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–البو�رة  –جامعــة أكلــي محنــد أولحــاج   

 معهــد علوم وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر�اض�ة
 

میدان علوم وتقن�ات مذ�رة تخرج ضمن متطل�ات نیل شهادة الل�سانس في 

 النشاطات البدن�ة والر�اض�ة
 

  .التر��ة وعلم الحر�ةالتر��ة وعلم الحر�ة: : تخصصتخصص
 

  ::الموضـــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــوع
 

    دور �ــــرة الیــــــد فــــي تنمیـــة العالقـــات 

 االجتماعیـــة لــــد� تالمیـــــذ الطـــور الثانـــو� 
 

ض ثانو�ات وال�ة البو�رةـدراسة میدان�ة ب�ع  
 

  :إعداد الطل�ة  

  بن سل�م أسامــة. 

  حدیوش بـــالل.  

  

  :الد�تور إشــــراف

  طراد التوفیـــــ� -د. 

 

2018/2019: الموســـم الجامــعی  
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2018/2019:   الموســـم الجامــعی  
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والشكر اجلزيل ، لهوفض هنعم لىاحلمد هللا تعاىل ع

 العمل اذهإلجناز  لهيهوتس هى توفيقلع هل

ما جاء بشرى  لىاملتواضع، والصالة والسالم ع

 .عاملنيلورمحة ل

ى لع" التوفيق طراد" تاذوالشكر اجلزيل لألس

 ذه املذكرة،هى لع اإلشرافبقبول له تفضي

 .القيمةه ومالحظات هاته والتقدير لتوجي

والشكر والتقدير، أخريا لكل من قدم يل يد العون 

 غري مباشر، من اجل أوبطريق مباشر 

  .البحث هذاإمتام 

 بن سليـــم أســـامة 
حديـــوش بـــــالل 
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وُقل ّرب  َ واِخفضَ ُهلَماَ َجناح الذلِ من اّلْرمحَِة:َ  قال تعاىل

َكماَ ربَّياِين   42:اإلسراءَ◌ِصغريا اَرُمحَهما َ

إىل التي أوصاني بها املوىل خريا وبرا، إىل التي 

محلتني وهنا على وهن، إىل التي سهرت 

أجفاني إىل منبع احلب  الليايل ألنام ملئ

واحلنان إىل رمز الصفاء والوفاء والعطاء، إىل أمي 

 الغالية حفظها اهللا ورعاها يف

 .تنام كل وقت بعينه التي ال

  إىل أبي العزيز وقرة عيني وسندي األعلى، 

وايل كل اإلخوة واألخوات و جدي وجدتي أطال 

و  أخوايل اهللا يف عمرهما ؛ وأعمامي وعماتي؛ و

 خاالتي؛

  .وايل كل األصدقاء وكل األهل و األقارب؛

 بن سليـــم أســـامة 
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هللا الذي هداني نعمة العقل واإلميان بدين احلمد 

 .اهلدى

 :ذا إىلهدائي هبإ مأتقد

ذه هيف  لىاألع لىذا ومثهساندوني يف مشواري  نم -

 احلياة والدي

 .هللا  وأطال يف عمرهماا هماحفظ

 .إىل اإلخوة واألخوات -

  .ةكل من ساعدنا ولو بكلمإىل  -

 حديوش بالل  
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  الصفحة  المــــــــــــوضــــــــوع

  أ    .ـــ ش�ـــر وتقدیر

  ب  .ـــ إهــــــداء

  ت  .ـــ محتو� ال�حــث

  ث  .ـــ قائمة الجداول

  ج  .ـــ قائمة األش�ال

  ح  .خص ال�حثلـــ م

  خ  .ـــ مقــدمـــة

  .التعریف بالبحث: مدخل عام

  02  .ـــ اإلش�ال�ة1

  03  . ـــ الفرض�ات2

  03  .ـــ أس�اب اخت�ار الموضوع3

  03  .ـــــ أهداف ال�حث4

  03  .ـــــ أهم�ة ال�حث5

  04  .ــــ تحدید المصطلحات و المفاه�م6

  05  .ــــــ صعو�ات ال�حث7

  05  .ــــ الدراسات السا�قة والمرت�طة �ال�حث 8

  الجانب النظري 
  كـــرة الیــــد: الفصل األول

 07  . تمهیــد  

  07  .�رة الید1-

  07  .نبذة تار�خ�ة عن �رة الید1-1

  07  .في العـــــالم 1- 1-1

  07  .الجزائرم�الد وتطور �رة الید في  2-1-1

  10  .تعر�ف �رة الید ــــ2ــــ1

.خصوص�ات �رة الید   3-1 10  

 محتــــوى البحث



 

  ث

  11  .أهم�ة ر�اضة �رة الید 4-1

  11  .قانون لع�ة �رة الید 5-1

  11  .المیــــدان  ) أ

  12  ,المـــــرمى) ب   

  12  .مسـاحة المــرمى ) ت

  12  .الكـــــرة) ث

  12  .الالعبــــین) ج

  12  .م�انة �رة الید في تصن�فات األنشطة الر�اض�ة  6-1

  13  .خصائص العب �رة الید 1-7-1

  14 .المــــرونة 2-7-1

  14  .الفیز�ولوج�ةة �الخصــائص الر�اضـ 3-7-1

  15  .الحــر��ةالصفــات  4-7-1

  15  .الخصائص النفس�ة  5-7-1

  15  .الــدافعیــة  6-7-1

  16  .الــــذ�ـاء 7-7-1

  16  .دور وأهــم�ة األلعـاب الشـ�ه ر�اضـ�ة في �ـرة الیـد 8-1

  16  .األ�عـاد التـر�و�ة لكـرة الیــد 9-1

  17  .ممیزات العب �رة الید 10-1

  17  .سنة 24سنة إلى  18مرحلة الش�اب من   ) أ

  20  ,سنة 30سنة إلى  20الرشد األولى من  ةمرحل) ب

  21  .سنة 50سنة إلى  30من : مرحلة الرشد الثان�ة) ت

 22  .خالصــــة  

  الثــــــانــــــــــيالفصــــــــــل 
  العالقات االجتماعیة

 24  .تمهـــــید  

  25  .العالقات االجتماع�ة -2

  25  .تعر�ف العالقات االجتماع�ة) أ

  25  .أنواع العالقات االجتماع�ة) ب

  25  .العالقات التي تنشأ بین األفراد 2-1

  25  .وقت�ة عالقات اجتماع�ة) أ



 

  ج

  26  .األجلعالقات اجتماع�ة طو�لة ) ب

  26  .عالقات اجتماع�ة محدودة) ت

  26  .العوامل المؤثرة في العالقات االجتماع�ة 2-2

  26  .العالقات االجتماع�ةأنواع  2-3

  26  .العالقات العرض�ة - 1- 2-3

  26  .العالقات الطفیل�ة  2- 2-3

  26  .ا العالقات  العامة 3- 3 -2

  26  .العالقات المت�ادلة4- 2-3

  26  .العمل�ات االجتماع�ةمظاهر  -  2-4

  26  .التعاون ) أ

  27  .التنافس) ب

  27  .الصراع) ت

  27  .النشاطات الر�اض�ة الجماع�ة ودورها في إثراء العالقات االجتماع�ة 2-5

  28  .التفاعل االجتماعي 2-6

  28  .ـــــ مفهومه

  28  .ـــــ خصائصه

  28  .اإلتصال -أ

  28  .التوقع -ب

  28  .وتمثیلهإدراك الدور  -ت

  28  .التقو�م -ث

  28  .مظاهر التفاعل االجتماعي  2-6-1

  28  .التعاون  -أ

  29  .التنافس -ب

  29  .الصراع -ت

  29  .التكیف -ث

  29  . س��ولوج�ة الجماعة الر�اض�ة 2-6-2

 29  .دینام���ة الجماعة  

  29  . تعر�فها -أ

  29  .العوامل المحدثة لدینام���ة الجماعة -ب

  29  .شخص�ة الفرد - أوال



 

  ح

  29  . الظروف االقتصاد�ة - ثان�ا

  30  . الظروف األسر�ة - ثالثا

  30  .التجارب االجتماع�ة السا�قة - را�عا

  30  .الروح المعنو�ة للجماعة -خامسا

  30  .التماسك في الر�اضة - سادسا

  30  .تعر�فه -أ

  30  .مفهومه -ب

  30  .شروطه -ت

  32  .خالصة

  الثالــــثالفصـــــــــل 

  العالقـــــات االجتمـــاعیــــة

  34  .تمهیـــــد - 

  35  .مفهوم المراهقة -3

  36  .الفرق بین المراهقة والبلوغ - 3-2

  36  .أهم�ة الر�اضة �النس�ة للمراهقین - 3-3

  37   .تحدید المجال الزمني للمراهقة - 3-4

  37  .مراحل المراهقة 3-5

  37   .مرحلة ما قبل المراهقة 1- 3-5

  37  .مرحلة المراهقة الم��رة 2- 3-5

  37  .مرحلة المراهقة المتأخرة 3- 3-5

  U17.  38ممیزات فئة  3-6

  38  .النمو الجسمي 1- 3-6

  38  .النمو العقلي 2- 3-6

  39  .النمو االجتماعي 3- 3-6

  39  .الصراع مع األسرة) أ

  39  .)الرفاق(المراه� والزمالء ) ب

  39  .االجتماعيالمراه� والمر�ز ) ج

  40   .النمو الحر�ي 4- 3-6

  40  .النمو االجتماعي 5- 3-6

  41  .مشاكل المراهقة 3-7



 

  خ

  41  .المشاكل النفس�ة 1- 3-7

  41  .المشاكل االنفعال�ة 2- 3-7

  41  .المشاكل االجتماع�ة 3- 3-7

  41  .األسرة �مصدر للسلطة )أ

  42  .المدرسة �مصدر للسلطة )ب

  42  .المجتمع �مصدر للسلطة )ج

  42  .مشاكل النزعة العدوان�ة 6- 3-7

  42  .المشاكل الصح�ة 5- 3-7

  42  .مشاكل الرغ�ات الجنس�ة  4- 3-7

  44  . خالصــــة - 

  الجانب التطبیقي

  منھجیة البحث واإلجراءات المیدانیة: الفصل الرابع

  47  .تمهیــــد - 

  48  .الدراسة االستطالع�ة -4

  48  .المنهج العلمي المت�ع 4-1

  49  .ثمتغیرات ال�ح 4-2

  49  .المتغیر المستقل) أ

  49  .مجتمع ال�حث 4-3

  49  .عینة ال�حث 4-4

  50  .ثمجاالت ال�ح 4-5

  50   .المجال ال�شر� ) أ

  50  .المجال الزماني )ب

  50  .المجال الم�اني) ج

  50  .أدوات ال�حث 4-6

  50  .االستب�ان) أ

  50 .األولالمحور 

  50  المحور الثاني

  51  .الوسائل اإلحصائ�ة 4-7

  51  .صعو�ات ال�حث 4-8

  52  .خالصة



 

  د

  الفصل الخــــامس

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج

  54  .تمهید

  55  .�التالمیذعرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستب�ان الخاص  - 5

  55  .عرض تحلیل ومناقشة المحور األول -5-1

  65  .المحور الثانيعرض تحلیل ومناقشة  -5-2

  75  .مناقشة ومقارنة نتائج الفرض�ات - 5-3

  75  مناقشة الفرض�ة األولى

  76  .مناقشة الفرض�ة الثان�ة

  77  خالصـــــة

  79  .خاتمة

  81  .استنتاج عام

  81  .االقتراحات والفروض المستقبل�ة

  /  .المراجع

 /  ,المالح�
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  الصفحة  العنــــــــوان  رقم الجدول

  55  . 01المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )01(الجدول رقم 

  56  . 02المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )02(الجدول رقم 

  57  . 03المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )03(الجدول رقم 

  58  . 04المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )04(الجدول رقم 

  59  . 05المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )05(الجدول رقم 

  60  . 06المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )06(رقم الجدول 

  61  . 07المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )07(الجدول رقم 

  62  . 08المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )08(الجدول رقم 

  63  . 09المحسو�ة للسؤال  2التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ �مثل  )09(الجدول رقم 

  64  . 10المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )10(الجدول رقم 

  65  . 11المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )11(الجدول رقم 

  66  . 12المحسو�ة للسؤال  2والنسب المئو�ة وق�مة �ـ�مثل التكرارات   )12(الجدول رقم 

  67  . 13المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )13(الجدول رقم 

  68  . 14المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )14(الجدول رقم 

  69  . 15المحسو�ة للسؤال  2المئو�ة وق�مة �ـ�مثل التكرارات والنسب   )15(الجدول رقم 

  70  . 16المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )16(الجدول رقم 

  71  . 17المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )17(الجدول رقم 

  72  . 18المحسو�ة للسؤال  �2ـ �مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة  )18(الجدول رقم 

  73  . 19المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )19(الجدول رقم 

  74  . 20المحسو�ة للسؤال  �2مثل التكرارات والنسب المئو�ة وق�مة �ـ  )20(الجدول رقم 

 

 

 

 

 قائمۀ الجداول
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  الصفحة  عنوان الش�ل  رقم الش�ل

  55  . 01یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )01(رقم الش�ل 

  56  . 02یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )02(الش�ل رقم 

  57  . 03یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )03(الش�ل رقم 

  58  . 04الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال یبین التمثیل   )04(الش�ل رقم 

  59  . 05یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )05(الش�ل رقم 

  60  . 06یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )06(الش�ل رقم 

  61  . 07ألجو�ة السؤال یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة   )07(الش�ل رقم 

  62  . 08یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )08(الش�ل رقم 

  63  . 09یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )09(الش�ل رقم 

  64  . 10یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )10(الش�ل رقم 

  65  . 11یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )11(رقم  الش�ل

  66  . 12یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )12(الش�ل رقم 

  67  . 13یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )13(الش�ل رقم 

  68  . 14الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال یبین التمثیل   )14(الش�ل رقم 

  69  . 15یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )15(الش�ل رقم 

  70  . 16یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )16(الش�ل رقم 

  71  . 17ألجو�ة السؤال یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة   )17(الش�ل رقم 

  72  . 18یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )18(الش�ل رقم 

  73  . 19یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )19(الش�ل رقم 

  74  . 20یبین التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة ألجو�ة السؤال   )20(الش�ل رقم 

 

 

 

 قائمۀ األشکــأل
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 ملخـــــــص البحــــث

 

 

الطور الثانو� دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ : عنوان    

  البو�رة�عض ثانو�ات دائرة في  أجر�ت دراسة میدان�ة 

: األستاذ المشرف:                                                   إعداد الطل�ة      

 ــــ طـــراد التوفـــی�.                                    بن سلیـــــــــم أســــــــامة. 

 ــــــاللحدیــوش بـــــ. 

:ملخص  

نو�، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور الثا           

 ناوقد استخدم تلمیذ لمرحلة الثانو� لدائرة البو�رة، �150اخت�ار عینة من التالمیذ عشوائ�ة تتكون من  مناوقد ق

ر�اضة �رة الید لها لطب�عة الدراسة وأداة االستب�ان في الفرض�ة األولى التي تنص على أن  المنهج الوصفي لمالئمته

، أما الفرض�ة الر�اض�ة حصة التر��ة البدن�ة وداخل  دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة

خارج  االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعلالثان�ة التي تنص على أن 

  .حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة

    :لنتائج التال�ةنا إلى اتوصلوفي األخیر 

حصة التر��ة البدن�ة و داخل  ــ ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة1

  .الر�اض�ة

دور في ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� التالمیذ خارج حصة التر��ة البدن�ة و لها ــ ممارسة �رة الید 2

  .الر�اض�ة

  :من خالل هذه النتائج قمنا �اقتراح مجموعة من الحلول

  التالمیذ ألن هذا  بیناالهتمام �الجماعات المدرس�ة �حیث تص�ح مجاال حق�ق�ا لنمو العالقات االجتماع�ة

 .�ة و��سبهم الكثیر من المهارات االجتماع�ة�عودهم بروح المشار 

 إعطاء أهم�ة �الغة لمرحلة المراهقة، �اعت�ارها المرحلة األساس�ة لترسیخ الم�تس�ات والخبرات. 

