدة

االستنتاج:

ويةئالنسبة المعدد التكراراتاإلجابة
%1588.23نعم

%0211.77ال ادري
%0000ال

%17100جمموع العينة
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100

00

اجتماعي

منعزل

ال ادري

اأن الرياضة املدرسية جتعل التالميذ يشعرون باملتعة يف مساعدة االخرين و ذلك ومنه نستنتج  تنشر روح أل
لآلخرينجيعل التلميذ سعيدا اثناء مساعدته املساعدة بينهم و تدعو اىل العمل كجماعة لكل فرد دور يؤديه و هذا ما

.يف ادائه هذا الدوربالرضييشعر ألنه
؟  شخص اجتماعي ام منعزلبأنهمهل ممارسة الرياضة المدرسية تشعر التالميذ :  السؤال الثامن

مما اذا الرياضة املدرسية تشعر التالميذ معرفةالغرض من طرح السؤال:  . ام منعزلاجتماعيشخص بأ
م شخص اجتماعي ام منعزل تأثريحول األساتذةإجاباتميثل )08(رقماجلدول  . الرياضة املدرسية بشعور التالميذ ا

الرياضة المدرسية على التالميذ على جعلهم تأثيراجابة االساتذة حول مثلدائرة نسبية ت)08(رقمالشكل
.شخص اجتماعي او منعزل 

النتائج:عرض وتحليل
على السؤال الثامن ,ان نسبة األساتذةإجابات)والذي ميثل 08يتضح من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم (

ا جتعلهم منعزلوناألساتذةمن %100 يرون ان الرياضة املدرسية جتعل التالميذ شخص اجتماعي و ال يرى اي استاذ ا
االستنتاج:

ك يرجع اىل طبيعة الرياضة املدرسية جتعل من التالميذ شخص اجتماعي و ذلمن خالل  التحليل للنتائج نستنتج ان
ا  االرياضة املدرسية يف حد ذا يؤثر يف ترتكز على االلعاب اجلماعية اليت جتعل التلميذ حيتك بزمالئه و هذا ماأل

.طبيعته االجتماعية

ويةئالنسبة المعدد التكراراتاإلجابة
%17100اجتماعي

%0000منعزل
%0000ال ادري

%17100جمموع العينة
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82,35

17,65 0
نعم

احیانا

ال

:؟هل تضن ان ممارسة الرياضة المدرسية لها دور في ازالة الشعور بالخجل لدى التالميذالسؤال التاسع
الرياضة املدرسية يف ازالة الشعور باخلجل لدى التالميذ تأثريمعرفة:لسؤالاالغرض من 

.املعايري اليت يعتمد عليها االستاذ النتقاء التالميذ املوهوبني يف كرة الطائرة ميثل):09اجلدول رقم (

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1482.35نعم

%0317.65احيانا
%0000ال

100%17جمموع العينة

االساتذة حول دور الرياضة المدرسية في ازالة الشعور بالخجل لدى إجاباتنسبة يمثل ):09رقم (الشكل
.التالميذ

النتائج:عرض وتحليل
من 82.35%االساتذة على السؤال رقم التاسع ان نسبة إجابات) الذي ميثل 09من خالل اجلدول رقم (

ا تؤدي %17.56يرون ان الرياضة املدرسية هلا دور يف ازالة الشعور باخلجل لدى التالميذ و نسبة االساتذة يرون ا
.احيانا فقط هذا الدور  

االستنتاج:
ان الرياضة املدرسية تلعب دورا هاما يف ازالة الشعور باخلجل لدى التالميذ و ذلك من خالل التحليل للنتائج استنتج 

و جتعله اليت تؤدي اىل االحتكاك و التحدث و هذا ما يقتل الشعور باخلجل لدى التلميذتج طبيعتها االجتماعية وان
موعةوشارك ادواره مع الزمالء بدون اي تردد أو حواجز متنعهي .اليت جتعله اكثر فاعلية يف ا
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88,24

5,885,88

نعم

ال

ال ادري

 :يعبرون عن مشاعرهم لزمالئهم حتى ولو ادى هل لرياضة المدرسية دور في جعل التالميذ السؤال العاشر
؟ذلك الى نتائج سلبية

الرياضة املدرسية يف جعل التالميذ يعربون عن مشاعرهم حىت ولو ادى ذلك اىل نتائج تأثريمعرفة ألسؤالالغرض من 
.  سلبية

الرياضة املدرسية يف جعل التالميذ يعربون عن مشاعرهم حىت تأثريمعرفة يف األساتذةإجاباتميثل):10(اجلدول رقم
.ولو ادى ذلك اىل نتائج سلبية 

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1588.24نعم

5.88%01ال

5.88%01ال ادري

100%17جمموع العينة

االساتذة حول دور الرياضة المدرسية في جعل التالميذ يعبرون عن إجاباتنسبة يمثل ):10(رقمالشكل
.مشاعرهم حتى ولو ادى ذلك الى نتائج سلبية

النتائج:عرض وتحليل
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يقولون ان لرياضة %88.24نسبة,أنعلى السؤال العاشر األساتذةإجابات) ميثل 10رقم (من خالل اجلدول
الحيانا و %5.88املدرسية دور يف جعل التالميذ يعربون عن مشاعرهم حىت ولو ادى ذلك اىل نتائج سلبية و نسبة 

بال%5.88نسبة 

االستنتاج:
نستنتج من حتليل اجلدول ان لرياضة املدرسية دور يف جعل التالميذ يعربون عن مشاعرهم حىت ولو ادى ذلك اىل 

ئج سلبية و ذلك يعود اىل الدور االجتماعي الذي تلعبه الرياضة املدرسية فالقيام بذلك يتطلب صلة وطيدة بني نتا
و تقريبهم لبعضهم البعض و الشعور باألمان مع الزمالء و شعوره بالراحة عند تعبريه دون اي خماوف أو ردات التالميذ 

.فعل سلبية جتاهه

 بالفرضية الثانية.ةالمتعلقالثانيتفسير نتائج المحور
تساهم الرياضة املدرسية يف التقليل من الشعور بالوحدة ثانيةبالفرضية الواملتعلقلثاينمن خالل النتائج اخلاصة باحملور ا

تبني ان ممارسة 10-9- 8- 7-6االتية . حيث كانت النسب املئوية املوضحة يف اجلداول  لدى تالميذ املرحلة املتوسطة
ا جتعل التالميذ يشعرون باملتعة و   الرياضة املدرسية تساعد التالميذ على ازالة الشعور بعدم الراحة يف وجود االخرين و ا

مكذالك الرياضة املدرسية تشعر التالميذ  و ان هلا دور مهم يف ازالة الشعور باخلجل كما هلا دور شخص اجتماعيبأ
و ذلك راجع لدور الرياضة جعل التالميذ يعربون عن مشاعرهم مع زمالئهم حىت ولو ادى ذلك اىل نتائج سلبيةيف

ايتأقلماملدرسية يف قتل الشعور بالوحدة و جعل التلميذ  موعة و حيتك  من اجل اثبات بأنه عنصر من العناصر مع ا
موعة .الفعالة  با
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المحور الثالث
o تساهم الرياضة المدرسية في تحقيق الذات لدى تالميذ المرحلة المتوسطة.
هل ممارسة الرياضة المدرسية تجعل التالميذ يشتركون اكثر في المناسبات :  الحادي عشرالسؤال

؟االجتماعية عندما تسنح لهم الفرصة
.يف املناسبات االجتماعية عندما تسنح هلم الفرصةالرياضة املدرسية يف املشاركة تأثريمعرفةألسؤالالغرض من 
عل التالميذ يشرتكون اكثر يف املناسبات يف جالرياضة املدرسية تأثريحول األساتذةإجابات: ميثل )11(اجلدول رقم

؟االجتماعية عندما تسنح هلم الفرصة
النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة

100%17نعم

00%00ال

100%17جمموع العينة

الرياضة المدرسية في جعل التالميذ تأثيراجابات االساتذة حول نسبةمثلدائرة نسبية ت:)11(رقمالشكل
.يشاركون في المناسبات االجتماعية عندما تسنح لهم الفرصة

النتائج:عرض وتحليل
عشر ان كل االساتذة االساتذة على السؤال احلادي إجابات) الذي ميثل 11رقم (يتضح من خالل اجلدول

.يؤكدون ان الرياضة جتعل التالميذ يشرتكون اكثر يف املناسبات االجتماعية عندما تسنح هلم الفرصة
االستنتاج:

نرى ان الرياضة املدرسية جتعل التالميذ يشاركون اكثر يف املناسبات االجتماعية ان سنحت هلم من خالل حتليل
امام الزمالء وحماولة صة و ذلك راجع ان الرياضة املدرسية حتفزهم للظهور و حتدي اخلجل و حماولة اثبات نفسهم الفر 

.خماوف متنعه من ذلك أيالتمثيل اجليد للجماعة بدون 
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؟    هل ممارسة الرياضة المدرسية تجعل التالميذ يفضلون العمل كعضو في الجماعة :السؤال الثاني عشر
الرياضة املدرسية يف جعل التالميذ يفضلون العمل كعضو يف مجاعةتأثريمعرفة :لسؤالاالغرض من 
الرياضة املدرسية يف جعل التالميذ يفضلون العمل كعضو يف تأثريحول األساتذةإجابات): ميثل 12(اجلدول رقم

.مجاعة

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1694.12نعم
%015.88ال

%0000ال ادري
%17100جمموع العينة

.الرياضة المدرسية في جعل التالميذ يفضلون العمل كعضو في جماعة تأثيرمثلدائرة نسبية ت): 12(رقمالشكل
النتائج:عرض وتحليل

ان نسبة االساتذة على السؤال الثاين عشر إجابات) والذي ميثل 12من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم (
فريون عكس %5.88ان الرياضة املدرسية جتعل التالميذ يفضلون العمل كعضو يف مجاعة اما نسبة يرون 94.12%

ذلك 
موعة ب :وقد اضاف االساتذة حول ردة فعل التالميذ حنو ا
عي لتحقيق اهلدف املرجوطاعة اوامر قائد الفوج و االمتثال لتعليماته والتعاون اجلما
 يكون رد الفعل اجيايب من خالل االحساس باالنتماء و حب التعاون و تبادل املساعدة من اجل الوصول اىل

اهلدف
هار القدرات من اجل التميز اظ
 فيما بينهم و حماولة اجياد قباالتفايظهر من خالل املشاركة االجيابية و تبادل االدوار و املهام لكل منهم و هذا

حلول لكل مشكل
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احیانا

التنسيق و التكتل فيما بينهم يف مجيع االنشطة

الرياضة املدرسية هلا دور يف جعل التالميذ يفضلون العمل  نستنتج مما سبق أن من خالل التحليل ستنتاجالا
و العمل الفردي.نسبة قليل ال تفعل ذلك و يعود السبب اىل شخصية بعض التالميذ يف االنانية إالكعضو يف مجاعة 