 .تغییر النظرة لكرة الید �أنها سبب للعدوان

  

.                                   ر�اضة �رة الید ، العالقات االجتماع�ة ، تالمیذ الطور الثانو� :الكلمات الدالة
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  : ةـــــــــمقدم

 تعد الر�اضة منذ العصور القد�مة عنصر جد فعال في الح�اة االجتماع�ة لبناء جسم سل�م و�مرور الزمن تطورت   

  .وأص�ح لها قوانین وأماكن مخصصة وأغراض في ممارستها

العالقات االجتماع�ة، و التي تحتل م�انة هامة في علم �ما تعتبر أحد أهم العناصر التي تز�د من درجة    

االجتماع العام، وتعد من أهم موضوعات علم النفاس االجتماعي المعاصر ألنها تكاد �لها تصدر عنه وتعود إل�ه 

  .وتدور في فلكه

ن عالقات، فالطب�عة اإلنسان�ة أساسها اجتماع�ة ومن أهم صفات اإلنسان ��ائن حي أن تكون بینه و�ین اآلخر�

أن اإلنسان �ائن اجتماعي تتش�ل ح�اته ووجوده قالب المجتمع الذ� �ع�ش ف�ه، وال ینمو في عزلة ولكن في �معنى 

  .الغالب، خالل التفاعل الذ� �حدث بین اإلنسان ومجتمعه اإلنساني، حیث تسود أش�ال بین العالقات واالرت�اطات

الموضوع والتعرف على دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� ومن هنا �انت االنطالقة لدراستنا هذا 

تالمیذ الطور الثانو�، واقتصرت دراستنا على فئة المراهقین �ون هذه الفئة ذات میزة مقارنة �الفئات األخر� وهذه 

ذب هذه األخیرة دوما إلى المیزة تكمن في أن فئة المراهقین �م�ن فیها للتلمیذ التح�م في الحر�ات وتعلمها، �ما تنج

حلة الحساسة في ح�اة اإلنسان االحتكاك و التعامل مع الغیر سواء داخل الحصة أو خارجها، حیث تعد هذه المر 

  .من مختلف النواحي عموما ومن العالقات االجتماع�ة خاصةً 

ذا من ه. دلة بین المراهقینو�عتبر هذا العمل محاولة متواضعة لإلسهام في تكو�ن نظرة عن الروا�� واآلثار المت�ا

  :المنظور تناول ال�حث خمس فصول

ي خاص �الدراسة التطب�ق�ة، حیث تناولنا في الجانب خاص �الدراسة النظر�ة، بینما الجانب الثان الجانب األول

  :النظر� من حیث

نا الفصل األول منهجي للدراسة، �اإلضافة إلى ثالثة فصول، فخصصاإلطار النظر� وتناولنا ف�ه اإلطار ال    

، الجزائرم�الد وتطور �رة الید في  ،نبذة تار�خ�ة عن �رة الید ،لر�اضة �رة الید تطرقنا ف�ه إلى مفهوم �رة الید

 ،لید في تصن�فات األنشطة الر�اض�ةم�انة �رة ا .قانون لع�ة �رة الید .أهم�ة ر�اضة �رة الید .الید خصوص�ات �رة

  .ممیزات العب �رة الید،األ�عـاد التـر�و�ة لكـرة الیــد .ر�اضـ�ة في �ـرة الیـددور وأهــم�ة األلعـاب الشـ�ه 

أنواع العالقات  تعر�ف العالقات االجتماع�ة،فتناولنا ف�ه العالقات االجتماع�ة أما الفصل الثاني �عنوان     

النشاطات الر�اض�ة الجماع�ة  االجتماع�ة،مظاهر العمل�ات  العوامل المؤثرة في العالقات االجتماع�ة، االجتماع�ة،

س��ولوج�ة الجماعة  التفاعل االجتماعي، مظاهر التفاعل االجتماعي، ودورها في إثراء العالقات االجتماع�ة،

  .الر�اض�ة

  



 

 

، المراهقةمفهوم نظرا ألهم�ة المراهقة في ح�اة الفرد وقد تطرقنا ف�ه إلى المراهقة جاء �عنوان وفي الفصل الثالث     

 ،مراحل المراهقة، تحدید المجال الزمني للمراهقة، أهم�ة الر�اضة �النس�ة للمراهقین، الفرق بین المراهقة والبلوغ

  .المشاكل االجتماع�ة ،مشاكل المراهقة

  :وف�ما یتعل� �الجانب التطب�قي فقد تناولنا ف�ه فصلین    

قد ضم الدراسة االستطالع�ة، والمنهج منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة الفصل الرا�ع الذ� جاء �عنوان 

المستخدم، المجال الزماني والم�اني، والشرو� العلم�ة لألداة، عینة ال�حث و��ف�ة اخت�ارها، أدوات الدراسة، إجراءات 

  .التطبی� المیداني والمعالجة اإلحصائ�ة

وتطرقنا ف�ه إلى عرض وتحلیل ل النتائج الخاصة �الدراسة لعرض وتحلیأما الفصل الخامس الذ� خصص     

نتائج االستب�ان الموجه لتالمیذ مرحلة الطور الثانو�، ومناقشة نتائج الدراسة، ثم الخالصة العامة وانتهینا بخاتمة 

  .تضم مجموعة من التوص�ات واالقتراحات، وملخص ال�حث، قائمة المراجع، وأخیرًا المالح�

نأمل بدراستنا لهذا ال�حث أن ن�ون قد أضفنا شیئًا ف�ه منفعة للعاملین في مجال التر��ة البدن�ة وفي األخیر 

  .والر�اض�ة وفي مختلف المجاالت األخر� 
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  ::اإلشكالیةاإلشكالیة  --11

�قدر  اإلنسان إسعاد� �شهده العالم في مختلف العلوم و التي تتعاون ف�ما بینها من أجل التطور الكبیر الذ       

  .درجات االزدهار و الرقي الحضار�  أعلىمم�ن و الوصول �ه 

فال  ،المهمة اإلنسان�ة�ونها أحد األنشطة  ،�المؤازرة مع ذلك �قابله تقدم ملحو� للر�اضة في جم�ع الم�ادین      

حیث تعد في عصرنا الحالي ظاهرة اجتماع�ة و ثقاف�ة  أش�الها�ة من مجتمع من المجتمعات ال�شر  أ���اد یخلو 

أنها تعتبر  �اإلضافة من خاللها ق�اس مد� تقدم الشعوب، �م�ننا لها تأثیر الفعال و مداها الواسع، ،وحضار�ة

  .مجاال خص�ا لدراسة العالقات االجتماع�ة بین األفراد

�سعى النظام التر�و�  هامة للتر��ة وجزء ال یتجزأ منها،و�ما أن التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة میدان من الم�ادین ال    

  .بدن�ا و عقل�ا و اجتماع�ا بواسطة ألوان من النشا� البدني تكو�ن فرد صالح إلىتحق�قه فهي تهدف  إلى

خالل النشاطات الر�اض�ة الجماع�ة ��ون المراه� في احتكاك مع أفراد  نأ" حیث �شیر عبد الرحمان ع�سو�     

�ق�مة الجماعة في  إ�مانهنضجه العقلي و الوجداني و  إلىو یرجع ذلك  ،االندماج معهم إلىجماعته ی�عث �ه 

  1."حقی� أهدافهت

مع قواعد الح�ات الد�مقراط�ة �ما تكتسبها من عالقات مت�ادلة و حد �بیر  إلىفقواعد ر�اضة �رة الید متشابهة    

ر�اضة �رة الید تساهم  أن حیث ،اتصاالت متفاعلة بین األفراد حیث تعد هذه العالقات من أهم الضرورات الح�اة

  .و تحقی� التكیف الذاتي و االجتماعي  ،اإلنسان�ةالعالقات  إثراءمساهمة �بیرة في تدع�م و 

لتحقی� البناء المتكامل لمناهج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة خاصة �النس�ة و�اعت�ار �رة الید اله��ل الرئ�سي    

اف �رة الید ، والموزع خالل الموسم الدراسي إلى وحدات صغیرة تنتهي بتحقی� أهد)تالمیذ الطور الثانو� (للمراهقین 

وتنم�ة العالقات االجتماع�ة بین تالمیذ الطور الثانو�، ف�رة الید بنظر�اتها والمناهج التعل�م�ة الخاصة بها و��ف�ة 

موقف معین خاصة االجتماع�ة الناتجة عن  تممارستها في المیدان ومد� قدرة المراه� على االستجا�ة للسلو��ا

التعامل  التفاهم مع زمالءه وذلك من أجل تنم�ة وتطو�ر العالقات وسعة استعداده إلى تعلم ��ف�ة منها، 

  .االجتماع�ة لد�ه

  :�حثنا على النحو التالي إش�ال�ةتأتي و من هذا المنط�     

  هل لممارسة �رة الید دور في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور الثانو�؟ ــــــ

  : التساؤالتو تتفرع منها هذه 

الر�اض�ة میذ خالل حصة التر��ة البدن�ة و التال�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� في ز ممارسة �رة الید دور لـــــ هل 

  ؟

ممارسة �رة الید دور في ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� التالمیذ خارج حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لهل ـــــ 

  ؟

                                                 
  1992العر��ة،بیروت،دراسة النمو النفسي االجتماعي نحو الطفل المراه� ، ب � ،دار النهضة  -س��ولوج�ة النمو: عبد الرحمان ع�ساو�  -  1
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و تماش�ا مع ما ُصغناه في  التي لها عالقة �الجانب االجتماعي و التر�و� على غرار �عض ال�حوث السا�قة 

  :، �م�ن وضع الفرض�ات التال�ةاإلش�ال�ة

  ::الفرض�ة العامةالفرض�ة العامة  --11--22

 بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة جتماع�ةتنم�ة العالقات اال إلىتؤد� �رة الید ممارسة 

  ::الفرض�ات الجزئ�ةالفرض�ات الجزئ�ة  --22--22

حصة التر��ة البدن�ة و داخل  المرحلة الثانو�ة بین تالمیذز�ادة التفاعل االجتماعي دور في �رة الید لها ر�اضة ــ 1

  .الر�اض�ة

دور في ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� التالمیذ خارج حصة التر��ة البدن�ة و لها ــ ممارسة �رة الید 2

  .الر�اض�ة

   :الموضوع  اخت�ارــ أس�اب 3

  :ذات�ةـــ أس�اب  1ــ  3

  الدراسةالمیول هو الرغ�ة الشخص�ة في إنجاز هذه. 

  قلة الدراسات و ال�حوث العلم�ة في هذا الموضوع �األخص. 

  ال�حث  لموضوعالق�مة العلم�ة. 

   :موضوع�ةـــ أس�اب  2ـــ  3

  االجتماع�ةالضرورة لمعرفة �رة الیــد و قدرتها على التوقــع بنجاح الفرد في تكو�ن العالقات . 

  المجتمعحاجة المراه� للتوج�ه حتى �ستط�ع التكیف و االندماج داخل.   

    ::أهداف ال�حثأهداف ال�حثــ ــ   44

 تي تتكون داخل الجماعة من خالل ر�اضة �رة الید في حصة لالتعرف على العالقات االجتماع�ة ا

  المرحلة الثانو�ة  �ة البدن�ة و الر�اض�ة لد� تالمیذالتر�

  للتالمیذ االجتماعيو مد� تأثیره على الجانب ر�اضة �رة الید محاولة الكشف عن دور األستاذ في. 

  رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� المراهقین من خالل التفاعل بینهمالكشف عن دور�. 

  :ــــ أهمـــ�ة ال�حث 5

الذ� تتناوله من جهة، و نوع المش�الت التي من المعروف أن �ل دراسة تستمد أهمیتها من طب�عة الموضوع 

تطرحها من التقصي و التمح�ص من جهة أخر� ، وتكمن أهم�ة ال�حث في اإلضافة النوع�ة التي �أتي بها هذا 

و تعد دراسة العالقات االجتماع�ة من أهم . ال�حث، �حیث عند مقارنته �الدراسات السا�قة نجد هذه اإلضافة 

  .و هي التي ��ون فیها الفرد في تفاعل مع اآلخر�ن دراسات علم االجتماع 

لذا فدراسة العالقات االجتماع�ة تعد من أهم دراسات علم النفس االجتماعي المعاصر، و هي التي ��ون فیها الفرد 

موضوع الدراسة، وذلك من خالل الر�اضات الجماع�ة و �األخص �رة الید حیث تفید عدة جوانب و �م�ن تحدید 

  :موضوع ف�ما یليأهم�ة ال
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  معرفة الفرد للعالقات االجتماع�ة وم�انته االجتماع�ة من خالل تفاعله مع أقرانه، مما �ساعد على

 .تقو�م شخصیته و توجیهها الوجهة الصح�حة 

  ض�� االنفعاالت و تحسین عالقات الفرد االجتماع�ة. 

  لد� المراه� الكشف عن دور الر�اضات الجماع�ة في التقلیل من الصفات السلب�ة. 

 .تكو�ن الفرد لعالقات اجتماع�ة من خالل الر�اضات الجماع�ة

  ::مصطلحات ال�حثمصطلحات ال�حث--  66

  : التر��ة البدن�ة والر�اض�ة - 1- 6

هي مظهر من مظاهر التر��ة، تعمل على تحقی� أغراضها عن طر�� النشا� الحر�ي المختار الذ� �ستخدم 

النواحي البدن�ة و النفس�ة و االجتماع�ة حتى بهدف خل� المواطن الصالح الذ� یتمتع �النمو الشامل المتزن من 

  .�م�نه التكیف مع مجتمعه ل�ح�ا ح�اة سعیدة تحت إشراف ق�ادة واع�ة

  : ــ �رة الیـــد 2ــ6

هي لعبـة جماعیــة لهــا شعبیتها أن تكون على ش�ل مقابلة بین فر�قین بواسطة �رة الید وفي میدان خاص بها وله 

  1.اتتمیز عن �اقي الر�اضات �االحتكاك بین العبیهأ�عاده 

 : العالقات االجتماع�ة - 3- 6

بین , تقوم بین فرد و فرد آخر و أفراد أو شخص�ات أخر� , هي روا�� تنشأ على أساس التفاعل االجتماعي      

مختلفة من النشا� و �متازون ف�ما بینهم  لمواقفهم االجتماع�ة و  ألنواعلوصفهم ممارسین الجماعات االجتماع�ة 

 2.أدوارهم في ح�ات المجتمع

من هذه العالقات الم�اد� و الق�م , التي تر�� أفراد المجتمع ب�عضهم ال�عضهي مجموعة مر��ة من العالقات      

الحضارة و التراث  و التار�خ الواحد و اللغة المشتر�ة و األهداف  إلى إضافة, و العادات و التقالید و الطقوس

دت هذه الروا�� زاد تماسك ف�لما زا, تر�طهم العالقات المذ�ورة , فالمجتمع یتكون من مجموعة من األفراد , الواحدة 

 3.عالمجتم

  :مرحلة المراهقة - 4- 6

سنوات  يمرحلة الرشد عبر فترة المراهقة، و تستغرق هذه الفترة حوالي ثمان إلىینتقل الطفل من مرحلة الطفولة 

  .)سنة 18 -11( من عمر اإلنسان

ال تقتصر وقائعها و مظاهرها على الجانب الجسمي فق� بل تمتد هذه  إنمائ�ةو �حدث خالل هذه الفترة تغیرات 

  4.�ضااالجتماع�ة أقها �حیث تتناول الجوانب النفس�ة و  التغیرات و یتسع نطا

  

                                                 
 .06، ص 1994، 01، دار لفكر العربي، الطبعة الیـــد للجمیع منبر جرجس ، كرة -  1
  .302، ص 1998  دار لفكر العربي، االجتماع الریاضي، القاھرة، خیر الدین عویس، عصام الھاللي ، -  2
  .61ص ، 1985كریم عكلة حسین ، االتجاھات النفسیة للفرد والمجتمع، بغداد،  -  3
  .131، ص 1999، 01، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة" النمو الحركي" أسامة كامل راتب،  -  4



التعريف بالبحث.........................................................................................مدخل عام   

 

 
 

5 

  ::صعو�ات ال�حثصعو�ات ال�حث--  77

  .و تحدیدها تحدیدا دق�قا في بدا�ة األمر�عد اخت�ارنا لموضوع �حثنا، فقد وجدنا جوانب موضوعنا 

  :أهم العراقیل التي اعترضت طر�قنا في انجاز هذا ال�حث �ما یليو �م�ن توض�ح 

 صعو�ة جمع الب�انات �سبب إهمال التالمیذ، و ترد أح�انا في وضع�ة غیر الئقة. 

  تزامنت بدا�ة ال�حث مع بدا�ة التر�صضی� الوقت خاصة في فترة التر�ص المیداني حیث. 

  و المراهقة االجتماع�علم �عض المراجع الخاصة قلة.  

  

  :الدراسات السا�قة - 8

الدراسات السا�قة تعتبر أل� �احث نقطة بدا�ة حتى �ستط�ع أن �قارن ما وصل إل�ه في �حثه �ما وصل إل�ه من إن 

و�اإلطالع  �حث قبله فإما أن یؤ�د النتائج السا�قة أو الخروج بنتائج جدیدة تكون إضافة جدیدة إلى المعرفة اإلنسان�ة

تزود ال�احث �أف�ار ونظر�ات وفروض وتمث�الت تفید ال�احث  على الدراسات السا�قة ��تسب أهم�ة �بیرة في �ونها

في تحدید أ�عاد المش�لة المراد ال�حث فیها وفي هذا الس�اق حاولنا اإلطالع على العدید من ال�حوث التي تمس 

  :موضوع �حثنا وأخذنا منها �عض الدراسات المشابهة وهي �اآلتي

  :الدراســة األولــى - 1

، من إعداد ) سنة 19- 17( فئة األواس�  �رة الیدبین الالعبین وتأثیرها على نتائج  تماع�ةالعالقات االجدراسة 

معهد علوم وتقن�ات . "مخلوف مسعودان"تحت إشراف الد�تور  "عبد الحل�م  جعید"و  "بولر�اح بن قدور"الطل�ة 

  .- الجلفة–النشاطات البدن�ة والر�اض�ة جامعة ز�ان عاشور

  :الثانیــةالدراســـة  - 2

النفسي  لد� المراهقین الجانحین وانع�اسه على التكیفالعالقات االجتماع�ة تأثیر النشا� البدني الر�اضي على 

  .داخل مر�ز إعادة التأهیل)  سنة 18- 15 السن( االجتماعي 

األستاذ قاسمي من إعداد  2005العدد الرا�ع سنة  - المجلة العلم�ة لعلوم وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر�اض�ة

  .ف�صل

  :الدراســـــة الثالثــــة - 3

  .أثر العالقات االجتماع�ة داخل جماعة الفر�� الر�اضي في التحسین من نتائج �رة القدم

  ".محند أكلي بن ع�ي"وتحت إشراف الد�تور " نصر الدین شر�ف"مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر من إعداد الطالب 
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  :تمهید

تعتبر ر�اضة �رة الید واحدة من األنشطة الر�اض�ة التي القت استحسانا وٕاق�اال شدیدین من األطفال         

والش�اب من �ال الجنسین فرغم عمرها القصیر نسب�ا إذا ما قورنت �عمر �عض األلعاب األخر� فقد استطاعت 

أن تقفز إلى م�ان الصدارة في عدد ل�س �قلیل من الدول في �عض السنین ، هذا �اإلضافة إلى  هذه الر�اضة

  .انتشارها �نشا� ر�اضي وترو�حي في معظم دول العالم 

�ما أن �رة الید �ما تتضمنه من مهارات حر��ة متنوعة تتطلب من ممارسها امتالك العدید من القدرات الحر��ة 