: هل الرياضة المدرسية تساعد التالميذ على نسيان الخالف مع زمالئهم في سبيل السؤال الثالث عشر
؟الحفاظ على عالقتهم الطيبة معهم

الرياضة املدرسية على نسيان اخلالف مع زمالئهم يف سبيل احلفاظ على عالقتهم الطيبة تأثريالغرض من السؤال: معرفة
.معهم

إجابات األساتذة حول تأثري الرياضة املدرسية يف جعل التالميذ ينسون اخلالف مع زمالئهم يف ): ميثل 13(اجلدول رقم
م الطيبة معهم. سبيل احلفاظ على عالقا

النسبة املئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1376.48نعم
%0000ال

%.0423.52احيانا
%17100جمموع العينة

الرياضة المدرسية في جعل التالميذ ينسون الخالف مع زمالئهم في تأثيرمثلدائرة نسبية ت): 13(رقمالشكل
.سبيل الحفاظ على عالقتهم الطيبة معهم

ثالثعلى السؤال الاألساتذةإجابات) والذي ميثل 13املبينة يف اجلدول رقم (من خالل النتائج النتائج:عرض وتحليل
يرون ان الرياضة املدرسية تساعد التالميذ على نسيان اخلالف مع زمالئهم يف سبيل احلفاظ %76.48ان نسبة عشر 

يرون انه احيانا فقط حيصل ذلك%.23.52على عالقتهم الطيبة معهم و نسبة 
 كالتايلاإلجاباتقد اضاف االساتذة حول طبيعة هذه اخلالفات و كانت ابرز:
 يف حتقيق نتائج افضل يف االختباراتخالفات بسيطة حتكم يف التالميذ و تتمثل يف املنافسة
تتمثل يف سوء التفاهم او مشكل حدث داخل القسم أثناء الدراسة
تكمن يف فارق السن أحيانا للمعيدين
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فوارق الظروف االجتماعية أو املستوى الدراسي للتلميذ
 و خالفات حسب طبيعة التلميذباأللفاظفيما بينهم من مشاجرة أخرىو باألنشطةخالفات خاصة

تساعد التالميذ على نسيان اخلالف مع زمالئهم يف ةالدراسيالرياضة أنمن خالل االستنتاج مما سبق جند :الستنتاجا
و ذلك يعود اىل مشاعر التلميذ و حجم االختالف احلاصل بينهم أحياناإالسبيل احلفاظ على عالقتهم الطيبة معهم 

ا .التسامح إىلتؤدي غالبا ماأل
 :؟هل ممارسة الرياضة المدرسية تجعل التلميذ شخص متفتحالسؤال الرابع عشر

الرياضة املدرسية يف جعل التلميذ شخص متفتح .تأثريالغرض من هذا السؤال هو معرفة 
.الرياضة املدرسية يف جعل التلميذ شخص متفتحتأثريحول األساتذةإجاباتيوضح : 14اجلدول رقم 

.الرياضة المدرسية في جعل التلميذ شخص متفتحتأثيردائرة نسبية تمثل : 14رقم الشكل
النتائج:عرض وتحليل

) الذي ميثل إجابات األساتذة على السؤال الرابع عشر , ان نسبة 14يتضح من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول رقم (
.يرون ان الرياضة املدرسية جتعل التلميذ شخص متفتح متثل األساتذة الذين %100

االستنتاج:
األفكارمن ختليهإىلنستنتج إن الرياضة املدرسية جتعل التلميذ شخص متفتح و ذلك راجع من خالل التحليل للنتائج 

موعة كعنصر فعال بدون تعقيدات اليت نفسية أو تقوده اىل النظرة السلبية من طرف الزمالء و حماولته الظهور يف ا
موعة بتفتح و ارحيية  موعة من املخاوف حيث يكون أكثر حيوية و مسايرة ا االبتعاد عنهم 

النسبة املئويةالتكراراتاإلجابة
%17100نعم

%0000ال
%0000ال ادري
موع 30100ا
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 ؟محبوب لدى زمالئهإنساننهبأهل ممارسة الرياضة المدرسية تشعر التلميذ عشر:الخامسالسؤال
. حمبوب لدى زمالئهإنسانبأنهالرياضة املدرسية على شعور التلميذ تأثري: معرفة السؤالالغرض من

.حمبوب لدى زمالئهإنسانبأنهالرياضة املدرسية على شعور التلميذ تأثريحول األساتذةإجابات: ميثل 15اجلدول رقم 

بأنهالرياضة المدرسية على شعور التلميذ تأثيرحول األساتذةإجاباتنسبة مثلدائرة نسبية ت: 15رقم الشكل
.محبوب لدى زمالئهإنسان
النتائج:حتليلو عرض

نسبة أن) الذي ميثل إجابات األساتذة على السؤال اخلامس عشر , 15املبينة يف اجلدول رقم (من خالل  النتائج
نسبة إماحمبوب لدى زمالئه و إنساناملدرسية تشعر التلميذ بأنه الرياضةأناألساتذة الذين يرون %94.11متثل
ا5.89% حمبوب إنسانبأنهتشعر التلميذ أحياناأ

بأن الرياضة املدرسية من خالل التحليل للنتائج نستنتج ان معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون االستنتاج:
احمبوب لدى زمالئه و ذالك راجع على إنسانبأنهتساعد التلميذ  بالنفس يف شخصية التلميذ و تقوم بتعزيز الثقةأ

.ا بني زمالئه ذالك ما يؤثر اجيابا يف شخصيته وتطويرها ليكون حمبوب
بالفرضية الثالثةةتفسير نتائج المحور الثالث المتعلق:

ثالثة تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق الذات لذى التالميذ بالفرضية الواملتعلقلثالثمن خالل النتائج اخلاصة باحملور ا
تبني ان الرياضة 15-14- 13- 12- 11االتية حيث كانت النسب املئوية املوضحة يف اجلداول  املرحلة املتوسطة. 

كأعضاء يف املدرسية جتعل التالميذ يشرتكون اكثر يف املناسبات االجتماعية و كذلك جتعل التالميذ يفضلون العمل  
اإىلباإلضافةاجلماعة و  م الطيبه معهم   أ تساعد التالميذ على نسيان اخلالف مع زمالئهم يف سبيل احلفاظ غلى عالقا
التلميذ شخص متفتح و تشعره بأنه انسان حمبوب لدى زمالئه و ذلك اىل الدور الفعال اليت تقدمها الرياضة كما جتعل 

املئويةالنسبة التكراراتاإلجابة
%1694.11نعم

%015.89أحيانا
%0000ال

موع 100%17ا



عرض وتحليل ومناقشة النتائجلخامسالفصل ا

81

82,36

17,64

صعبة

سھلة

ا ابراز القدرات و الثقة يف حتقيق ذاته من بينهإجياباتقوم بتأثره واليتاملدرسية للتلميذ يف تعزيز الشخصية الذاتية للتلميذ 
بالنفس .

لرابعالمحور ا
oالرياضة المدرسية في تقليل من العوائق المؤثرة على عملية التكيف بين تالميذ المرحلة المتوسطةمساهمة
مادة التربية البدنية و الرياضية في الطور المتوسط علىكيف تجد مهنة االشراف عشر:سادس السؤال ال

؟
بالنسبة ما إذا كانت مهنة االشراف على مادة الرتبية البدنية و الرياضية صعبة أم سهلة هو معرفة الغرض من السؤال

لألستاذ
.حنو مهنة االشراف على الرتبية البدنية و الرياضية للمرحلة املتوسطةاألساتذةإجاباتيوضح): 14اجلدول رقم (

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1482.36صعبة

%0317.64سهلة

%17100جمموع العينة

التربية البدنية و الرياضية اجابات االساتذة نحو مهنة االشراف على نسبةوضحدائرة نسبية ت): 16رقم (الشكل
في المرحلة المتوسطة
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النتائج:عرض وتحليل
) الذي ميثل إجابات األساتذة على السؤال السادس عشر ,ان هناك نسبة 16من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم (

جيدون ان مهنة االشراف على الرتبية البدنية والرياضية صعبة اما نسبة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية 82.36%
اجيدون 17.64% مهنة سهلة.إ

ا مهنة صعبة عن اهم ا لصعوبات و الىت كانت كالتايل:و قد اضاف االساتذة الذين جيدون ا
 رياضيا حسب االستعدادات باعتبارهم حمور توجيههمللمراهقة و األوىلصعوبة التعامل مع التالميذ يف املرحلة

العملية التعليمية
 و تباين بعض احلاالت تالسلوكياو وجهات نظرا التالميذ و اختالف يف صعوبة التأقلم مع خمتلف أمناط

العصبية
 لديهم غري متزنة اضافة اىل تالسلوكياألن هذه املرحلة حساسة جدا فهو يف مرحلة منو ذهين و مرفولوجي حيث

طبيعة العمل 
.عدم ممارسة الرياضة يف املرحلة االبتدائية

االستنتاج:
يؤكدون أن مهنة االشراف على الرتبية البدنية من خالل التحليل للنتائج نستنتج أن اغلبيه  أساتذة الرتبية البدنية والرياضية

طبيعة التالميذ و خاصة عدم توفر إىلباإلضافةأستاذللظروف لصعبة احمليطة بكل و الرياضية مهنة صعبة و ذالك نظرا 
ا للتلميذ يف امللألستاذحصة الرياضة يف املرحلة االبتدائية مما صعب ذالك  رحلة على تقدمي مفهوم الرياضة و خصوصيا

املتوسطة.
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؟كيف ترى تفاعل التالميذ أثناء ممارسة الرياضة المدرسية عشر:ابعالسؤال الس
.رؤية االستاذ لتفاعل التالميذ يف ممارسة الرياضة املدرسيةالغرض من السؤال:

كانت ابرز اجابات االساتذة كالتايل:
احيانا حسب الظروف االجتماعيةتفاعل اجيابىي بني التالميذ و االستاذ و تفاعل سليب
تفاعل اجيايب و ذالك حلب التعلم و ممارسة اي نشاط رياضي
 مادية و معنوية يكون التلميذ يف حالة جيدةإمكانياتمن لألستاذيكون اجيابيا احيانا مع توفر الظروف املالئمة
 املباشرة يف التنشئة االجتماعية هلم و تفاعل اجيايب من خالل من خالل حب ممارسة الرياضة املدرسية و املسامهة

الرتويح عن النفس و افراغ الشحنات
 يف اغلب االحيان و هذا ال ينفي انه ال توجد بعض ردات الفعل العدوانية و السلبيةيكون تفاعال اجيابيا

البدنية و هي العوائق التي تصادفك بين التالميذ عند تقديمك لحصة التربية ماعشر:ثامنالسؤال ال
؟الرياضية