خاص التواف� العضلي العصبي والرشاقة والقوة الممیزة �السرعة �ما أنها تتطلب امتالك العامة والخاصة و�ش�ل 

  .قدرات عقل�ة ونفس�ة مضافة إلى مهارات وفنون اللع�ة الفرد�ة والجماع�ة 
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  :ید�رة ال1- 

  :نبذة تار�خ�ة عن �رة الید 1-1 

  :في العـــــالم  1- 1- 1

لقد أكد المؤرخون أن األلعاب �الكرة ظهرت في نحو القرون الوسطي أ� خالل القرن الثالث عشر والرا�ع عشر 

مؤسس �رة الید الحدیثة حیث أدخل اللع�ة في )  ( H.NIELSON)  هولجر نیلسون ( للم�الد و�عد الدنمر�ي 

في ) نیلسون ( ، بینما �ان عنصر الرجال مشغول ��رة القدم وحسب لع�ة  1898مدرسة خاصة لإلناث سنة 

تم�ن نیلسون من جدولة قوانین لهذه اللع�ة  1906المشار�ة تكون �فر�قین �ل فر�� �ظم س�عة العبین وفي سنة 

  . 1بدا تنظ�م منافسات للذ�ور في هذه الر�اضة حتى  1911ومن أن حلت سنة 

وقد �ان للمجهودات التي بذلتها الدول اإلس�ندناف�ة الدور الكبیر في تطو�ر هذه الر�اضة داخل القاعة لكون 

  .الظروف المناخ�ة �انت تح�م تأقلم قوانین هذه الر�اضة داخل القاعة 

و� یجتمع �الها� و�علن عن إنشاء لجنة تتكفل �سن قوانین مؤتمر الفدرال�ة الدول�ة أللعاب الق 1926وفي سنة 

�أمستردام )  FIHA( تم م�الد الفدرال�ة الدول�ة لكرة الید هواة  1928لعب دول�ة لكرة الید ، وما إن حلت سنة 

  2. �مناس�ة األلعاب األولمب�ة 

  �1936قضي في إدخال �رة الید ضمن برامج األلعاب األولمب�ة سنة  1934وفي سنة 

  أجر�ت ألول مرة �طولة عالم�ة تجمع ش�اب في �رة الید وفازت بها ألمان�ا 1938وفي سنة 

�عد نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة ، أجر�ت أول م�ارات دول�ة بین السو�د والدنمارك وفازت بها  1945وفي سنة 

  .أهداف  3مقابل  8السو�د ب

الثالثة لكرة الید وعادت أللمان�ا ، �ما أق�مت ال�طولة العالم�ة أق�مت الدورة العالم�ة  1955 - 1952أما في سنة 

  .ال�طولة العالم�ة الثان�ة للفت�ات  1956للش�اب وفي العام الموالي 

لكسمبورغ وهناك طرأت  14في مدر�د إس�اني وفي  13انعقد على الترتیب مؤتمر  1972 – 1970وفي سنتي 

  3.تعد�الت على قانون لع�ة �رة الید�عض ال

  :الجزائرم�الد وتطور �رة الید في  2-1-1

وذلك �مراكز المنشطین أما اللعب �صفة رسم�ة ف�ان  1942لقد �انت البدا�ة األولى لكرة الید الجزائر�ة سنة 

 1953وذلك بإحد� عشر العب أما نس�ة اللعب �س�عة العبین ف�ان ضمن الدورات األولى سنة  1946سنة 

  .تم تنظ�م أول �طولة جزائر�ة حتى  1956وما إن حلت سنة 

�ان العدد قلیل من الممارسین لهذا النوع من الر�اضة  1962 – 1930ونشیر هنا إلى أن هذه المرحلة بین 

  .االستعمار�ةوذلك �سبب حالة التمیز التي شهدتها ال�الد خالل الفترة 

                                                 
 . 35، الجزائر ، ص  1992مارس  18،  559مجلة الوحدة الر�اض�ة ، العدد   -1

 2- Brochure. Revue De Comite .Fédération D'organisation 4eme .CANS DE H . B .Alger,1986 P19.    
    . 35، ص  1997 القاهرة، املمارسة التطبيقية لكرة اليد ، دار الفكر العريب ،: كمال عبد احلميد    3-
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التي رافقت الشعب قبل الفترة  وقد ظهرت الحر�ة الر�اض�ة في الجزائر تحت تأثیر الصراع من أجل الحر�ة

االستعمار�ة والتي لعبت دورا معتبر في التنظ�م والتر��ة البدن�ة وتحضیر الجماهیر خاصة الش�اب الذ� ��ون 

  .القوة الح�ة في الوطن 

حمناد عبد ( �انت االنطالقة الثان�ة لكرة الید حیث تم تعین  1963وم�اشرة �عد االستقالل و�الض�� سنة 

  .بهدف إنشاء أول فدرال�ة جزائر�ة لكرة الید ) وٕاسماعیل مداو� الرحمان 

وفي تلك الفترة �انت بدا�ة مشوار الفدرال�ة الجزائر�ة لكرة الید برئاسة السید إسماعیل مداو� الذ� �ان في نفس 

  :ليالوقت رئ�س را�طة الجزائر العاصمة لكرة الید أما أول الفرق التي انخرطت في الفدرال�ة فهم �التا

  .  L' OMSEبولوغین  )  SAINT – EVGENE( فر�� ــــ     

  ) R.U.A( فر�� الراسینغ لجامعة الجزائر  -

 ) G.L.E.A(فر�� المجموعة الالئ��ة لطل�ة الجزائر العاصمة  -

 ) HBCA( فر�� ناد� الجزائر لكرة الید  -

 ) G.S.A( فر�� غال�ة ر�اضة الجزائر  -

 .فر�� من عین الطا�ة  -

  وهران فر�� س�ارتو -

( انخرطت الفدرال�ة الجزائر�ة في الفدرال�ة العالم�ة والتي �انت تتكون من ثالثة را�طات فق�  1963أما في سنة 

  ) .الجزائر ، وهران ، قسنطینة 

�ما تحصل نفس الفر�� على نفس  1963في سنة    LOMSEأما أول �طولة جزائر�ة ف�انت من نصیب فر�� 

  . 1984اللقب سنة 

تم إنشاء الرا�طة الرا�عة والتي تمثل الجنوب وفي سبتمبر من نفس السنة الم�تب الفدرالي �علن  1968وفي سنة 

تنظ�م �طولة ش�ه وطن�ة ، حیث یتم فیها توز�ع نواد� الجزائر العاصمة إلى مجموعتین واحدة في الشرق 

وب ف�ان غائ�ا لحداثة ر�اضة �رة واألخر� في الغرب بینما ال�طولة الوطن�ة تظم الشرق والغرب والوس� أما الجن

  .الید لهذه المنطقة 

أدخلت تعد�الت  1977وفي سنة  1901تم حل �ل الجمع�ات التي أنشأت إثر� قانون  1975وفي سنة 

  .والتي تظم س�ع جمع�ات )  ASP( ر�اض�ة إذ بدأت �طوالت الجمع�ات النخبو�ة   

ثالث �طوالت جهو�ة الوس� والشرق والغرب بینما  سنة غن�ة �األحداث �ونها عرفت ظهور 1984وتعد سنة 

 15000و�انت عدد �طاقات الالعبین آنذاك �صل إلى  1989نسجل هنا ظهور الرا�طة الجهو�ة لورقلة سنة 

  .�طاقة   20000موزعة على ثالثین را�طة أما الیوم فعدد �طاقات الالعبین �فوق 
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لى ش�ل �طولة إفر�ق�ة ثم جددت العهد مع هذه الر�اضة �عد ع 1989ولقد احتضنت الجزائر الدورة الثامنة سنة 

إحد� عشر سنة لتستضیف الدورة الرا�عة عشر �طولة إفر�ق�ا لألمم في �رة الید ، وذلك �قاعة حرشة إبتداءا من 

  1. منتخ�ا في الصنفین ذ�ور وٕاناث  18وذلك �حضور ماال �قل على  2000ما�  8أفر�ل إلى  19

  :تعر�ف �رة الید  ــــ2ــــ1

لقد �ان تطور �رة الید منذ نشأتها إلى حد اآلن تطورا سر�عا و�ؤ�د ذلك عدد الدول المنظمة إلى االتحاد الدولي، 

إذ تعتبر ثاني ر�اضة األكثر شعب�ة �عد �رة القدم، و�ذلك من ناح�ة عدد الممارسین لهذه اللع�ة إذ تطورت 

درجة للتكت�ك والل�اقة البدن�ة وطرق التر��ة، و�رة الید هي ر�اضة وأص�حت لع�ة أولمب�ة تحتاج إلى أعلى 

و �سمح  )حراس 2+ العبین  10(الع�ا  12جماع�ة یتقابل فیها فر�قین فوق المیدان یتكون �ل فر�� من 

�الوجود داخل الملعب أما اآلخر�ن فهم بدالء، والهدف  ) حارس مرمى+ العبین  6(لس�عة منهم على األكثر 

من ) ضر�ة االنطالقة(ه اللع�ة هو تسجیل أكبر عدد من األهداف في مرمى الخصم، و�جر� اإلرسال من هذ

منتصف الملعب عقب إطالق الح�م صافرة إشارة االنطالق، وزمن الم�اراة یختلف حسب السن، فالم�ار�ات ما 

  2) . 2× دق�قة  30(سنة تكون مدتها  16فوق 

:خصوص�ات �رة الید    3-1 

�رة الید عن التطور من حیث اللعب و�فرع معترف �ه دول�ا بل عرف هذا التخصص قفزة �بیرة إلى لم تتوقف 

األمام �النظر إلى عدد ممارس�ه المرتفع بنس�ة قلیلة الشيء الذ� عزز م�انتها �ر�اضة مدرس�ة أو �تخصص 

  .ر�اضي على المستو� الوطني 

الید عر�قة في السنوات األخیرة إلى أن �رة الید الممارسة هذا اللعب الر�اضي �مارس فوق میدان �بیر أضحي بتق

على میدان صغیر أو داخل القاعة فرضت نفسها تدر�ج�ا ، فقد أص�حت �سرعة �بیرة إحد� األلعاب الر�اض�ة 

  .األكثر ممارسة من بین الر�اضات األخر� 

ن الصغیرة �ان له أثر إیجابي في األوسا� فالتنقل الذ� عرفته �رة الید �مرورها من الم�ادین الكبیرة إلى الم�ادی

  .المدرس�ة �احتاللها م�انة أكثر أهم�ة من التر��ة البدن�ة 

إن لع�ة �رة الید هي لع�ة أن�قة وتقن�ة مع التناوب في الهجوم والدفاع هذا التخصص المرتكز على حر�ات فور�ة 

  .تتطلب تر�یزا جیدا ودق�قا . ومتعددة 

تكت��ي �عد أ�ضا ضرورة لتحقی� أحسن النتائج و�سمح للش�اب �اللهو جماع�ا وتغیرات حسن التح�م التقني وال

  3. عدیدة في الرتم 

  :�ذلك من خصوص�ات �ــرة الیـــد  

 السرعة في الهجمات المضادة  

                                                 
1 -Planification Et Entraînement D'une Equipe De H. B . De Haute Performance .O.P .V . Alger .P 6. 

  .17، ص 1990بدون ط�عة، القاهرة، مصر، �رة الید للجم�ع، دار الف�ر العر�ي، : منیر جرجس إبراه�م -2
3- Herst Kailer : Le Hand Ball De L'apprentissage A La  Composition , Ed Vigot .Paris . 1989 . P 25.  
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  دق�قة من زمن المقابلة  60التحمل العام الضرور� للحفا� على ارتفاع مستو� القدرات لمدة. 

 رمي والقذف القوة والسرعة لل. 

  االنت�اه العام والخاص لحسن دقة الرم�ات و التمر�رات. 

  1.تعد �رة الید ر�اضة متكاملة تتطلب جهدا طاقو� �بیر 

  :أهم�ة ر�اضة �رة الید  4-1

تعتبر ر�اضة �رة الید من الر�اضات الجماع�ة والتي لها أهم�ة �بیرة في تكو�ن الفرد من جوانب عدیدة �تكو�نه 

الخ ، �ما أنها تسعى إلى تر��ة الممارس ......وتحسین الصفات البدن�ة �المداومة والسرعة والقوة والمرونة بدن�ا 

الر�اضي لها سلو��ات وذلك ببث روح التعاون داخل المجموعة الواحدة و�ذلك المثابرة والكفاح واحترام القانون 

  .وتقبل الفوز أو الهز�مة 

�بیر في تكو�ن الشخص�ة حیث تنمي في العبیها قوة اإلرادة والشجاعة والعز�مة  �ما أن ر�اضة �رة الید لها دور

  .والتصم�م واألمانة بوجه خاص 

وتعد ر�اضة �رة الید وسیلة مفضلة �ر�اضة تعو�ض�ة ألنواع الر�اضات األخر� ، فإن الكثیر من العبي ألعاب 

  .القو� ، فمثال �حرزون نجاحا مرموقا في �رة الید  

  2. العبي �رة الید �صلون إلى مستو�ات عال�ة �ش�ل ملحو� في ألعاب القو� �ما أن 

وتعتبر ر�اضة �رة الید مجاال خص�ا لتنم�ة القدرات العقل�ة وذلك لما تتطل�ه في ممارسیها من قدرة على اإللمام 

�قواعد اللع�ة وخططها وطرق اللعب وهذه األ�عاد تتطلب قدرات عقل�ة متعددة مثل االنت�اه اإلدراك والفهم والتر�یز 

  3. والذ�اء والتحصیل 

ن هذه الر�اضة ذات أهم�ة �بیرة �غیرها من الر�اضات األخر� وعل�ه ال بد أن �ل هذه اإلیجاب�ات تجعل م

  4. تحضي �اهتمام المدر�ین 

 :قانون لع�ة �رة الید  5-1

  :المیــــدان  ) ب

عرض الخطو� الكبر� على الجانب تسمى بخطو�  م 20م طول و  40ش�له مستطیل �ضم مساحة تقدر ب 

  .التماس والخطو� الصغر� هي خطو� المرمى 

  

  

  

                                                 
1-  Clavs Bayer : Formation Des Joueurs , Ed Vigot , Paris . 1995 .P 8 . 
  . 22 – 20، ص  1978، دار الف�ر العر�ي ،  2للناشئین وتالمیذة  المدارس ، �  �رة الید: تیواندرت . جیرد النجر�وف ، د.د  -2
 . 21، ص  1980 القاهرة،الق�اس في �رة الید ، دار الف�ر العر�ي ،: �مال عبد الحمید ، دمحم ص�حي حسنین . د  -3
 . 103، ص  1994 القاهرة،، دار الف�ر العر�ي ، �4رة الید للجم�ع ، � : منیر جرسي إبراه�م   -4
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  :المـــــرمى  ) ت

متر العارضة والقائمین یجب أن یوضعا من نف�س المادة  2أمتار وارتفاعه  3یوضع وس� خ� التهدیف طوله 

مزود �ش�اك معلقة �طر�قة تحد من الخشب�ة و��ون التلو�ن بلونین مختلفین یبدوان بوضوح �ما ��ون المرمى 

  .سرعة ارتداد الكرة المقذوفة 

  :مسـاحة المــرمى   ) ث

أمتار أمام المرمى �التوازن مع خ� المرمى ومستمر مع �ل  6متر مسطر لمسافة  3تكون محدودة بخ� مستق�م 

عالمة من ) مساحة المرمى ( متر ، الخ� الذ� �حدد مساحة المرمى �سمى خ�  6طرف بر�ع دائرة �ق�اس 

متر من الجانب الخارجي بخ�  4سم طول توضع أمام مر�ز �ل مرمى مواز�ة مع هذه األخیرة وعلى �عد  15

متر أمام المرمى  والمستمرة مع �ل طرف  9متر و  3المرمى الخ� المتقطع للرم�ة الحرة معلم �مسافة ت�عد ب 

  .سم  20لشيء �النس�ة للفراغات الفاصلة بـ سم ،ونفس ا 15بر�ع دائرة صاعدة �مرمى خطو� ، الخ� تقاس بـ 

أمتار ، خ�  7أمتار تش�ل من خ� واحد مسطر أمام المرمى مواز� مع خ� المرمى على �عد  7عالمة   - 

  .متر  3الوس� یر�� بین الخطو� التماس في منتصف الطول من �ل ناح�ة بـ 

سم عرضا  5تي تحددها ، و�بلغ ق�اسها تحدد منطقة الت�ادل �ل الخطو�  تنتمي للمساحة ال 15عالمة   - 

  .و�جب أن یتم وضعها �طر�قة جد واضحة 

  .سم  8بین األعمدة خ� المرمى یوضع بنفس طول الصواعد   - 

  :الكـــــرة  ) ج

تصنع �غالف من الجلد أو من مادة �الست���ة أحاد�ة اللون وتحتو� �طب�عة الحال على هوائ�ة من المطا�  

  .وال یجب نفخها �ثیرا �ما ال یجب أن ��ون سطحها أملس والمع و�جب أن تكون مستدیرة 

، للك�ار " غ  475إلى  425" ووزنها  " سم  60إلى  58" للك�ار الش�اب یجب أن یبلغ ق�اس مح�طها بـ 

  " .غ 400 – 325" ووزنها " سم  56إلى  54" الشا�ات یجب أن یبلغ ق�اس مح�طها بـ 

  :الالعبــــین  ) ح

س�عة العبین على األكثر منهم الحارس �م�نهم التواجد ( اثني عشر العب منهم ا�طار�ین  الفر�� یتكون من

، أما ال�ق�ة ف��ونون احت�اطیین على �رسي االحت�ا� ال �قبل سو� ) دفعة واحدة على أرض�ة الملعب 

  .االحت�اطیین وأر�عة مندو�ین رسمیین في �رسي االحت�ا� 

  

  :م�انة �رة الید في تصن�فات األنشطة الر�اض�ة  6-1

لقد �ان لتعدد أنشطة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وتشعبها ما أوجب ظهور عدید من طرق التصنیف 