معرفة العوائق الىت تصادف االستاذ بني التالميذ عند التقدميه حلصة الرتبية البدنية و الرياضيةالغرض من السؤال:
:كاأليتاألساتذةإجاباتكانت ابرز 
الفوارق و املستوى بني التالميذ اختالف
 عدم تقبل النقد من الزميل
املعيشية الصعبة الظروفاملختلفة و احلاالت االجتماعية
 وجود بعض الشخصيات القيادية احملبة للسيطرة الدكتاتورية على بعض التالميذ مع جود حاالت معاكسة

م الغري احلبة للمشاركة  انطوائية مشككة يف قدرا
الظروف االجتماعية خاصة التالميذ الفقراء و خاصة لتالميذ املنطويني
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88,23

11,76

نعم

ال

؟تجعل له مكانة بين زمالئه االداء الجيد للتالميذ داخل الرياضة المدرسية : هلعشرتاسعالسؤال ال
االداء اجليد للتالميذ داخل الرياضة املدرسية جتعل له مكانة بني زمالئه ام ال السؤال هو معرفة ما اذا كانالغرض من 

.تأثري الرياضة املدرسية للتلميذ يف جعل له مكانة بني الزمالء):يوضح17اجلدول رقم (

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%1588.23نعم

%2011.76ال

%17100جمموع العينة

اجابات االساتذة نحو االداء الجيد للتلميذ داخل الرياضة المدرسية و ئرة نسبية تمثل نسبة.دا:)17(رقمكلالش
على مكانته مع زمالئهتأثيرها

النتائج:عرض وتحليل
نسبة أنعلى السؤال التاسع عشراألساتذةإجابات) الذي ميثل 17من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول رقم (

ألداءأن%11.76نسبة أمااجليد للتلميذ داخل الرياضة املدرسية جتعل له مكانة بني زمالئه األداءأن88.23%
.اجليد ال جتعل له مكانة بني زمالئه

 كانت إجيابية%100و قد اضاف االساتذة عن هذه املكانة من الناحية االجتماعية و اليت قدرت نسبة
:االستنتاج

للرياضة املدرسية دور اجيايب يف جعل التلميذ يكسب مكانته من الناحية االجتماعية اننستنتجمن خالل التحليل للنتائج 
بالقدرات هاحيث تولد لديه جمموعة من املؤثرات النفسية االجيابية اجتاه الزمالء و ذالك من خالل أدائه اجليد و تعزيز 

موعة و ما لديهأفضلاخلاصة و إعطاء  .يلهايف تفعةاملسامهحنو ا
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76,48

23,52

نعم

ال

 هل عنصر العدوانية تقلل من عملية التكيف بين التالميذ في الرياضة المدرسية ؟:العشرون السؤال
بني التالميذاالجتماعيمعرفة ما إذا كانت العدوانية تقلل من عملية التكيف السؤال هوالغرض من 

يوضح تأثري عنصر العدوانية على التالميذ املمارسني و الغري املمارسني للرياضة املدرسية):18اجلدول رقم (

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة

%1376.48نعم

%0423.52ال

%17100جمموع العينة

ما إذا كانت العدوانية تقلل من التكيف بين اجابات االساتذة نحو ئرة نسبية تمثل نسبة.دا:)18(رقمكلالش
التالميذ 

النتائج:عرض وتحليل
%76.48على السؤال العشرون ان نسبةاألساتذةتإجابا) الذي ميثل 18من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول رقم (

ال تقلل%23.52نعم العدوانية تقلل من التكيف بني التالميذ املمارسني و الغري املمارسني و نسبة 
:االستنتاج

عنصر العدوانية توثر سلبا على عملية التكيف بني التالميذ داخل الرياضة املدرسية أنمن خالل التحليل للنتائج نستنتج
السلبية اجتاه بعضهم و ذالك ما يؤثر على نفسية التالميذ مثل احلقد الزائد و االنانية تالسلوكياو تزودهم مبجموعة من 

ذالتالميو التحلي بالروح الرياضية بني مالتأقلما ختلف عدة عوائق يف عملية هذاو 
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17,65

82,35

نعم

ال

هل ترى إقبال التالميذ على الرياضة المدرسية بنفس المستوى بين :و العشرين الحاديالسؤال
المستويات االربع؟

معرفة ما إذا كان االقبال على الرياضة املدرسية بنفس املستوى أم ال بني املستويات األربعالسؤال هوالغرض من 
األربع.بنفس املستوى بني املستويات يوضح ما إذا كان االقبال بني التالميذ ):19اجلدول رقم (

النسبة المئويةعدد التكراراتاإلجابة
%317.65نعم

%1482.35ال

%17100جمموع العينة

بنفس المستوى اجابات االساتذة نحو ما إذا كان اإلقبال بين التالميذئرة نسبية تمثل نسبة.دا:)19(رقمكلالش
بين المستويات األربع

النتائج:عرض وتحليل
ان نسبةاحلدي و العشرين على السؤال األساتذةإجابات) الذي ميثل 19من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول رقم (

كانت االجابة بال ليس لديهم نفس مستوى اإلقبال %82.35نسبة أمااإلقبالكانت نعم لديهم نفس 17.65%
بني املستويات االربع

  كاأليتفقد أضاف االساتذة عن هذا اإلقبال:
يف املستوى الثالثة و الرابعة أما يف السن لدى التالميذ من السنة األوىل و الثانية حيث جند أن احلركة أكثر خيتلف

باهلم كبري يف مجيع املستوياتقإأنمن الناحية الرياضية جند 
حب التالميذ للرياضة و خاصة للرياضة املدرسية و حب الظهور بني الزمالء

و عدم املمارسةاالنعزالاحليوية و النشاط مث يبدأ يف التدرج إىل الطفل يف السنة األوىل دائم
:االستنتاج-
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املدرسية بني ان التالميذ يف املرحلة املتوسطة ليست لديهم نفس اإلقبال للرياضةمن خالل التحليل للنتائج نستنتج-
االنعزالمييل التلميذ إىل ىل حد ما و هذا راجع إىل تطور النمو العقلي و يف املستويات األخرية املستويات األربع إ

اىل ان التالميذ يف املستويات االوىل  ين و املستويات االخرى و هذا يعودف عن الثاحيث جند أن املستوى االول خيتل
و احلركة كثرين احليوية 

؟االجتماعيلرياضة المدرسية وسيط تربوي لعملية التكيف هل تعتبر العشريناو الثانيالسؤال
معرفة ما إذا كانت الرياضة املدرسية وسيط تربوي أم ال السؤال هوالغرض من 

بني التالميذاالجتماعيعلى الوسط الرتبوي لعملية التكيف الرياضة املدرسية تأمرييوضح ):20اجلدول رقم (

تأثير الرياضة المدرسية لعملية التكيف اجابات االساتذة نحوئرة نسبية تمثل نسبة.دا:)20(رقمكلالش
االجتماعي

النتائج:عرض وتحليل
الثاين و العشرين ان نسبة على السؤال األساتذةإجابات) الذي ميثل 20من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول رقم (

كانت اجاباهم بال%5.88أما نسبة االجتماعيكانت بان الرياضة املدرسية وسيط تربوي لعملية التكيف 94.12%
 يف النقاط االجتماعيوسيط تربوي لعملية التكيف و قد اضاف األساتذة عن كيف تكون الرياضة املدرسية

التالية:
االجتماعيةمن الناحية تعمل الرياضة املدرسية على خلق منو خلق متكامل
 ا تساهم يف التكيف تسعى إىل التكامل يف جوانبه اليتو االجتماعيةللتلميذ و التنشئة االجتماعيحبكم أ

تكيف مع املختلفة البدنية و النفسية و تسعى اىل انشاء فرد صاحل يف جمتمعه حيث يكون سريع التأقلم و ال
موعة خمتلف املعطيات املغرية كما تساهم يف إفراغ الشحنات الزائدة و التقليل من الكبت و اإلنطوائية يف ا

االجتماعية .اجلماعي يف املناسبات االشرتاك

94,12

5,88

نعم

ال

المئويةالنسبة عدد التكراراتاإلجابة
%1694.12نعم

%15.88ال

%17100جمموع العينة
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التلميذ يتعلم كيفية املعاملة و سهولة التكيف مع خمتلف الظروف اليت تواجهه سواء كانت سلبية او اجيابية
 الشامل و الذي هو جزء من الرتبية العامة و الذي خالل التعريف الرتبية البدنية فهي ذلك النظام الرتبوي من

يف مجيع النواحي كما تعمل على حتقيق النمو املتكامل صاحليهدف إىل حتسني األداء االنساين و تكوين مواطن 
ملرء.يف التنشئة االجتماعية و تبىن على اجتاهات قائمة على فلسفة ا

-
:االستنتاج-

الرياضة هي املؤسسة الرتبوية الثانية بعد االسرة من خالل االحتكاك بالزمالء و ذالك ما أن من خالل التحليل للنتائج
يعزز لديه جمموعة من املؤثرات االجيابية يف نفسية التالميذ و كما تقوم على عملية التنشئة الصحيحة و الىت تسعى يف 

.املدرسيهمع احمليطمه لتطور خمتلف اجلوانب املتعلقة به و ذالك راجع اىل تسهيل عملية التأق

بالفرضية الرابعةةالمتعلقلرابعتفسير نتائج المحور ا.
ملسامهة الرياضة املدرسية يف تقليل العوائق املؤثرة يف عملية الرابعةبالفرضية واملتعلقل النتائج اخلاصة باحملور الرابعمن خال

التكيف لدى تالميذ املرحلة املتوسطة
ذا احملور و من خالل  و سؤالني مفتوحني20-19- 18-17-16من خالل اجلداول االجابات  على االسئلة املتعلقة 

و الرياضية و مالحظته لألداء اجليد للتلميذ جتعل له شراف على مادة الرتبية البدنيةمن خالل رأي االساتذة يف مهنة اال
االقبال بني نمكانة بني زمالئه و أيضا على أن عنصر العدوانية تقلل من عملية التكيف بني التالميذ كما جيد االستاذ ا

و ماعي بالنسبة سيط تربوي لعملية التكيف االجتو املستويات االربع ليس بنفس املستوى كما وجدنا ان للرياضة املدرسية 
اجياد احللول اىلاول فيهابني التالميذ و الىت حتتكونتفاعل التالميذ اثناء ممارسة الرياضة املدرسية و الصعوبات اليت

لدمج التالميذ فيما بينهم لتنمية روح اجلماعة يف نفسية التالميذ او حماولتهاملدرسيةةالرياضملعاجلة الصعوبات اليت تواجه
عة و هذا ما يف اجلماماندماجهو من العزلة و االنطوائيةمو ختلصهبعض الثقة قدمون االفضل لكسب و جعلهم ي

لتالميذ من الناحية على ااملؤثرةو العوائق الصعوباتالرياضة املدرسية لتقدميها عملية التكيف و تقليل من طمح له ت
. االجتماعية
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:الستنتــــــاج العاما