CLASSIFICATION    هو محاولة   معظمها، حیث عمد الخبراء إلى إیجاد تصن�فات مختلفة �ان هدف
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تصنیف منطقي وف�ما یلي نعرض أراء مختلفة ل�عض العلماء و�عض احتواء معظم األنشطة الر�اض�ة في إطار 

  .الدول حول تصنیف األنشطة الر�اض�ة وم�انة �رة الید في هذه التصن�فات 

  :لألنشطة الر�اض�ة هو    KODYMتصنیف �ود�م 

  .والعینأنشطة ر�اض�ة تتضمن تواف� الید  -

 .أنشطة ر�اض�ة تتضمن التواف� الكلي للجسم  -

 .ر�اض�ة تتضمن الطاقة الكل�ة للجسم أنشطة  -

 .الموتأنشطة ر�اض�ة تتضمن الحتمال اإلصا�ة أو  -

 .األفرادأنشطة ر�اض�ة تتضمن توقع لحر�ات الغیر من  -

لألنشطة الر�اض�ة و�شیر إلى أن ) الجماع�ة  األلعاب( �رة الید ضمن النوع األول  بوتشر. تشارلـز�ما صنف 

الرئ�س�ة أل� برنامج للتر��ة البدن�ة ولذلك �ان من واجب مدرس التر��ة البدن�ة األلعاب تعتبر إحد� المقومات 

والر�اض�ة أن ��ون ملما إلماما تاما ��ثیر منها، ومن الضرور� أ، ��ون ملما �أهم مالمح األلعاب المختلفة 

ة لها وطرق حث وقوانینها وطرق تنظ�مها والفوائد التي تعود على ممارسیها واألجهزة والتسه�الت الالزم

الممارسین �ما یجب أن ��ون متمتعا �القدرة على أداء نموذج جید لمهارات اللع�ة لما لذلك من فائدة �بیرة على 

  1.سرعة تعلم  الممارسین 

  :خصائص العب �رة الید  1-7-1

العب ��ل نوع من أنواع الر�اضة یتمیز العب �رة الید �العدید من الخصائص التي تتناسب مع طب�عة ال

  :وتساهم في إعطاء فعال�ة اكبر ألداء حر�ي ممیز ومن هذه الخصائص

  :الخصائص المرفولوج�ة   ) أ

إن أ� لع�ة سواء �انت لع�ة فرد�ة أو جماع�ة تلعب فیها الخصائص المرفولوج�ة دورا هاما في تحقی� النتائج أو 

من النتائج الفرق خاصة إذا تعل�  الع�س وتتوقف علیها الكثیر من النتائج أو الع�س  وتتوقف علیها الكثیر

األمر �المستو� العالي �حیث أص�ح التر�یز أكثر فأكثر على الر�اضیین ذو� القامات الطو�لة و�رة الید مثلها 

مثل أ� لع�ة أخر� تخضع لنفس التوجه فالطول والوزن وطول الذراعین  وحتى �عض المؤشرات األخر� لها من 

الید یتمیز ببن�ة قو�ة وطول قامة معتبرة ، �ما یتمیز �ذلك �طول األطراف االهتمام واألهم�ة فالعب �رة 

  .وخاصة  الذراعین و�ذا �تف ید واسعة وسالم�ات أصا�ع طو�لة نسب�ا والتي تتناسب وطب�عة لع�ة �رة  الید 

  :النمــ� الجسمانـي   ) ب

جسماني لالعب �رة الید وهو النم� العضلي  الذ� یتمیز �طول األطراف خاصة إن النم� الجسمي أو ال

الذراعین مع �بر �ف الید وطول سالم�ات األصا�ع  مما �ساعد على الس�طرة على الكرة وقوة العضالت تساهم 

                                                 
 . 20 – 18، ص  2001ر�اع�ة �رة الید الحدیثة ، مر�ز الكتاب والنشر ، القاهرة ، مصر ، : �مال عبد الحمید ، دمحم ص�حي حسا نیین   -1
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رها العضالت في إنتاج قوة التصو�ب وسرعة التمر�ر وألن �رة الید تعتمد على نس�ة معتبرة من القوة  التي  توف

  1.فإن النم� العضلي هو أنسب لمثل هذا النوع من  الر�اضة 

  :الطول  - أوال) ب

(( �عتبر عامل أساسي ومهم وخاصة في الهجوم وتسجیل األهداف له أثر �بیر  على االرتقاء وفي الدفاع �ذلك 

  التي یتضح" النخ�ة " ونقصد هنا نماذج  لالعبین الفرق المستو� العالي )) الصد واسترجاع الكرات 

فیها هذه الممیزات �صفة �بیرة و�ما أن الالعب �متاز �القامة العال�ة �ال شك أنه �ملك ذراعین طو�لتین تساعده 

  .على تنفیذ تمر�رات سر�عة ومح�مة والدقة في األماكن المناس�ة 

  :الــوزن  -ثانـــ�ا) ب

     إن الوزن عامل مهم جدا في �رة الید و�ظهر ذلك في العالقة بین وزن الجسم والطول من خالل هذا المؤشر 

)) INDIC  (( .  

�ان هذا المؤشر مرتفع �لما �ان  و�لما   INDICE DE ROBUSTESSE= الطول ÷  1000× وزن الجسم 

  .مستو� الالعبین �ذلك 

من طول الالعب ونحصل على الوزن و�التالي نجد  100ولكي تحسب الوزن المناسب لالعب عادة أن نطرح 

أن متوس� الوزن لالعب �الدول اإلحد� عشر مناسب بل تمیل نوعا ما إلى خفة الالعب لصالح سرعة 

  .والدفاعياالنطالق واالنتقال خالل التحرك الهجومي 

ین�ات مع التسعین�ات نجد التوجه نحو االهتمام �عامل الطول حیث نالح� تصاعده �مقارنة فترة الس�عینات والثمان

  2.  وتت�عه مناس�ة الوزن تساعد في االلتحام والقوة وسرعة اإلنجاز

  :المــــرونة 2-7-1

إن سعة ومد� الحر�ة لد� العبي �رة الید تكون �بیرة ، وخاصة على مستو� الكتف والتي تلعب أهم�ة �بیرة 

  .جم�ع أش�ال وأنواع التمر�ر ، حیث ��ون ارتفاع في إم�ان�ة األداء الحر�ي و�ذا قوة وسرعة التمر�ر في 

  :الفیز�ولوج�ةة �الخصــائص الر�اضـ 3-7-1

  :من الجانب الر�اضي والفیز�ولوجي یتمیز �أنه ) ر�اضة النخ�ة ( الالعب ذو المستو� العالي 

 جداسرعة تنفیذ �بیرة  :سر�ع.  

 الك العب �رة الید لسرعة وقوة تم�نه من أداء تقن�ة التمر�ر �فاعل�ة �بیرةقدرة امت 

  قادر على إیجاد مصادر الطاقة تسمح له �المحافظة على قدرته خالل المقابلة وذلك بتأخر ظهور

 .التعبأعراض 

  ممارسة �رة الید تتطلب من الالعب قدرات هوائ�ة جیدة. 

                                                 
  25، ص  1978، القاهرة ، ة الید للناشئین وتالمذة المدارس، دار الف�ر العر�ي�ر : �مال عبد الحمید ، ز�نب فهي  -1
 . �25رة الید للجم�ع ، المرجع الساب� ، ص : منیر جرجس إبراه�م  - 2
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  التمـــــــــــــــر�ن والراحـــــــــــــــة�مـــــــــــــــا أن مراحـــــــــــــــل اللعـــــــــــــــب فـــــــــــــــي �ـــــــــــــــرة الیـــــــــــــــد تتمیـــــــــــــــز �التنـــــــــــــــاوب بـــــــــــــــین                                    

 .لالعبهذا ما یتطلب قدرة ال هوائ�ة ال حمض�ة ) ثواني  تمار�ن ال تتعد� عشر( 

 للعب في لع�ة �رة الید تتطلب قدرات ال هوائ�ة بوجود حمض اللبن و�ظهر هذا جل�ا في �عض مراحل ا

  ).حیث تكون التمار�ن �شدة عال�ة في وقت زمني طو�ل نسب�ا ووقت الراحة قصیر جدا ( مقابلة ما 

  :الحــر��ةالصفــات  4-7-1

إن الصفات الحر��ة الضرور�ة أل� العب �ما فیها �رة الید حیث تلعب دورا فعاال في األداء الحر�ي السل�م 

  .والصح�ح

  التحر�ات والقفزات التي �قوم بها ضرور� لالعب في �ل : التوازن. 

 الكرةهي ضرور�ة في التح�م والتعامل الجید في : الرشاقة. 

 والمعقدةمهم لكل الحر�ات المر��ة : التنسی�. 

 تسمح �أداء حر�ات دق�قة ومح�مة ومعنى أن �فرق و�میز : التفر�� والتمیز بین مختلف األعضاء

 .بذراع�هالعب �رة الید بین ما س�فعله 

  :الخصائص النفس�ة  5-7-1

  :یتمیز العب المستو� العالي بثالث صفات نفس�ة هامة هي 

 .المواجهة والمثابرة لالنتصار  -

یتمیز العب �رة الید �حب المواجهة وأخذ المسؤول�ة وٕاعطاء �ل ما �ملك من إم�ان�ات لتحقی� االنتصار والفوز 

  .على المنافس 

  .التح�م في �ل انفعاالته  -

لخاص�ة �رة الید التي تتمیز �االحتكاك بین الالعبین فإن ذلك �فرض على الالعب التح�م في نظرا  -

انفعاالته ألن ذلك یجعله أكثر حضور ذهني و�دني في المقابلة و�ذلك التر�یز لتحقی� الهدف الجماعي 

 .وهو الفوز 

  :الــدافعیــة  6-7-1

ولقد أثبتت الشواهد وال�حوث أن الالعبین  1.دافع�ة وتحفز حب االنتصار والفوز یجعل من العب �رة الید أكثر 

الذین �فتقدون إلى السمات الخلق�ة واإلراد�ة �ظهرون �مستو� �قل عن مستو� قدراتهم الحق�ق�ة �ما �سجلون 

  .و�ذلك الخطط�ة ة تو� في النواحي البدن�ة والمهار�نتائج أقل من المس
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  :الــــذ�ـاء 7-7-1

المنافسة الر�اض�ة ع�ارة عن �فاح بین ذ�اء الالعب وذ�اء منافسه و�ظهر هذا جل�ا خالل �قال عادة أن 

األلعاب الجماع�ة ، التي تعتمد مواقفها في معظم أوقات الم�اراة والنجاح فیها ��مل في حسن تصرف الالعب 

  .مع ذاته وزمالئه 

�انت بدن�ة أو مرفولوج�ة أو نفس�ة تحتم  جملة هذه الخصائص التي تتمیز بها �رة الید وخصائص الالعب سواء

  1.على المدر�ین االهتمام بها ف�ما یخص اخت�ار الالعبین التي تتواف� قدراتهم المهار�ة معا 

  :دور وأهــم�ة األلعـاب الشـ�ه ر�اضـ�ة في �ـرة الیـد  8-1

ائم للتصرف في �ل موقف والتي تعتبر ر�اضة �رة الید التي تتسم �المالحظة المستمرة والتر�یز واالستعداد الد

 د �اإلضافة إلى االشتراك المواقفتمتلئ �التغیر المستمر لألحداث الفرد�ة والجماع�ة والالعب الحر والمقی

المتغیرة دائما والطموح من أجل تحقی� الفوز والعمل على رفع  مستو� األداء �مثا�ة أو �اعت�اره مجال حیو� 

  2.تسبون خصائص طی�ة وشخص�ة متكاملةالالعبین �طر�قة اجتماع�ة تجعلهم ��للغا�ة ، یتم من خالله  تكو�ن 

والسعادة هي الدافع الحق�قي لالعبین للمشار�ة في األلعاب الش�ه ر�اض�ة  ونحن ن�تسب العدید من عناصر 

ین مهاراتنا ر�اضة �رة الید أثناء هذه األلعاب فمن األلعاب  الش�ه ر�اض�ة تنمو لدینا الرغ�ة في التدر�ب لتحس

الفن�ة وقدراتنا  الخطط�ة و�ذا قدراتنا البدن�ة والتي من خال لها أو بدونها ال �م�ننا الوصول إلى  تحسین هذه 

المهارات �ل ذلك من أجل تحقی� الفوز المرغوب ف�ه وهو ما �حثنا على تحسین مهاراتنا وقدراتنا وٕاذا �ات من 

ة �ش�ل یتناسب مع �ل المراحل السن�ة ومستو� أداء قدرات  الش�ه ر�اض� الضرور� استخدام أسس األلعاب

  3.الالعبین 

  :األ�عـاد التـر�و�ة لكـرة الیــد  9-1

نظرا لما توفره �رة الید من مناخ تر�و� سل�م للممارسین من  الجنسین ، لقد أدرجت ضمن منهاج التر��ة البدن�ة 

  �و� متكامل ��سب التلمیذ منلجم�ع المراحل  التعل�م�ة ، إذ أنها تعتبر منهاج تر 

خالل درس التر��ة الر�اض�ة والنشا� الداخلي والخارجي الكثیر من المتطل�ات  التر�و�ة الجیدة حیث رجع ذلك 

إلى ما تتضمنه من م�ونات هامة  لها أ�عادها الضرور�ة لتكو�ن الشخص�ة المتكاملة للتالمیذ فهي  زاخرة 

الجماعي وٕان�ار الذات  �اشر على التكو�ن  التر�و� للتالمیذ فالتعاون والعمل�السمات الحمیدة التي لها انع�اس م

والق�ادة والت�ع�ة والمثابرة والكفاح والمنافسة الشر�فة واحترام القانون والقدرة على التصرف  واالنتماء واالبتكار 

  الخ........

                                                 
 . 336ص  .المرجع نفسھ  - 1
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تعد صفات وسمات تعمل ر�اضة �رة الید على تأكیدها وترسیخها في الممارسین على مختلف مستو�اتهم الفن�ة 

  1.والتعل�م�ة

�ما تعد ر�اضة �رة الید تأكیدا عمل�ا للعالقات االجتماع�ة واإلنسان�ة بین التالمیذ مما ��سبهم �ثیرا من الق�م 

  2.فیهابیئة التي �عشون الخلق�ة والتر�و�ة القابلة لالنتقال إلى ال

  :ممیزات العب �رة الید 10-1

تعتبر �رة الید من األلعاب الجماع�ة التي تتناسب مع �ل األعمار وتصلح مزاولتها لكال الجنسین،   

  .والعب �رة الید شخص ر�اضي له ممیزات وخصائص یتمیز بها منها بدن�ة مرفولوج�ة وتكت���ة وف�ر�ة

�متاز بها العب �رة الید صنف أكابر المیزة الف�ر�ة التي یرت�� �سن الالعبین، ومن أهم الممیزات التي   

  :فالمراحل العمر�ة لالعبي �رة الید صنف أكابر تنقسم إلى ثالث مراحل

  سنة 24سنة إلى  18من : مرحلة الش�اب - 

  .سنة 30سنة إلى  20من : مرحلة الرشد األولى - 

  .سنة 50 سنة إلى 30من : مرحلة الرشد الثان�ة - 

  

  :سنة 24سنة إلى  18مرحلة الش�اب من   ) ب

  :النمو البدني والحر�ي - أوال

ولكن إذا حدث ذلك ف��ون �معدل �طيء جدا،  ،ةحلر مقد �ستمر نمو الطول لد� عدد قلیل من األفراد في هذه ال

  .حیث إن نمو الطول ینتهي �انتهاء هذه المرحلة

وتظهر �عض بوادر السمنة لد� �عض  ،النسبي لنمو العظام یزداد ت�عا لذلك لحجم العضالت ت�اثنتیجة لل

األفراد وخصوصا غیر الممارسین لألنشطة الر�اض�ة، �ما تظهر األنما� المختلفة لألجسام �صورة واضحة في 

  .هذه المرحلة

ف� العضلي والتناس� بین حر�ات تتمیز هذه المرحلة �االتساق بین حجم العضالت وطول العظام، و�صل التوا

  .أعضاء الجسم المختلفة إلى ذروته في هذه المرحلة

إن ز�ادة القوة العضل�ة والتحمل �اإلضافة إلى اكتمال النضج العقلي واالنفعالي في هذه المرحلة تساعد على 

ه المرحلة من تحقی� أفضل إنجاز ر�اضي مم�ن في ح�اة الفرد، ولذلك �طل� علماء النفس الر�اضي على هذ

 3.العمر مرحلة ال�طولة وتحط�م األرقام الق�اس�ة الر�اض�ة
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  :النمو العقلي - ثان�ا

، �ستمر النمو ال�طيء للذ�اء في هذه المرحلة، �معدل أقل عن المرحلة السا�قة ثم یتوقف في سن العشر�ن تقر��ا

، �القدرة على إدراك المسافات واألزمنة تتضح الفروق بین األفراد في هذه المرحلة تماما من القدرات العقل�ة

واالتجاهات وغیرها، وقد تبدأ �عض القدرات في الضعف �عد السن العشر�ن بینما تزداد قدرات أخر�، وذلك ت�عا 

  .للمجال الر�اضي أو المهني الذ� ینتمي إل�ه الش�اب

العاطفة في توج�ه السلوك �صورة ال �میل الش�اب إلى تقبل اآلراء واألف�ار إال �عد تمح�صها، و�قل دور   

واضحة وممیزة عن المرحلة السا�قة، ولهذا �فرض الش�اب نفسه في وضع خط� التدر�ب واللعب واخت�ار 

  .المدر�ین واإلدار�ین الذین �أمل منهم االستفادة دون أن ��ون لعالقتهم العاطف�ة أثر في ذلك

ض�ة �طر�قة صح�حة، �ما �ستط�ع عرض آرائه في هذه �ستط�ع الش�اب أن یخط� و�نفذ و�قوم �البرامج الر�ا