ومــا شــيء. لكــل حبــث علمــي مهمــا كــان نوعهــا واهلــدف مــن الدراســة هــو الوصــول غلــى حتقيــق أهــدافها املســطرة قبــل كــل 

لـدى تالميـذ املرحلـة املتوسـطة" فبعـد  االجتمـاعيالتكيـفقمت به هو حتقيق حماولة معرفة " دور الرياضة ملدرسية يف حتقيـق 

انتهائنا من هـذه الدراسـة استخلصـنا عـدة نتـائج هامـة، و توصـلنا مـن خالهلـا إىل إثبـات صـحة الفرضـيات املقرتحـة يف بدايـة 

حلــة الدراسـة ، فتبـني لنـا أن ممارسـة الرياضــة املدرسـية تسـاهم يف حتقيـق  التكيـف االجتمــاعي للتالميـذ املـراهقني  يف هـده املر 

احلساسة يف حياته.

وبعــد التحليــل اإلحصــائي لنتــائج االســتبيان املوجــه ألســاتذة التعلــيم املتوســط ملدينــة ســيدي خالــد و الــىت كانــت االجابــات 

اجيابيــة مــن خــالل التحليــل االحصــائي و النتــائج املتوصــل اليهــا توصــلت اىل أن للرياضــة دور فعــال لتنميــة شخصــية التلميــذ 

ــــه  مــــن دور يف  االرتقــــاء املراهــــق و خاصــــة منهــــ ــــب االجتمــــاعي وأيضــــا فيمــــا خيــــص دور الرياضــــة املدرســــية ممــــا تلعب ا اجلان

بالعالقات االجتماعية  بني الفرد وذاته وبني الفرد واجلماعة  وتنمية القدرات العقلية و تطوير النضـج الفكـري وتنشـئة جيـل 

ـــ ـــة اجلســـمية وقـــوي الشخصـــية والنهـــوض بالرياضـــة الوطني ة ومتثيلهـــا  أحســـن متثيـــل وإنشـــاء العالقـــات األخويـــة  صـــحيح البني

وصدقات متينة يف الوسط االجتماعي. 

.ومن خالل هذا كله تبني لنا أن للرياضة املدرسية دور يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة
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:قتراحات والتوصياتاإل

يف هذا اجلانب واليت أثبتت أن الرياضة توصلنا إليه والدراسة املفصلة على ضوء ما

تمـع املدرسية تساعد املراهق  ينـه تكوينـا صـحيحا وتكو على حتقيق التكيف االجتماعي وإدماجـه داخـل اجلماعـة وا

مــن حيــث البنيــة اجلســمية ، قــوي ته تنشــئة صــحيحة النضــج الفكــري وتنشــئوســليما وتنميــة قدراتــه العقليــة وتطــوير 

تمـع وانسـجامه الشخصية ذا أفكار بناءة  يعمل على النهوض بالرياضـة الوطنيـة ومتثيلهـا أحسـن متثيـل وتكيفـه مـع ا

إىل كــل مــن يهمــه األمــر مــن مســؤولني أن نقــدم بعــض االقرتاحــات والتوصــيات ارتأينــاوتقبلــه ظــروف الواقــع املعــاش 

:صاغية ترتجم يف املستقبل القريب إىل أهداف لياء نتمىن أن تؤخذ بعني االعتبار وأن جتد آذانا ومربيني وأو 

 ملرحلة املراهقة باعتبارها املرحلة األساسية لرتسيخ اخلربات واملكتسبات إعطاء أمهية بالغة

املراهق مركز اهتمام وبؤرة النشاط وقلب العملية التنموية اعتبار

مارسة الرياضية يف حياة املراهق ودورها يف تطوير وتكوين شخصيته إدراك أمهية امل

للرفع من مستوى الرياضة التنافسية وطنيا ودوليا تطوير املنشآت الرياضية داخل املتوسطات

 من خالل إقامة دورات تنافسية مكثفة ومنظمة ازدياد االهتمام بالرياضة املدرسية

رياضية بني التالميذ يف أوقات العطل واملناسبات الوطنية الدورات الإجراء

 جية ملمارسة األنشطة املتعددة توفري الوسائل البيداغو

 لقطاع الشباب والرياضة خاصة مع توفري النقل االستعمال العقالين للمنشآت الرياضية

 واسـتغالل وسـائل عملية طبية دورية ومستمرة وهذا بتعيني طيب وشبه طيب خاص بالضرورة توفري مراقبة

الصحة املدرسية 

 ماديا ومعنويا وكذلك ضمها إىل رياضة النخبة وتشجيعها االهتمام بالفئة املوهوبة

 اتشجيع التالميذ املراهقني .على القيام مبمارسة الرياضة املدرسية من خالل إقامة منظمات خاصة 
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:ةــــــلخاتما

أصــبحت املشـــاكل االجتماعيـــة ومنهـــا مشـــكل التكيـــف االجتمـــاعي الــيت يتخـــبط فيهـــا املراهـــق بصـــفة عامـــة وتلميـــذ 

بصــفة خاصــة مشــكل بــالغ األمهيــة ، إن املشــكل التكيــف االجتمــاعي موضــوع انشــغال كثــري مــن ملتوســطةاملرحلــة ا

يتحقـــق إال مبمارســـة النشـــاط البـــدين والرياضـــي وتلقـــي العلمـــاء حيـــث أقـــروا أن التكيـــف االجتمـــاعي ال يســـتطيع أن

ــا ختتلـف أحســن العالقـات بــني التالميـذ يف الوسـط االجتمــاعي وممـا دعانــا لكتابـة حبــث  التوجيهـات واإلرشـادات و

خاص درسنا فيه وسيلة مـن وسـائل معاجلـة هـذا املشـكل ، أال وهـي أثـر ممارسـة الرياضـة املدرسـية يف حتقيـق التكيـف 

عي ، فحاولنـــا يف حبثنـــا هــــذا أن نوضـــح التـــأثريات اإلجيابيــــة والـــدور الكبـــري الــــيت تقـــدمها الرياضـــة املدرســــية االجتمـــا

التلميــذ مــع بيئتــه االجتماعيــة واالنســجام بــني للمراهــق ومســامهتها يف حتقيــق التكيــف االجتمــاعي عــن طريــق تكيــف 

إشباع حاجاته املتعددة وإمكانياته األدائية والعقلية احلقيقية وظروف الواقع املعاش .

وعليـه فــإن الرياضــة املدرســية تسـاهم يف االرتقــاء بالعالقــات االجتماعيــة بــني الفـرد وذاتــه وبــني الفــرد واجلماعــة 

ذ العقليــة وتطــوير النضــج الفكــري وتعلــم قــيم الــروح الرياضــية والتنافســية ممــا تعمــل علــى إنشــاء وتنميــة لقــدرات التالميــ

جيل صحيح البنية اجلسمية ، قوي الشخصية ذو أفكار بناءة ويعمل علـى النهـوض بالرياضـة الوطنيـة ومتثيلهـا أحسـن 

اجتماعي .متثيل كما تعترب وسيلة هامة يف إنشاء عالقات أخوية وصداقات متينة يف وسط 

ومــن خــالل هــذا كلــه تبــني لنــا أن للرياضــة املدرســية دور يف حتقيــق التكيــف االجتمــاعي لــدى تالميــذ املرحلــة 

.توسطةامل
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........................................................................................................

........................................................................................................
هي العوائق اليت تصادفك بني التالميذ عند تقدميك حلصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟ ما-18

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
له مكانة من الناحية االجتماعية؟ اجليد للتلميذ داخل الرياضة املدرسية جتعلاألداءهل -19

نعم                                         ال
إذا كانت كان اجلواب بنعم كيف جتدون هذه املكانة من الناحية االجتماعية؟

سلبية اجيابية        
الرياضة املدرسية؟التالميذ يفهل هناك عنصر العدوانية تقلل من عملية التكيف بني-20



نعم                              ال
؟األربعالتالميذ على الرياضة املدرسية بنفس املستوى بني املستويات إقبالهل ترى -21

نعم                               ال
كيف ذلك؟

........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

هل تعترب الرياضة املدرسية وسيط تربوي لعملية التكيف االجتماعي؟-22
نعم                                ال

كيف يكون ذلك؟ 
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................



مـــلــخــص الــدراسة
لدى تالميذ املرحلة املتوسطةياالجتماعدور الرياضة املدرسية يف حتقيق التكيف الدراسة: عنوان .
:معرفة حقيقة الرياضة املدرسية يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطةهدف الدراسة.

 :ى تالميذ املرحلة املتوسطةعي لددرسية دور يف حتقيق التكيف االجتماهل للرياضة املمشكلة الدراسة

:فرضيات الدراسة

.للرياضة املدرسية دور يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة املتوسطةالفرضية العامة:-
الفرضيات الفرعية:-
.تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق منو العالقات بني تالميذ املرحلة املتوسطة*

.ة يف التقليل من الشعور بالوحدة لدى تالميذ املرحلة املتوسطةتساهم الرياضة املدرسي*
تساهم الرياضة املدرسية يف حتقيق الذات لدى تالميذ ملرحلة املتوسطة* 
تساهم الرياضة املدرسية يف تقليل العوائق املؤثرة على عملية التكيف لدى تالميذ املرحلة املتوسطة*
:إجراءات الدراسة الميدانية

.) من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية (ة: العين-
آفريل إىل من مدينة سيدي خالدتوسطات مبمستوىعلىمتت الدراسة المجال الزماني والمكاني:-

.آفريل 

.)املسحي(املنهج املستخدم هو املنهج الوصفيالمنهج: 
أساتذة الرتبية البدنية اىلسؤال موجهحيث حيتوي على االستبيان األدوات المستعملة في الدراسة: 

.والرياضية يف مرحلة املتوسطة
:النتائج المتوصل إليها
.للرياضة مدرسية دور هام يف حتقيق منو لعالقات اجليدة بني تالميذ- 1
.ةدور الرياضة املدرسية و امهيتها يف تقليل الشعور بالوحدة لدى تالميذ املرحلة املتوسط- 2
.للرياضة املدرسية امهية كبرية يف حتقيق الذات لدى التالميذ- 3
مسامهة الرياضة املدرسية يف التقليل من العوائق املؤثرة يف عملية التكيف - 4
اقتراحات وتوصيات:
.املرحلة االساسية لرتسيخ اخلربات و املكتسبات اباعتبارهاعطاء امهية بالغة ملرحلة املراهقة - 1
.راهق مركز اهتمام و بؤرة النشاط و قلب العملية التنمويةاعتبار امل- 2
هشخصيتادراك امهية املمارسة الرياضية يف حياة املراهق و دورها يف تطوير و تكوين - 3
.اجراء الدورات الرياضية بني التالميذ يف اوقات العطل و املناسبات الوطنية- 4