ة مبن�ة على الفهم، �ما ��ون دائما مستعدا لمناقشة هذه اآلراء والدفاع عنها �أسالیب زنالمجاالت �طر�قة مت

  1.متزنة خال�ة من االنفعال بهدف اإلقناع

  :النمو االنفعالي -ثالثا

االته، وأن �عبر عنها �صورة مقبولة في المجتمع، �ستط�ع الش�اب في هذه المرحلة أن یتح�م في انفع  

یر�ز الش�اب عاطفته في هذه المرحلة  ،ولكن في حاالت اإلح�ا� الشدید تكون ثورته شدیدة وقد یلجأ إلى العنف

نحو موضوعات محددة وأصدقاء معدودین، ف�عد أن �ان �میل إلى أكثر من موضوع فإنه �قتصر في هذه 

شا� واحد و�عطي له �ل وقته و�سخر له �ل إم�ان�اته وقدراته، و�عد أن �ان صد�قا المرحلة على موضوع أو ن

حم�ما لكثیر من األفراد فإن صداقته تنحصر في عدد محدد قد �صل إلى فرد واحد �الزمه في معظم أوقاته 

  .ونشاطه وهو غال�ا ما ��ون شر��ا له في هوایته

حاجاته �ما �ستط�ع اخت�ار الوقت المناسب لهذا  �ستط�ع الش�اب أن یرجئ تحقی� رغ�اته وٕاش�اع  

  .اإلش�اع �عد أن �ان لحوحا في ذلك خالل جم�ع مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة

 دا في هذه المرحلة، و�ظهرـو��ون انتماؤه شدی ،�میل الش�اب إلى إسعاد اآلخر�ن والتضح�ة في سبیلهم  

ة ـي إلیها، و�ذلك في تمثیل الوطن في اللقاءات والمسا�قات الدولیبوضوح عندما �مثل الناد� أو المدینة التي ینتم

  .الود�ة أو الرسم�ة

الش�اب في هذه المرحلة واقعي �ستط�ع أن �حدد إم�ان�اته وقدراته الشخص�ة �طر�قة أكثر موضوع�ة،   

االنفعالي وٕا�عاده عن �ما أن مستو� طموحه غال�ا ما ��ون قر��ا من قدراته، وهذا ما �ساعده على االستقرار 

  2.الصراعات النفس�ة، إال إذا �انت البیئة لم تساعده على ذلك
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  :االجتماعيالنمو  -را�عا

إن صداقة الش�اب مع اآلخر�ن تقوم على أساس االحترام المت�ادل للرأ� وت�ادل المشورة، وتكون أكثر   

  .ن المرحلة السا�قةمث�اتا وعمقا 

المجتمع و�سعى للمشار�ة في عالجها، فإذا �ان عضوا �أحد األند�ة فإنه �حاول یهتم الش�اب �مش�الت   

ثم ال یتوانى عن تقد�م  ،دراسته والتعرف على مش�الت أعضائه واألس�اب التي تحول دون تقدم وازدهار الناد�

  .خدماته من اجل نهوض الناد�

ولهذا �سعى دائما إلى الحصول على حقوقه یهتم الشاب �حقه وتأكید دوره في المجتمع الذ� ینتمي إل�ه،   

اع بإم�ان�اته وٕابداء رأ�ه في إدارته، ولهذا فهو دائما أول الحاضر�ن في انتخا�ات ت�املة �الناد� من ح� االستم

  .األند�ة وجمع�اتها العموم�ة للتعبیر عن آرائه وأف�اره وما یؤمن �ه

لشاب من أف�ار وقدرة على االقتناع وما یتمتع �ه تتأسس الزعامة في مرحلة الش�اب على ما یتمتع �ه ا  

أ�ضا من ثقة واحترام في الجماعة، هذا �اإلضافة إلى قدراته في مجال نشا� الجماعة �التفوق في اللعب إذا 

  .�انت الجماعة فر�قا ر�اض�ا

قالل یبدأ الشاب في هذه المرحلة من العمر �الشعور �الواجب نحو األسرة دون تطرف في نزعة االست  

عنها نتیجة لشعوره �عدم سلطة الوالدین عل�ه، �ما یبدأ في احترام من هم أكبر منه سنا دون أن �حاول االعتماد 

  1.هم �ثیراـعلی

  :دور البیئة الر�اض�ة في مرحلة الش�اب -خامساً 

ماعي، تتلخص مظاهر النمو في هذه المرحلة �اكتمال النضج البدني والحر�ي والعقلي واالنفعالي واالجت  

ولهذا یجب على المجتمع أن �حاول االستفادة من طاقات الش�اب �ما یخدم المجتمع في شتى مجاالته وتوج�ه 

هذه الطاقات �ما �حق� االرتقاء �الش�اب وٕاسعاده �خطوة أساس�ة لالرتقاء �المجتمع، ف�عد أن �انت الثروات 

ذلك تماما، إذ أص�حت ثروات الشعوب ال  الماد�ة هي �ل ما تسعى الدول إلى تنمیتها، أص�ح األمر ع�س

  2.تقاس �ما تنتجه أرضها، بل أص�ح المع�ار هو مد� تطو�ر هذه الشعوب لثروتها ال�شر�ة

من هذا المفهوم أص�حت البیئة الر�اض�ة من أهم المجاالت التي �عتمد علیها في تطو�ر الشخص�ة،   

  :الفرص التال�ة للش�اب أت�حتولهذا یجب أن ��ون دورها فعاال في ذلك إذا ما 

  االعتراف �أف�ار الش�اب واالعتماد على قدراتهم ومیولهم في تخط�� البرامج الر�اض�ة وفي تنفیذها وتقو�م

وإلعدادهم لتحمل مسؤول�ة اإلدارة الر�اض�ة �مختلف مجاالتها  هانتائجها لالستفادة من طاقاتهم وتدع�م

  ...)تح��م، تدر�ب، تنظ�م، إدارة،(
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  من  ،ض إشراك الش�اب في المسا�قات وال�طوالت على المستو� المحلي في �افة األنشطة الر�اض�ةتوفیر فر

�حیث تشمل �افة المستو�ات الر�اض�ة من  ،اجل ز�ادة الخبرة ورفع مستو� اإلنجاز الر�اضي وتنوعها

  .الش�اب لز�ادة الممارسة وتدع�م قاعدة ال�طولة

 ة من الش�اب على االستمرار والمضي في الممارسة الر�اض�ة وتوفیر تشج�ع ذو� المستو�ات الر�اض�ة العال�

و�ذلك توفیر المناخ المناسب للتدر�ب الراقي لرفع مستو� ، اإلم�ان�ات الماد�ة والظروف االجتماع�ة والنفس�ة

  .إنجازهم الر�اضي محل�ا ودول�ا

  مستو�ات مختلفة تت�ح ألكبر عدد توفیر فرص اشتراك الش�اب في مهرجانات ر�اض�ة محل�ة ودول�ة ذات

  1.منهم ممارسة هذه الخبرة التي تساعد على تطورهم واالرتقاء بهم إلى المستو� الذ� ینشده المجتمع

  :سنة 30سنة إلى  20الرشد األولى من  ةمرحل  ) ت

�طل� على هذه المرحلة أ�ضا مرحلة القدرات والمهارات الحر��ة، حیث �صل فیها األداء إلى أعلى   

إذ �ستط�ع الفرد المحافظة على مستو� قدراته طیلة  ،� مم�ن من اإلنجاز في مجال األداء واإلبداع الفنيمستو 

  .هذه المرحلة

إن نمو الفرد في هذه المرحلة �النس�ة للطول یتوقف وذلك لث�ات نمو العظام و�شمل التطور البدني فیها   

  .یز هذه المرحلة �النضوج العقلي والجسمينمو الوزن و�صل التواف� العضلي العصبي إلى ذروته وتتم

و�ذلك  ،تطور صفة القوة والجلدتإن السرعة واألداء المهار� والتكت�ك یتطور في هذه المرحلة �ما   

تتطور السرعة وسرعة رد الفعل والتي تشهد أقصى مستو� لها وٕان من ممیزات الر�اضي في هذه المرحلة تكون 

تعمل القوة والسرعة و�ما یتناسب مع هدف الحر�ة و�ذلك مجال الحر�ة �ما حر�اته اقتصاد�ة ومجد�ة وأنه �س

  2.�ظهر و�وضوح أ�ضا الز�ادة في الدقة الحر��ة

و�طل� على هذه المرحلة رغم التراجع �سنوات المحافظة النسب�ة على مستو� الحر�ات الر�اض�ة وهنا   

تتراجع �سرعة نسب�ة إذا لم �مارس التدر�ب،  یجب المحافظة على المطاولة حیث أن صفات السرعة والمطاولة

لك فإن التكت�ك ال �ض�� في الغالب، لذلك فالتدر�ب عنصر مؤثر لقابل�ة اإلنجاز الحر�ي وأن الر�اضیون ذو�

�حصلون على تكامل القابل�ات الحر��ة والمهار�ة في العقد الثالث، ف�حصلون على الصفات النفس�ة العال�ة 

ت والقابل�ات التكت���ة والتكن���ة والتي توصل الر�اضي إلى أعلى مستو� له لتحقیـ� وعلى تجارب المنافسا

  3.اإلنجازات العال�ة
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  .سنة 50سنة إلى  30من : مرحلة الرشد الثان�ة  ) ث

تسمى �مرحلة الرشد المتوسطة وهي امتداد لمرحلة الرشد األولى وفي هذه المرحلة �حصل هبو� تدر�جي   

 .القدرات والمهارات الر�اض�ةوتدهور في مستو� 

إن القدرات الحس�ة للفرد والتي وصلت إلى مرحلة الكمال ونمت ونضجت في مرحلة الش�اب فإنها تشهد   

وهذا ال ینطب�  ،هبوطا نسب�ا في مرحلة الرشد األولى وتدهورا ملحوظا في المستو� �النس�ة لمرحلة الرشد الثان�ة

المستو� الصحي العام للفرد، إذ �حصل هبو� اإلنجاز الحر�ي وتراجع  فق� على المهارات الحر��ة وٕانما في

للحر�ات الر�اض�ة عن غیر المدر�ین، حیث �حدث لدیهم تراجع في المستو� إال أن ذلك ال �شمل جم�ع 

الصفات الحر��ة بنفس الدرجة، �ما أن قابل�ة التعلم الحر�ي لغیر المدر�ین تتراجع �ش�ل �بیر، وهذا التراجع 

ت�� إلى حد ما بتراجع القابل�ات الحر��ة األخر� وخاصة التوجه الحر�ي وقابل�ة التط�ع وقابل�ة التأقلم عند مر 

  1.تغییر الظروف

و�ذلك نر� هبو� في مستو� السرعة والقوة السر�عة في هذه المرحلة، إال أن التدر�ب المبرمج �ضمن المحافظة  

تصل إلى حدها األقصى �سبب اإلم�ان�ات التي توفرها اللع�ة، أو  علیها، أما �النس�ة للقوة القصو� ف�م�ن أن

تنخفض بدرجة �بیرة حسب اإلم�ان�ات �ذلك وتكون حر�ات الر�اضیین هادفة واقتصاد�ة في هذه المرحلة، �ما 

    2.أن النشا� الحر�ي �قل و�تراجع خاصة في مستو� القا�الت الحر��ة الر�اض�ة عند غیر المدر�ین
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  :خالصة

ن األهم�ة ال�الغة لكرة الید هي األداء المهار� أو الحر�ي حیث �عتبر �مثا�ة الفن أو االنسجام، حیث �عد األداء إ

تدرج، حیث تحق� أفضل الحلول وفي آن واحد أو �ال �رة الید الحر�ي من القوانین التي تستخدم في أداء حر�ات

الحصول على نتائج ر�اض�ة عال�ة �النظر إلى مراحل الست�عاب والتكیف للواج�ات الحر��ة المعینة من أجل 

في �رة الید، یهدف إلى اكتساب األداء الحر�ي الر�اضي  يعلى فن األداء الحر�ي، إن تعلم فن األداء الحر�

المستو� األمثل الذ� �ستخدمه الر�اضي أثناء أداء التمر�نات في المنافسات الر�اض�ة ومحاولة إتقانها لتحقی� 

الر�اضي ، إذ �عد اإلتقان الجید والكامل للحر�ات الر�اض�ة والهدف النهائي لعمل�ة تدر�ب فن األداء الحر�ي، 

�ة أو وذلك بث�ات الحر�ات �ش�ل �امل ولز�ادة القابل�ة البدن�ة الحر��ة وتحقی� المستو� األفضل في نوع الفعال

  .في حدود اللع�ة الر�اضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  



 

 
 

24 

  

  

  

 

 



اعية العالقات االجتم..................................................................................الثاني الفصل  

 

 
 

25 

  

  

  :تمهیــد

�حتل موضوع العالقات االجتماع�ة م�انة هامة في علم االجتماع العام ، بل أن معظم المؤلفین والعلماء یرون أن 

الروا�� واآلثار المت�ادلة بین (علم االجتماع وقد عرفت العالقات االجتماع�ة �أنها  أساسالعالقات االجتماع�ة هي 

والمجتمع وهي تنشأ من طب�عة اجتماعهم وت�ادل مشاعرهم واحتكاكهم ب�عضهم ال�عض ومن تفاعلهم في  األفراد

إن وجود الجماعة ال�شر�ة �عني �الضرورة وجود تفاعل اجتماعي سواء �ان في المدرسة أو العمل  ) بوتقة المجتمع

ومن البدیهي أن ��ون �عض . أو في المجتمع المحلي �غض النظر إذا �انت هذه الجماعة صغیرة العدد أم �بیرة 

جتماعي و�عضهم یرضى لنفسه أن في التفاعل اال أساسيأفراد هذه المجموعات في بؤرة العمل الجماعي أ� دورهم 

 1.��ون هامش�ًا مع �ونه ضمن الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  -http://www.almadenahnews.com/article/50190االجتماعیة -العالقات -  1
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: ةالعالقات االجتماع�/ 2

هي روا�� تنشأ على أساس التفاعل االجتماعي، تقوم بین فرد و فرد آخر و أفراد أو شخص�ات : تعر�فها  ) ج

االجتماع�ة لوصفهم ممارسین ألنواع مختلفة من النشا� و �متازون ف�ما بینهم أخر� ، بین الجماعات 

                                                                        1.المجتمع ةوأدوارهم في ح�ا لمواقفهم

العالقات ال�اد� و هي مجموعة مر��ة من العالقات التي تر�� أفراد المجتمع ب�عضهم ال�عض، من هذه 

الق�م و العادات و التقالید و الطقوس، إضافة إلى الحضارة و التراث و التار�خ الواحد، و اللغة المشتر�ة و 

األهداف الواحدة ،فالمجتمع یتكون من مجموعة األفراد ، تر�طهم العالقات المذ�ورة ،ف�لما زادت هذه 

  2.الروا�� زاد تماسك المجتمع

  :أنواعهـــا  ) ح

و من أمثلة ذلك أن یخفي الطفل لعبته حینما یر� أخاه، أو أن تصاحب شخصا ما من : تأثر الفرد �فرد آخر» 

  .أقرانك و ال تمیل على صح�ة شخص آخر

عندما یهتف الفرد مع الجمهرة الثائرة صائحا �ح�اة أو سقو� نظام ما، و عندما یدفعه : تأثر الفرد �الجماعة» 

فاقه على أن یز�د من إنتاجه لیتفوق علیهم جم�عا، فهو �سفر بذلك أثر الجماعة في التنافس و هو �عمل مع ر 

  .سلو�ه و عن مد� تأثره هو بتلك العوامل الجماع�ة

و المدرب و فر�� . و من أمثلة ذلك األستاذ و جماعة من الطل�ة في قاعة المحاضرات : تأثر الجماعة �الفرد» 

اإلمام و جمـاعة المصلین، و في هذه المواقف فإن الفرد یؤثر في الجماعة . سین�رة الیــد، الرئ�س و جماعة المرؤو 

  3.و لهذا نجد سلوك الجماعة تتأثر �سلوك الفرد. بدرجة أو أخر� 

نعني �الثقافة �ل مقومات المجتمع من أنظمة اقتصاد�ة و قوانین و تقالید و : تأثر الفرد �الثقافة و تأثیره فیها» 

لسلوك التي تسود في المجتمع، إذ تحدد الثقافة العامة مجموعة من التوقعات لما یجب أن ��ون أنما� التف�یر و ا

   4.و �التالي فإنه �عدل من سلو�ه لیتف� مع تلك التوقعات. عل�ه سلوك الفرد

 :العالقات االجتماع�ة التي تنشأ بین األفراد 2/1

�حیث تبدأ و تنتهي مع الحدث الذ� �حق� هذه العالقة و وهذه العالقات لها وقت معین : عالقات اجتماع�ة وقت�ة

   1.من أمثلة هذه العالقة التح�ة العابرة في الطر�� أو العالقة بین ال�ائع و المشتر� 

                                                 
  .302، ص  1998المرجع السابق،  الدین علي عویس، عصام الھاللي،ــ خیر  1
  .61ص   ،1985 المرجع السابق، كریم عكلة حسین،.ــ د 2
  .75، ص 1980 ــ فؤاد البھي السید ،علم النفس االجتماعي، دار الفكر العربي، القاھرة، 3
  .267، ص 1971 العلوم السلوكیة، دار المعارف، القاھرة،ــ على السلمي ، 4
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و هي نموذج التفاعل المت�ادل الذ� �ستمر فترة معینة من الزمن و یؤد� إلى : عالقة اجتماع�ة طو�لة األجل 

�ة ثابتة، و تعتبر عالقة الدور المت�ادل بین الزوج و الزوجة أمثلة لمثل هذه ظهور مجموعة توقعات اجتماع

 .العالقات

نموذج للتفاعل االجتماعي بین شخصین أو أكثر و �مثل هذا النموذج ال�س�� وحدة من : عالقة اجتماع�ة محدودة 

 2.وحدات التحلیل السوسیولوجي

: العوامل المؤثرة في العالقات االجتماع�ة  2-2 

 المناخ :البیئة الطب�ع�ة�. 

 فاختالف التكو�ن البیولوجي لألفراد �حدد وظائف أفرادها: التكو�ن البیولوجي. 

 فهي تحدد عالقة الذ�ر و األنثى، وتنشئ روا�� اجتماع�ة معینة: العوامل الفیز�ولوج�ة. 

 3.و خاصة العوامل االنفعال�ة: العوامل النفس�ة  

 : أنواع العالقات االجتماع�ة 3-2

�صنف هذا النوع من العالقات بخلوه من المؤثرات الثابتة المحددة، و تعتمد على العالقات : العالقات العرض�ة) أ

العابرة، و من أمثلتها الحشد الضخم من الناس و ال ��اد أفراده �حس �أ�ة صلة ما تجمع بینهم و بین �عضهم 

 .ال�عض

العالقات على اعتماد الفرد على اآلخر اعتمادًا �ل�ًا أو جزئ�ًا، و من �قوم هذا النوع من : العالقات الطفیل�ة )ب

 .أمثلتها تطفل األطفال على اآل�اء، و الشحاذین على المحسنین

یبدو هذا النوع في �ل عالقة و �قوم على �عض االتجاهات النفس�ة ومن أمثلتها العالقات : العالقات العامة )ت

 .ل أحادیثهم العابرة أو بین رواد المقاهيالتي تنشأ بین زمالء الرحلة خال

و تتمیز بنوع من التفاهم و االرت�ا� بین األفراد، ومن أمثلتها عالقة العامل �صاحب : العالقات المت�ادلة )ث

  4.المصنع، وعالقة الخادم برب البیت

  :مظاهر العمل�ات االجتماع�ة 4-2

في ترو�ض الفرد أو األفراد علیها إلى األسرة أوال ثم البیئة التعاون هو عمل�ة اجتماع�ة یرجع الفضل : التعاون  )أ

  5.الخارجة، ألن المصالح ووحدة األهداف تؤد� �األفراد لتحقی� المصلحة المشتر�ة و الخیر العام

                                                                                                                                                                       
  .164، ص 1994ــ العادلي فاروق ، علم االجتماع، دار النشر، القاھرة،  1
  .437، ص 1992ــ غیث دمحم عاطف، علم االجتماع، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر والتوزیع، مصر،  2
  .118، ص 1980ــ فؤاد البھي السید ، المرجع السابق،  3
  .74، ص 1993المرجع السابق،  ــ فؤاد البھي السید ، 4
  .82،ص1986، جدة،  03ــ دمحم مصطفى زیدان، النمو النفسي للطفل المراھق، دار الشروق، ط 5
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التنافس ش�ل من أش�ال التفاعل بین شخصین أو أكثر، جماعتین أو أكثر، و هو عمل�ة اجتماع�ة : التنافس )ب

و اإلم�ان�ات النفس�ة و اإلنسان�ة مادام في حدود المعقول، أما إذا خرج عن حدوده انقلب إلى صراع، منشطة للقو� 

وهو عمل�ة محب�ة لنفوس األفراد في مختلف م�ادین النشا� االجتماعي في األسرة بین األشقاء، و في المدرسة بین 

�فته یجب أن ��ون بین قوتین متعادلتین، والنقطة الطل�ة و في الفرق الر�اض�ة بین أ�طالها، ولكي یؤد� التنافس وظ

 .التي یجدر اإلشارة إلیها وهي الوضع الثقافي للمجتمع، حیث هو الذ� �حدد اتجاه التعاون و التنافس

أخطر العمل�ات االجتماع�ة ألنه �عبر عن نضال القو� االجتماع�ة و مبلغ تصادمها، وهو مظهر   :الصراع )ت

  1.متطرف للمنافسة الحرة

و الصراع �اعت�اره نوع من العمل�ات االجتماع�ة یؤثر على اتجاهات الفرد و مدر�اته، و�ز�ي ف�ه عدم الثقة اآلخر�ن 

  2.مثل العدوان�ة و الكراه�ة 

  :النشاطات الر�اض�ة الجماع�ة ودورها ف إثراء العالقات االجتماع�ة 5-2

م ال�عض من أهم الوسائل التي یتأسس علیها البناء تعتبر مسألة العالقات االجتماع�ة وصالت األفراد ب�عضه

االجتماعي ��امله ألن الذین �ش�لون وحدات المجتمع في األسرة، المدرسة، والمعس�ر، الحقل، المصنع، والناد� 

ل�سوا مجرد أفراد، بل جماعة یرت�� أعضائها �عالقات اجتماع�ة، یجب أن تتصف �التعاون والتآزر و التفاهم و 

  .الجتماعي واالحترام واالعتراف ��رامة اإلنسان و تكامل شخصیتهالقبول ا

و الر�اضات الجماع�ة تنتج فرصا عدیدة للتكو�ن الخلقي واالجتماعي، إذ تنمي في الفرد الصفات االجتماع�ة، التي 

واعتزازه  تدعم ح�اته �المنافسة النز�هة والتعاون مع الغیر و الق�ادة الصالحة واحترام اآلخر�ن، وض�� النفس

  .�االنتماء إلى الجماعة و اإلخالص لها

حیث وجد الطالب الذین أت�حت لهم فرصة اللعب مع زمالئهم اقل من  "MEKING"و�ذلك الدراسة التي تقام بها 

  .ین یتمتعون �ح�اة اللعب الطب�ع�ةغیرهم یبدون أكثر اضطرارا وانطواء �النس�ة للطالب الذ

  :الممارسة الر�اض�ةوقد استخلص من الدراسة �أن 

  الطی�ة) عالقات اجتماع�ة ( تز�د في إثراء الروح االجتماع�ة. 

 تنم�ة روح التعاون و التآزر. 

 تز�د من حجم العالقات االجتماع�ة بین األفراد. 

 تقو� ص�غة القبول االجتماعي واحترام اآلخر�ن. 

ف، وفن المجاملة، وتقبل مرارة الخسارة بنفس الروح تعلم األفراد م�اد� الروح الر�اض�ة السام�ة، وقواعد اللعب النظی

  3.التي یتقبلون بها حالوة النصر

  

                                                 
  .271- 270، ص 1971المرجع السابق،  ــ على السلمي ، 1
 .268،ص  1973، مصر، ، دار الكتب الجامعیة للطباعة والنشر"مدخل في دراسة الجماعات االجتماعیة"ــ غریب دمحم سید دمحم ، 2
  .52- 51، ص 1980، مصر،  الریاضة للجمیع ، د ط ،المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیعــ على عمر منصوري،  3
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  :التفاعــــل االجتماعــــي 6-2

�عرف �أنه عالقة مت�ادلة بین فردین أو أكثر یتوقف سلوك أحدهما على سلوك اآلخر إذا �ان فردین أو : مفهومه

  1.�انوا أكثر من فردیینیتوقف سلوك، �ل منهما على سلوك اآلخر�ن إذا 

  :یتمیز التفاعل االجتماعي �عدة خصائص هي: هصخصائ

  :االتصــــــال )أ

إن عمل�ة االتصال عمل�ة اجتماع�ة �الدرجة األولى فهي العمل�ة التي یتصل بها الفرد �اآلخر�ن، و یهتم العلماء     

بدراسة نظام االتصال في الفرد أ� الخصائص التي تم�ن اإلنسان من الق�ام �عمل�ة االتصال، �ما یهتمون بنظام 

  .الصغیرة و أص�حت ذات معاني مشتر�ة في فهم �ل فرداالتصال في مواقف التفاعل االجتماعي في الجماعات 

  :التوقــــــــــع )ب

�عرف في علم النفس �أنه االتجاه العقلي واالستعداد لالستجا�ة لمن�ه، فتسلك تجاه اآلخر�ن ط�قا لما تتوقعه      

د یتوقع الرفض أو منهم، فلما یؤد� الفرد عمال ما في مح�� الجامعة، فإن لهذا الفرد عدة توقعات معینة، ق

  .االستجا�ة من �ق�ة أعضاء الجماعة، و هذا التوقع مبني على خبرات سا�قة

  : إدراك الدور وتمثیله )ت

تتعدد األدوار التي یؤدیها الفرد بتعدد المواقف التي یتعرض لها وتزداد إجادة الفرد لألدوار التي �قوم بها �لما     

فالتفاعل االجتماعي �حتم إجادة الدور حتى یتم االستمرار و ت�قى روح . هتكررت المواقف التي تستدعي دورا �عین

  . الجماعة

  :التقو�ـــــــــم )ث

یتخلل �ل هذه العمل�ات التقو�م، حیث �قوم الفرد سلوك اآلخر�ن من ناح�ة أفعالهم و دوافعهم و اإلشاعات      

  2.التي یتوصل إلیها الفرد من تفاعالت معهم

  :مظاهر التفاعل االجتماعـــــــي 2-6-1

  :التعاون  )أ

هو عمل�ة اجتماع�ة، فاإلنسان ولو أنه مسیر بدوافع المصلحة الشخص�ة، غیر أن النظام الطب�عي یوحي له      

وحول هذه الغا�ة تنظم جهود المعلمین وتوضع المناهج، . بتحقی� مصلحة اآلخر�ن وهو �صدد تحقی� مصلحته

  .جتماع�ة داخل المدرسة بینها و بین البیئة التي تنتمي إلیهاوتنس� العالقات اال

  

  

                                                 
  .119، ص 1997ـــ خیر الدین على عویسي، عصام الھاللي ،المرجع السابق،  1
  .245- 242، ص 1982ـــ محي الدین مختار ،علم النفس االجتماعي، دار الكتاب الحدیث، الكویت،  2
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  :التنافــــــس )ب

عمل�ة اجتماع�ة منشطة للقو� واإلم�ان�ات اإلنسان�ة في الحدود المعقولة أ� ما لم تتحول إلى الحسد و الغیرة     

  .وحب التملك وغیر ذلك من العادات التي تقضي على التنافس النز�ه والنظیف

  :الصــــــــراع )ت

وهو من أخطر العمل�ات االجتماع�ة ألنه �عبر عن احتجاج أو نضال القو� االجتماع�ة، ومبلغ تصادمها،       

فإذا . ....وهو المظهر المتطرف للمنافسة الحرة و مظاهر الصراع �ثیرة، فقد ��ون بین شخصین أو بین جماعتین

ذلك إلى التضارب و التشاحن، أما إذا �ان بین قوتین متكافئتین  �ان الصراع بین قوتین غیر متكافئتین ینتهي

  .فینتهي عادة إلى التعاون بینهما

  :التكیـــــــف )ث

هو عمل�ة اجتماع�ة على جانب �بیر من األهم�ة ومرادها أن یتكیف اإلنسان �البیئة االجتماع�ة التي �ع�ش       

  1.فیها و�ص�ح قطعة منها

  :الجماعة الر�اض�ةس��ولوج�ة  2-6-2

 دینام���ة الجماعة: 

  :تعر�ــــفها) أ

هي ع�ارة عن مجموعة المثیرات و االستجا�ات التي تحدث داخل الجماعات و تفاعل هذه االستجا�ات والمثیرات 

  2.مع �عضها ال�عض في المواقف المختلفة

  :العوامل المحدثة لدینام���ة الجماعة )ب

  :شخص�ة الفرد - أوال

التر��ة الر�اض�ة أو المدرب أن یدرك الفوارق بین مراحل النمو التي تمر بها الشخص�ة الر�اض�ة، یهم مدرس 

فإدراكه بتمییز �ل مرحلة من مراحل النمو �ساعده على إحداث التأثیر المناسب في ح�اة الفر�� الذ� �عمل معه 

   3.ه واحت�اجاته�حیث یت�ح ألعضاء الفر�� فرص النمو التي تتناسب مع قدراته وٕام�ان�ات

  :الظروف االقتصاد�ة - ثان�ا

الظروف االقتصاد�ة التي �مر بها الفرد تؤثر في تحدید الق�م المختلفة التي یتبناها في نظرته، وفي ح�مه على 

أش�اء ، ال بد أن ��ون المدرس أو المدرب مدر�ا سلفا للظروف االقتصاد�ة التي �ع�ش فیها أعضاء الفر�� حتى 

  .ك أثر هذه الظروف في استجا�ة �ل منهم داخل الفر���م�نه أن یدر 

  

  

                                                 
  .55، ص2014/2015ـــ حیمود أحمد ، مذكرة ماجستیر ،  1
  .20، ص 1987ـــ خیر الدین عویس ،علم النفس االجتماعي، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة،  2
  .20، ص 1987ـــ خیر الدین عویس ، المرجع السابق، 3
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  :الظروف األسر�ة-ثالثا

الظروف األسر�ة التي �مر بها �ل فرد أثر ال شك ف�ه في تحدید عالقته �اآلخر�ن فعن طر�� العالقات األسر�ة 

هي التي تؤثر  التي عاش في نطاقها فرد ��ون صورة عن نفسه و عن م�انه في عالمه الذ� �ع�ش ف�ه، فاألسرة

  1.في تحدید الفرد لم�انته االجتماع�ة

  :التجارب االجتماع�ة السا�قة -را�عا

المقصود هنا هو مناقشة التجارب االجتماع�ة السا�قة التي مر بها �ل فرد في دینام���ة الفر��، فهذه التجارب تترك 

القته الجدیدة �اآلخر�ن و الفرد �أتي إلى طا�عا في سلوك الفرد واتجاهاته فتؤثر �التالي في قدرته على تكو�ن ع

الطر�� ��ل تجار�ه االجتماع�ة،فاألفراد الذین قدر لهم أن �مروا بتجارب اجتماع�ة ناجحة ��ون احتمال نجاحهم في 

اشتراك جماعي قو� جدا، بینما من قدر لهم الفشل في تجار�هم الجماع�ة السا�قة �صعب علیهم المساهمة في 

   2.وفي �عض األح�ان یخشونهاالح�اة الجدیدة 

  :الروح المعنو�ة للجماعة -خامساً 

من أصعب المفاه�م التي حاول العلماء إیجاد التعر�ف لها هو الروح المعنو�ة �ما أنه من أصعب الموضوعات في 

ه المعالجة، وقد�ما �ان �ستخدم مصطلح روح الجماعة بدال من مصطلح الروح المعنو�ة، ومصطلح روح الجماعة ف�

�أنها الدرجة التي :"نفس الصعو�ة الموجودة في الروح المعنو�ة، على أ� حال نر� ال�عض �عرف الروح المعنو�ة

تلك الروح أو المزاج السائد بین جماعة من األفراد " MORALE"نقصد �الروح المعنو�ة " .تش�ع بها حاجات العامل 

  3.فرد بدوره في الجماعةالذین یتمیزون �الشعور و�الثقة في الجماعة أو بثقة ال

  :التماسك في الر�اضة - سادساً 

 التماسك �عبر عن أسلوب جماعي إتحاد� ودائم یدرك و�ف�ــر، یر�ز على تقن�ة موثوق : تعر�ف التماسك

منها، ومقاومة مؤ�دة تقدر حسب خاص�ات الوحدة واستقرارها، هذه الوحدة تر�ز على فعل ورد فعل ثاني 

 .الوحدة المتتال�ة في الزمن مع نفسها، االستقرار في

 مثل الظواهر ) الفر�� الر�اضي(إن تماسك الجماعة الر�اضة الجماع�ة  :مفهوم تماسك الجماعة الر�اض�ة�

األساس�ة �استمرار الالعبین في عضو�ة الفر�� الر�اضي، إذ أن التماسك هو الخ�� الذ� یر�� بین أعضاء 

 4.بین مختلف أفراده الفر�� والذ� ی�قى على العالقات

 م�ن تلخ�ص أهم الشرو� و العوامل التي یجب توفرها  :شرو� تماسك الجماعة الر�اض�ة� 

 

 

 

                                                 
  .27، ص 1987المرجع السابق،  ـــ خیر الدین عویس ، 1
  ..1992دراسة النمو النفسي االجتماعي نحو الطفل المراه� ، ب � ،دار النهضة العر��ة،بیروت، -س��ولوج�ة النمو: عبد الرحمان ع�ساو� ـــ  2
  .233، ص 1996ـــ أمین أنور الخوالي ، أصول التربیة البدنیة و الریاضیة،دار الفكر العربي، مصر،  3
  . 317-316، ص 1992ي، دار المعارف، القاھرة، حسن دمحم عالوي،علم النفس الریاض -  4
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 :لتماسك الجماعة �ما یلي

 : الشعور �االنتماء للفر��  ) أ

�ل فرد �شعر �حاجته إلى أن ینتمي إلى أسرة أو إلى جماعة من األصدقاء وٕالى غیر ذلك من 

�انتمائه إلیها وعندما ینظم الالعب إلى فر�� ر�اضي ما و�زداد تفاعله االیجابي الجماعات التي �عتز 

مع �ق�ة أعضاء الفر�� و�شعر أنه بین زمالء �قدرهم و �قدرونه ، فعندئذ تص�ح الحاجة إلى االنتماء 

  .من الحاجات النفس�ة التي تدفع الالعب �االستمرار في عضو�ة الفر��

 : إش�اع الحاجات الفرد�ة  ) ب

الشك أن �ل جماعة ر�اض�ة تختلف ف�ما بینها في مد� ما تستط�ع تقد�مه ألفراده إلش�اع حاجاتهم 

أفرادها على تحقی� حاجاتهم الفرد�ة و�ل الفرد�ة و�ل ما استطاعت الجماعة الر�اض�ة �مساعدة 

  .أهدافهم ازداد تماسك الالعبین �الفر�� الر�اضي

  :الشعور �النجاح  ) ت

تحقی� أهدافه إلى شعور أفراده �السعادة المشتر�ة وٕالى ثقة الالعبین �أنفسهم یؤد� نجاح الفر�� في 

  .وارتفاع مستو� طموحهم وز�ادة الرا�طة بینهم ووالئهم للفر��

 :المشار�ة  ) ث

إن اشتراك الالعبین في تخط�� التدر�ب وتنفیذه وتقی�مه و�ذلك االشتراك في رسم خط� اللعب في 

عر �ل العب �ق�مته وم�انته و�ترتب على هذا االشتراك الجماعي المنافسات من العوامل التي تش

للفر�� تجانس نفسي �ساعد على سرعة التفاهم وشعور �ل العب في الفر�� أن جهوده ضرور�ة 

  1.لتحقی� أهداف الفر��

 :توفر الق�ادة الصالحة  ) ج

الصالحة، ومما ال شك ف�ه إن نجاح الجماعة الر�اض�ة في تحقی� أهدافها یرت�� م�اشرة بتوافر الق�ادة 

أن الق�ادة الد�مقراط�ة هي أحسن الق�ادات التي �م�ن أن تحق� هذه األهداف، و�التالي تساعد على 

  .تماسك الجماعة ورفع المعنو�ة بین أعضاء الفر��

 :توفر العالقات التعاون�ة  ) ح

س تعاوني بدرجة تز�د یزداد تماسك الجماعة الر�اض�ة في حالة ق�ام العالقات بین الالعبین على أسا

 2.على حالة العالقات التنافس�ة التي تقوم بین أفراد الجماعة

  

  

    

                                                 
  .108،ص 2008، دار أسامة للنشر والتوزیع، القاھرة، 01عامر عوض، السلوك التنظیمي اإلداري، ط -  1
  .109، ص 2008عامر عوض ،المرجع السابق، -  2
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  :الخالصة

من صفات الكائن ال�شر� وجود عالقات بینه و�ین اآلخر�ن والتي تسمى �العالقات ال�شر�ة �غض النظر عن �ونها 

اإلنسان�ة والتي أص�ح متعارفًا علیها �العالقات عالقات إیجاب�ة أو سلب�ة، وهي �التالي تختلف عن مفهوم العالقات 

اإلیجاب�ة، لذا نجد أن �عض أفراد الجماعة �شعر �الراحة واالطمئنان و�تمتع �الصحة النفس�ة وتحقی� الذات لوجوده 

داخل الجماعة وال�عض اآلخر �شعر �الضی� واالضطراب والقل� واإلح�ا� من تعامله مع أفراد الجماعة و�الرغم 

ب� فالبد للفرد من أن �ع�ش ضمن الجماعة و�سعى �استمرار إلى التكیف و�تنازل عن �عض خصائصه مما س

.. الجماعة.. المدرسة..  الفرد�ة دون أن یؤثر ذلك سل�ًا على مفهوم الذات لد�ه وذلك لضرورة وجوده داخل األسرة 

التي تنشأ بین األفراد في مجتمع ما نتیجة وتعتبر العالقات االجتماع�ة  . المؤسسة التي �عمل  فیها.. المشغل

  .تفاعلهم مع �عضهم ال�عض من أهم ضرورات الح�اة
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  :تمهید

فتــرة أو مرحلــة جــد حساســة مــن ح�ــاة الفــرد، وهــذا �اعت�ارهــا المراهقــة هــي إحــد� مراحــل النمــو ال�شــر�، وهــي         

مرحلة عبور من الطفولة إلى الرشـد تسـمح للفـرد �ـالولوج إلـى عـالم الك�ـار، ولـو تم�ـن الفـرد مـن اجت�ـاز هـذه المرحلـة 

بنجــاح فس�ســهل عل�ــه مواصــلة مشــوار ح�اتــه �ســهولة و�ــدون أثــار جانب�ــة قــد تــؤثر عل�ــه وتحــدث لد�ــه عقــد نفســ�ة 

عب الــتخلص منهــا مســتق�ال، فمــن خــالل هــذه الفتــرة تحــدث عــدة تغیــرات نفســ�ة وعقل�ــة واجتماع�ــة وجســم�ة للفــرد �صــ

تبــدأ مـــن بدا�ــة البلــوغ الجنســـي، وتنتهــي إلــى النضـــج، أ� عنــد اكتمـــال . تــؤثر عل�ــه �صـــورة م�اشــرة أو غیــر م�اشـــرة

  .وظائف جسم اإلنسان الجنس�ة والعقل�ة، وقدرتها على أداء رسالتها

ومــن ذلــك تمتــد المراهقــة عبــر فتــرة طو�لــة مــن ح�ــاة اإلنســان، فهــي ل�ســت عارضــة طائلــة و�فضــل علم�ــا النظــر إلــى 

  .المراهقة على أنها مجموعة من التغیرات التي تطرأ على النمو الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي والروحي للفرد

حیــث تتغیــر هــذه األخیــرة نتیجــة التــأثیر �عوامــل داخل�ــة فالمراهقــة تعتبــر مرحلــة عامــة �مــر بهــا اإلنســان فــي ح�اتــه 

فسیولوج�ة، عقل�ة، جسم�ة �حیث تأثر على سلو�ه و�ذا الشخص�ة في المستقبل، لذا تعتبر مـن أصـعب الفتـرات فـي 

مرحلــة نمــو الفــرد وهــذا نظــرا للتقل�ــات التــي تــؤثر عل�ــه �ــالرغم مــن هــذا إال أن لألنشــطة   الر�اضــ�ة دور فعــال فــي 

ب الصــحة النفســ�ة والبدن�ــة للمراهــ� إذ أنهــا ت�عــده عــن الح�ــاة الروتین�ــة  ومــا �صــاحبها مــن تــوترات وانفعــاالت اكتســا

  .وتساعده على تنم�ة الصفات الخلق�ة واالعتماد على الذات واحترام اآلخر�ن واالنض�ا�
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  :المراهقة -3

  :مفهوم المراهقة 3-1

المراهقة منعطف خطیر في ح�اة الفرد وهي التي تؤثر طیلة ح�اته علـى سـلو�ه االجتمـاعي، یؤ�د العلم الحدیث أن  

لذلك ال بد من تحلیـل ودراسـة الظـواهر النفسـ�ة والسـلو��ة للفـرد أثنـاء هـذه الفتـرة الصـع�ة مـن ح�اتـه . الخلقي والنفسي

  .�سلو�ه االجتماعياالنفعال�ة التصالها اتصاال وث�قا �سعادته أو بؤسه أو �صورة أدق واشمل 

 لمـة المراهقـة : لغـة�Adolescence مشـتقة مـن الفعـل الالتینـي  Adolexere  ومعنـاه التـدرج نحـو النضـج

  1.الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعال

الـذ� �عنـي االقتـراب مـن الشـيء، فراهـ� الغـالم '' راهـ�''و�رجع أصـل �لمـة المراهقـة فـي اللغـة العر��ـة إلـى الفعـل 

مراه� أ� قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا أ� قر�ـت منـه، والمعنـى هنـا �شـیر إلـى االقتـراب مـن النضـج فهو 

   2.والرشد، و�ذلك �ستخدم لف� المراهقة عادة لیدل على فترة االنتقال من الطفولة المتأخرة إلى الرشد

 تمثـل هـذه المرحلـة فتـرة حرجــة المراهقـة مرحلـة مهمـة مـن مراحـل النمـو تقـع بـین الطفولـة والرشـد و : اصـطالحا

وتختلف تماما عما �ان الفرد قد تعود عل�ه من . من ح�اة الفرد �معنى أنها تحتاج إلى التكیف من نوع جدید

 . قبل، وهي تبدأ عادة بنها�ة مرحلة الطفولة والتي تنتهي �انتهاء مرحلة النضج والرشد

حلـــة ذات طب�عـــة بیولوج�ـــة واجتماع�ـــة معـــا، إذ تتمیـــز أن مرحلـــة المراهقـــة مر ) 1989('' إبـــراه�م قشـــقوش''و�ـــر� 

بدایتها �حدوث تغیرات بیولوج�ة عند األوالد والبنات، و�تواكب مع هذه التغیرات وتصـاحبها تضـمینات اجتماع�ـة 

   3.معینة

لتعقید لما فالمراهقة هي عمل�ة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الش�اب، وتتمیز �أنها فترة �أنها فترة �الغة ا

تحملــه مــن تغیــرات عضــو�ة ونفســ�ة وذهن�ــة، ولــ�س للمراهقــة تعر�ــف دقیــ� ومحــدد فهنــاك العدیــد مــن التعــار�ف 

  .والمفاه�م الخاصة بها

علــى أنهــا المرحلــة التــي تســب� الرشــد وتصــل �ــالفرد إلــى اكتســاب النضــج، والمراهقــة " البهــي فــؤاد الســید"ف�عرفهــا 

تبدأ �البلوغ وتنتهي �الرشد فهي بذلك عمل�ـة بیولوج�ـة حیو�ـة فـي بـدایتها وظـاهرة �معناها العام هي المرحلة التي 

  4.اجتماع�ة في نهایتها

ومعناهـا  grow upأو  Adolescenceفیر� أن �لمة مراهقة مشـتقة مـن الكلمـة الالتین�ـة " مصطفى فهمي"أما 

   5.التدرج نحو النضج الجنسي والبدني والعقلي واالنفعالي

  

                                                 
  .147، ص2003ة، الدسوقي، س��ولوج�ة النمو من الم�الد إلى المراهقة، م�ت�ة أنجلو المصر�ة، القاهر  -  1
  .119، ص2001ود�ع فرج، خبرات في األلعاب للصغار و الك�ار، منشئة المعارف، اإلس�ندر�ة،  -  2
  .145، ص2003الدسوقي، المرجع الساب�،  -  3
  .257، ص1975، دار الف�ر العر�ي، القاهرة، "البهي فؤاد السید، دعائم اإلبداع الفني واالبتكار العقلي والتكیف السو� مع البیئة -  4
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  :بین المراهقة والبلوغالفرق  3-2

�عتبر البلوغ الجانب العضو� للمراهقة من حیث نضج الوظ�فة الحس�ة، و�حدد علماء النفس الفیز�ولوجي البلوغ  

�أنه مرحلة من مراحـل النمـو الفیز�ولـوجي التـي تسـب� المراهقـة و�سـتمر أثنائهـا، وتحـدد نشـأته وفیهـا یتحـول الفـرد 

  1.من �ائن ال جنسي إلى �ائن جنسي

ومعنى ذلك أنه �م�ن تعر�ف البلوغ على أنه نضج الغـدد التناسـل�ة واكتسـاب معـالم جنسـ�ة جدیـدة، وفیهـا �صـ�ح 

  2.الفرد قادرا على المحافظة على نوعه واستمرار ساللته

وعلى ضوء ما سب� ینظر إلى البلوغ �جزء من المراهقة ول�س مرادفا لها، وهو �مثا�ة الخطوة األولى مـن جملـة  

  3.ل النضجمراح

  :أهم�ة الر�اضة �النس�ة للمراهقین 3-3

تحضــر الر�اضــة المراهــ� ف�ر�ــا و�ــدن�ا �مــا تــزوده �المهــارات والخبــرات الحر��ــة مــن أجــل التعبیــر عــن اإلحســاس 

والمشاعر النفس�ة الم�تظة التي تؤد� إلى اضطرا�ات نفس�ة وعصب�ة، فیتحصل المراه� من خاللها على جملـة 

التـــي ال �ســـتط�ع تحصـــیلها فـــي الح�ـــاة األســـر�ة، �مـــا تعمـــل الحصـــص التدر�ب�ـــة علـــى صـــقل  مـــن القـــ�م المفیـــدة

المواهــب الر�اضــ�ة مــن أجــل تشــغیل وقــت الفــراغ الــذ� �حــس ف�ــه المراهــ� �ــالقل� والملــل، و�عــد الر�اضــة یتعــب 

وقتـه فـي مـا ال المراه� عضل�ا وف�ر�ا ف�ستسلم حتمـا للراحـة والنمـو بـدال مـن أن �ستسـلم للكسـل والخمـول و�ضـع 

ـــنفس والمجتمـــع، وعنـــد مشـــار�ة المراهـــ� فـــي التجمعـــات الر�اضـــ�ة والنـــواد� الثقاف�ـــة مـــن أجـــل  یرضـــي هللا وال ال

ممارســة مختلــف أنــواع النشــاطات الر�اضــ�ة، فــان هــذا یتوقــف علــى مــا تحــس �ــه عــن طر�ــ� التغیــرات الجســم�ة 

  :�النس�ة للمراهقین ونذ�ر �عض أهم�ة الر�اضة. والنفس�ة والعقل�ة التي �مر بها

  إعطاء المراه� نوعا من الحر�ة وتحمیله �عض المسؤول�ات التـي تتناسـب مـع قدراتـه واسـتعداداته �حر�ـة

 .اخت�ار أماكن اللعب مثال

  ـــادین الثقاف�ـــة والر�اضـــ�ة بتـــوفر ـــة فـــي الم� ـــرات المختلف ـــى اكتســـاب المهـــارات والخب مســـاعدة المراهـــ� عل

� �ـالءم میـول المراهـ� فهـو دائمـا فـي حاجـة ماسـة إلـى النضـج واإلرشـاد الوسائل واإلم�ان�ات والجو الـذ

والثقـــة والتشـــج�ع، فعلـــى المـــدرب أداء دوره فـــي إرشـــاده وتوجیهـــه و�ـــث الثقـــة فـــي ح�ـــاة المـــراهقین طـــوال 

   4.مشوارهم الر�اضي
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  : تحدید المجال الزمني للمراهقة 3-4

األطفــال، ألن الخصــائص التــي تحــدد بــدایتها تظهــر م��ــرة عنــد بدا�ــة المراهقــة ونهایتهــا ل�ســت واحــدة عنــد �ــل 

�عض األطفال ومتأخرة عند ال�عض اآلخر، و�رجع ذلك إلـى عوامـل �ثیـرة منهـا الوراثـة، الجـنس، طب�عـة الطفـل، 

ونالح� . سنة 21و  18سنة وتمتد حتى  13و  11البیئة االجتماع�ة واالقتصاد�ة، وهي عادة ما تبدأ من سن 

المراهقة في المجتمعات البدائ�ة حیث ینضج الطفل �سرعة حتى تكاد تنعـدم فتـرة المراهقـة �النسـ�ة لـه، قصر فترة 

  1.في حین تطول فترة المراهقة في المجتمعات الغر��ة الحدیثة

: بینمــا هــي تضــم مــن وجهــة نظــر علــم االجتمــاع أولئــك األفــراد الــذین �حــاولون اجت�ــاز الفجــوة بــین مــرحلتین همــا

وهــي مرحلــة �مثــل االســتقالل والقــدرة " ومرحلــة الرشــد"وهــي مرحلــة �عــد االعتمــاد أبــرز معالمهــا، " طفولــةمرحلــة ال"

  2.على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤول�ات أبرز خواصها

  :مراحل المراهقة 3-5

  : مرحلة ما قبل المراهقة 3-5-1

رة والثان�ــة عشــر، تظهــر لــد� الفــرد وهــي مــابین ســن العاشــ" مرحلــة التحفــز والمقاومــة"�طلــ� علــى هــذه المرحلــة 

تمهیدا لالنتقال إلى المرحلة الثان�ة من النمو، و�ذا تبـدو مقاومـة نفسـ�ة تبـذلها للـذات ضـد تحفـز المیـول الجنسـ�ة 

ومن عالمات هذه المرحلـة ز�ـادة حساسـ�ة الفـرد ونفـور الفتـى مـن الفتـاة واالبتعـاد عنهـا و�ـذا تجنـب الفتـاة الفتـى، 

  .المرحلة بتحرر المراه� من س�طرة األمو�ذلك تتمیز هذه 

  :مرحلة المراهقة الم��رة 3-5-2

عاما وهي تمتد منذ بدء النمو السر�ع الذ� �صاحب البلوغ حتى �عـد البلـوغ �سـنة تقر��ـا عنـد  16حتى  13من  

�رغـب دائمـا فـي استقرار التغیرات البیولوج�ة عند الفرد، وفي هذه المرحلة الم��رة �سعى المراه� إلى االسـتقالل و 

  .التخلص من القیود والسلطات التي تح�� �ه، و�ست�ق� لد� الفرد إحساسا بذاته و��انه

  :مرحلة المراهقة المتأخرة 3-5-3

ســنة وفیهـا یتجــه الفـرد محــاوال أن ��یـف نفســه مـع المجتمــع الـذ� �عــ�ش ف�ـه، یــوائم بـین تلــك  21حتـى  17مـن  

قفــه مــن هـؤالء الناضــجین محــاوال التعــود علـى ضــ�� الــنفس واالبتعــاد المشـاعر الجدیــدة وظــروف البیئـة ل�حــدد مو 

عن العزلة تحت لواء الجماعة فتنقل نزاعاته الفرد�ة، ولكن في هذه المرحلة تتبلور مش�لته في تحدیـد موقفـه بـین 

  3.عالم الك�ار وتحدد اتجاهاته اتجاه الشؤون الس�اس�ة والعمل الذ� �سعى إل�ه
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  :U17ممیزات فئة  3-6

  :النمو الجسمي 3-6-1

إن ال�عــد الجســمي هــو أحــد األ�عــاد ال�ــارزة فــي نمــو المراهــ�، و�شــتمل ال�عــد الجســمي علــى مظهــر�ن أساســیین مــن 

مظــاهر النمـــو همــا النمـــو الفیز�ولــوجي أو التشـــر�حي  والنمــو العضـــو�، والمقصــود �ـــالنمو التشــر�حي هـــو النمــو فـــي 

ن التــــي یتعــــرض لهــــا المراهــــ� أثنــــاء البلــــوغ ومــــا �عــــده و�شــــمل ذلــــك الوجــــه األجهــــزة الداخل�ــــة غیــــر الظــــاهرة لألع�ــــا

�الخصــوص النمــو فــي الغــدد الجنســ�ة، أمــا النمــو العضــو� ف�شــمل علــى نمــو المظــاهر الخارج�ــة للمراهــ� �ــالطول 

  ".  سنتمتر 29"في السنة و "�لغم 03"والوزن والعرض، حیث ��ون متوس� النمو �النس�ة للوزن 

لجسمي  إلى االهتمام �الجنس اآلخر و�هتم المراه� �مظهره الجسمي وصحته الجسم�ة وقـوة عضـالته و�ؤد� النمو ا

ومهاراته الحر��ة لما تحمله من أهم�ة في التواف� االجتماعي، وٕاذا الحـ� المراهـ� أ� انحـراف فـي مظهـره فانـه یبـذل 

  1.د� ذلك إلى االنطواء واالنسحابقصار جهده لتصح�ح هذا الوضع، وٕاذا أخف� ینتا�ه الضی� والقل� وقد یؤ 

ــم مختلــف الحر�ــات وٕاتقانهــا  وتعتبــر �ــذلك هــذه المرحلــة دورة جدیــدة للنمــو الحر�ــي و�ســتط�ع المراهــ� اكتســاب وتعل

وتثبیتها، �اإلضافة إلى ذلك فان عامل ز�ادة قوة العضالت الذ� یتمیز �ه الفتى في هذه المرحلة �سـاعده �ثیـرا علـى 

                                                                    2.اع عدیدة من األنشطة الر�اض�ة، تتطلب المز�د من القوة العضل�ةإم�ان�ة ممارسة أنو 

  :النمو العقلي 3-6-2

من المالح� لفترة المراهقة أن الحدث السو� �سیر في نمـوه العقلـي فـي جهـات عدیـدة، فهـو �سـتمر فـي هـذا العقـد    

ني من عمره على اكتساب القابل�ة العقل�ة وتقو�تها، �ما ینمو أ�ضا في القابل�ة على الـتعلم، وهـو إلـى جانـب ذلـك الثا

یتمیز بز�ادة قابلیته على إدراك العالقة بین األشـ�اء وعلـى حـل المشـ�الت التـي تتمیـز �الصـعو�ة والتعقیـد، �اإلضـافة 

  .ار المجردةإلى �ل هذا س�ص�ح أكثر قدرة على التعامل �األف�

حیث یتمیز ب�حثه المستمر عـن مـا وراء الطب�عـة و�ظهـور سـمات المنطـ� فـي التف�یـر وهـذا راجـع لنمـو الـذ�اء ف�ـه   

ونضج الجهاز العصبي، وهذا ما یؤد� �ـه إلـى محاولـة �ـل مـا یثیـر فضـوله وتسـاؤله، �مـا تتسـم الح�ـاة العقل�ـة لـد� 

�اته نوع من الفعال�ة  تساعده على التكیف مع البیئة األخالق�ة الثقاف�ة المراه� �أنها تتجه نحو التمایز، إذ تكتسب ح

  .واالجتماع�ة التي �ع�ش فیها

ف��ـــون مثـــالي فـــي تصـــرفاته الهتمامـــه �المواضـــ�ع المختلفـــة �الس�اســـ�ة والـــدین والفلســـفة نظـــرا لتـــأثر المراهـــ� بنمـــوه   

عل�ـه فـي الطفولـة، وهـذا راجـع إلـى مـد� تفاعلـه مـع  العضو� والعقلي واالنفعالي و�ختلـف اإلدراك عنـده عـن مـا �ـان

المح�� الذ� �ع�ش ف�ه، فإدراك الطفل للممارسة الر�اضـ�ة مـثال یـتلخص فـي اآلثـار الم�اشـرة، ومـا یـراه فیهـا مـن لهـو 

ومــرح، أمــا إدراك المراهــ� أوســع حیــث یــر� فــي الر�اضــة خصــائص وســمات الصــحة البدن�ــة والعالقــات االجتماع�ــة 

ــا إلــى مــا وراء المحسوســات نحــو األفــاق الســلم�ة ود ورهــا فــي إنشــاء الفــرد الســو�، ومــع أن إدراك المراهــ� �متــد عقل�
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ال�عیدة، والمراه� في هذه المرحلة �عتبر أكثر انت�اها من الطفل لما �فهم و�درك وأكثـر ث�اتـا واسـتقرارا، هـذا مـا �ظهـر 

  1.استخدامه االستنتاج واالستداللفي لجوئه إلى الطرق المختلفة لحل المشاكل التي تعترضه �

  :النمو االجتماعي 3-6-3

تتمیز الح�اة االجتماع�ة في مرحلة المراهقة �أنها المرحلة التي تسـب� تكـو�ن العالقـات الصـح�حة التـي �صـل إلیهـا   

الكامــل المراهــ� فــي مرحلــة الرشــد، وفــي مرحلــة المراهقــة ینطلــ� المراهــ� لح�ــاة أوســع محــاوال الــتخلص مــن الخضــوع 

  .لألسرة، و�ص�ح قادرا على االنتماء للجماعة

و�ظهــر هــذا التغیــر فــي النشــا� الــذ� �مارســه المراهــ� فــي اخت�ــاره لزمالئــه وفــي أح�امــه األخالق�ــة، و�ــذلك أســلوب   

تعامله مـع الغیـر، فمـن مظـاهر هـذا التحـول الـتفطن للفـروق االجتماع�ـة ونقـده لنفسـه و�ـذلك بإدراكـه لـدور ومسـؤول�ة 

فرد الواحد داخل الجماعة مما �ساعد على التكیف �صـفة سـو�ة �مـا تتكـون لد�ـه ف�ـرة األح�ـام األخالق�ـة علـى أنهـا ال

  2.مز�ج من أح�ام الراشدین واألح�ام السائدة والمعروفة في المؤسسة

  :النمو االجتماعي في مرحلة المراهقة یتصف �مظاهر عن مرحلة الطفولة وهي*

   :الصراع مع األسرة)/ أ(

معظـــم علمـــاء الـــنفس واالجتمـــاع یؤ�ـــدون أن الصـــراع القـــائم بـــین المراهـــ� والوالـــدین هـــو إحـــد� حقـــائ� الح�ـــاة إال أن 

تبـین أن اآل�ـاء هـم المسـئولین عـن ذلـك : االختالف ��من في العوامل المؤد�ة إلى ذلك، فنظر�ة التحلیل النفسي مـثال

�صـرح أن اآل�ـاء عنـدما یـرون عالمـات النضـج ظـاهرة عنـد الـذ� " feridenberg"الصراع في مرحلة المراهقـة رأ� 

أبنائهم فإن ذلك یؤثر علیهم فیثیر فیهم الخوف ألن هذا التغیر �مثل تقدم اآل�اء في السن مما یز�د من مخاوفهم هـو 

ي التعارض واالختالف في وجهات النظر ف�ما یبد�ه المراه� من رغ�ة في التلقائ�ـة وتشـ�ك فـي األوضـاع القائمـة وهـ

  ما �علقه اآل�اء من آمال على مستقبل أبنائهم في النجاح واالنجاز

  ):الرفاق(المراه� والزمالء )/ ب(

العالقـات األسـر�ة مفروضـة عل�ـه  یختلف طا�ع العالقات بین الرفاق عن عالقته �األسرة في ناحیتین أساسیتین هما 

العالقـات التـي �ق�مهـا مـع الـزمالء تتمتـع بنـوع مـن حر�ـة دائما ول�س له الح� أو الحر�ة فـي اخت�ارهـا، فـي حـین نجـد 

االخت�ــار �مــا أنهــا قابلــة للتغییــر �مــا أن الصــداقة تعــرف الفــرد علــى أنمــا� جدیــدة مــن الســلوك و��تســب منهــا الخبــرة 

  .وتكو�ن تصورات جدیدة عن الذات

  :المراه� والمر�ز االجتماعي)/ ج(

فـــالطموح المهنـــي ینمـــو مـــن خـــالل ســـنة  )19-16(بوضـــوح فـــي ســـن  یبـــدأ المراهـــ� فـــي تحدیـــد اهتماماتـــه المهن�ـــة 

  3.اكتسا�ه موقف سلبي نحو �عض المهن ول�س عن طر�� اكتسا�ه موقف إیجابي نحو المهن المفضلة

  

                                                 
  .69ص .0199، نور� الحاف� -  1
  .162ص، 33،ص 1982 محاضرة في علم النفس االجتماعي، دمج الجزائر، ،رمحي الدین مختا -  2
  .07، 06ص، 1981 ،سالمي ال�اهي -  3
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  :  النمو الحر�ي 3-6-4

یتف� معنى النمو الحر�ـي إلـى حـد �بیـر مـع المعنـى العـام للنمـو مـن حیـث �ونـه مجموعـة التغیـرات المتتا�عـة التـي   

تسیر حسب أسلوب ونظام مترا�� متكامل خالل ح�اة اإلنسان، ولكـن وجـه االخـتالف هـو مـد� التر�یـز علـى دراسـة 

 motor dévlopment"ة النمـــو الحر�ـــي الســـلوك الحر�ـــي والعوامـــل المـــؤثرة ف�ـــه، وقـــد جـــاء تعر�ـــف أكاد�م�ـــ

acadimy "أنه ع�ارة عن التغیرات في السلوك الحر�ي خالل ح�اة اإلنسان التي قدمت تعر�ف النمو الحر�ي .   

والعمل�ـات المسـؤولة عـن هـذه التغیـرات ومـن مظـاهر النمـو الحر�ـي لـد� المراهـ� أن حر�اتـه تصـ�ح أكثـر توافقــا و   

وهـو الـزمن الـذ� �مضـي بـین المثیـر  "Reaction timeزمـن الرجـع "وتـه و�ـزداد عنـده انسـجاما، و�ـزداد نشـاطه وق

  1.واالستجا�ة

  :النمو االجتماعي 3-6-5

فــي بدا�ــة المراهقــة تكــون االنفعــاالت فــي حــدتها �ســبب التغیـــرات التــي تحــدث لكــن بتقــدم ســن المراهــ� تأخــذ هـــذه   

  .االنفعاالت نوع من الهدوء حتى �صل الفرد سن تتزن انفعاالته و�ص�ح قادرا على التح�م فیها

غ، ومــن جهــة نجــد أن البیئــة وفــي هــذه المرحلــة یــدرك أن معامالتــه ال تتناســب مــع مــا وصــل إل�ــه مــن نضــج و�لــو   

  .الخارج�ة المتمثلة في األسرة ال تولي اهتماما لهذا التطور وال تقدر رجولته وحقوقه �فرد له ذاته

�عتبــر من�ــع صــحة المراهــ� النفســ�ة فهــي تعتبــر الشــعور إلــى أن �شــعر �التقــدیر والتقابــل : الحاجــة إلــى الحنــان): أ(

صفة االستقالل بنفسه ولذلك نجد عالقته تنمـو وتـزداد �حیـث تتعـد� حـدود االجتماعي، �حیث تنشأ في هذه المرحلة 

  .المدرسة والمنزل

�ظهر هذا في مجال اللعـب واالهتمـام ال�ـالغ الـذ� یل�ـه إلـى الممارسـة الر�اضـ�ة، وعلـى األسـرة : النشا� الذاتي): ب(

تطو�ر شخصیته وتدع�م الصفات التي ال والمر�ي البدني توج�ه حماسه ونشاطه إلى الوجهة السل�مة واالستفادة منه ل

  .التعاون، االتصال، حب الغیر، وحر�ة التعبیر عن آراءه: نجدها متوفرة إال عند الطفل الر�اضي مثال

  :و�م�ن تلخ�ص �عض االنفعاالت في النقا� التال�ة  

 .الحساس�ة الشدیدة حیث ��ون مره� الحسن ورقی� الشعور یتأثر �أ� شيء �الحظه -1

 .لنفسي حیث ��ون �ثیر التقل�ات واآلراءالصراع ا -2

مظـاهر ال�ــأس والقنــو� والكآ�ــة �ســبب أمــاني المراهــ� وعجــزه عــن تحق�قهــا ممــا یدفعــه للعزلــة علــى الــذات وقــد   -3

 .ینتج عنه �ثرة التف�یر في االنتحار

 . د إلى إبراز شخصیتهعدتها تدخال والنص�حة إهانة، ف�عو التمرد ومقاومة سلطة األسرة حیث یر� �أن مسا  -4

 2.�ثرة أحالم ال�قظة ف�عمل برجولة �املة و�نجاح و�تفوق دراسي أو ثروة �بیرة  -5

  

 

                                                 
  .339ص ،حامد عبد السالم زهران -  1
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  :مشاكل المراهقة 3-7

إن مشاكل المراهقة من المش�الت الرئ�س�ة التي تواجه المراهقین في هذه الفترة والسبب �عود إلى المجتمـع نفسـه   

رة والنــواد� و�ــل المنظمــات التــي لهــا عالقــة بهــذه الفئــة ولــذلك ســوف نتنــاول والمدرســة والهیئــات االجتماع�ــة واألســ

  .مختلف المشاكل التي یتعرض لها المراه�

  

  : المشاكل النفس�ة 3-7-1

من المعروف أن هذه المشاكل قد تؤثر في نفس�ة المراه� وانطالقا من العوامل النفس�ة ذاتها التي تبدو واضـحة   

فــي تطلــع المراهــ� نحــو التجدیــد واالســتقالل وثورتــه لتحقیــ� هــذا التطلــع �شــتى الطــرق واألســالیب فهــو ال یخضــع 

جتماع�ــة، بــل أصــ�ح �فحــص األمــور و�زنهــا بتف�یــره ألمــور البیئــة وتعاملهــا وأح�ــام المجتمــع والق�مــة الخلق�ــة واال

  .وعقله

وعندما �شعر المراه� �ـان البیئـة تتصـارع معـه وال تقـدر موقعـه وال تحـس إحساسـه الجدیـد الـذ� هـو �سـعى دون   

قصده ألن یؤ�د نفسه و�ثورته وتردده وعناده، فان �ـل مـن األسـرة والمدرسـة واألصـدقاء ال �فهمـون قدراتـه ومواه�ـه 

حــین فهــو یجــب أن �حــس بذاتــه وأن �عتــرف الكــل وال تعاملــه �فــرد مســتقل، وال تشــ�ع ف�ــه حاجاتــه األساســ�ة فــي 

  .�قدراته

  :المشاكل االنفعال�ة 3-7-2

إن العامل االنفعالي في ح�اة الفـرد المراهـ� یبـدو واضـحا فـي عنـف االنفعـاالت وحـدتها وانـدفاعها وهـذا االنـدفاع   

حـین ینمـو جسـمه وشـعوره االنفعالي ل�س له أس�اب نفس�ة خاصة، �ل ذلك یرجع إلى التغیرات الجسم�ة للمراهـ�، 

حیث أن جسمه ال یختلف عن أجسام الرجال وأن صوته أص�ح خشـنا ف�شـعر المراهـ� �ـالفخر، و�ـذلك فـي الوقـت 

نفسه �الح�ـاء والخجـل مـن هـذا النمـو الطـار� یتجلـى بوضـوح خـوف المراهـ� مـن هـذه المرحلـة الجدیـدة التـي ینتقـل 

  .وتصرفاتهإلیها والتي تتطلب منه أن ��ون رجال في سلو�ه 

إن مشاكل المراه� تنشأ من االحت�اجات السلو��ة األساس�ة مثل الحصول علـى   :المشاكل االجتماع�ة 3-7-3

  .مر�ز أو م�انة في المجتمع �مصدر السلطة على المراهقة

  : األسرة �مصدر للسلطة* 

عـالم الطفولـة، وعنـدما تتـدخل  إن المراه� في هذه المرحلة من العمر �میـل إلـى االسـتقالل والحر�ـة والتحـرر مـن  

األسرة في شأنه �عتبر هذا الموقف تصغیرا فـي شـأنه واحتقـارا لقدراتـه، �مـا أنـه ال یر�ـد أن �عامـل معاملـة الصـغار 

لذلك نجد میل المراه� إلى نقد ومناقشة �ل ما �عرض عل�ه من آراء وأف�ار، وال یتقبل �ـل مـا �قـال لـه بـل �صـ�ح 

ها أح�انا لعناده، وٕان شخص�ة المراه� تتأثر �الصراعات والنزاعات الموجودة بینه و�ین له مواقف وأف�ار یتعصب ل
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أسرته وتكون نتیجة هذا الصراع خضوع هذا المراه� وامتثاله أو تمرده وعدم استسالمه، فالمراه� یر�د التحرر مـن 

  1.التي تكبله من قبل األسرة أسرته فال �قبل التدخل في شانه، فهو یر�د االستقالل والتحرر من جم�ع القیود

  : المدرسة �مصدر للسلطة* 

إن المدرسـة هــي المؤسســة االجتماع�ــة التــي �قضــي فیهــا المراهــ� أوقاتــه، وســلطة المدرســة تتعــارض مــع ســلطة    

المراهــ�، فالطالــب یر�ــد أن �ح�ــم طب�عــة هــذه المرحلــة مــن العمــر بــل أنــه یــر� الســلطة المدرســ�ة أشــد مــن ســلطة 

�ســـتط�ع المراهـــ� أن �فعـــل مـــا یر�ـــد فـــي المدرســـة ولهـــذا فهـــو �أخـــذ مظهـــرا ســـلب�ا للتعبیـــر عـــن ثورتـــه  األســـرة، فـــال

�اصــطناع الغــرور أو االســتهانة �الــدرس أو قــد تصــل الثــورة أح�انــا لدرجــة التمــرد والخــروج مــن الســلطة المدرســ�ة 

  .والمدرسین بوجه خاص لدرجة تصل إلى العدوان

  : المجتمع �مصدر للسلطة* 

ن اإلنسان �صفة عامة والمراه� �صفة خاصة �میل إلى الح�اة االجتماع�ـة أو العزلـة، فـال�عض مـنهم �م�نـه عقـد إ  

صــالت اجتماع�ــة �ســهولة التمتــع �مهــارات اجتماع�ــة تم�نــه مــن �ســب األصــدقاء والــ�عض األخــر �میــل إلــى العزلــة 

ي هــذا المجــال أن الفــرد لكــي �حقــ� النجــاح واالبتعــاد عــن اآلخــر�ن لظــروف اجتماع�ــة نفســ�ة، و�ــل مــا �م�ــن قولــه فــ

االجتمــاعي و�ــنهض �عالقتــه االجتماع�ــة ال بــد أن ��ــون محبو�ــا مــن اآلخــر�ن وأن ��ــون لــه أصــدقاء ول�شــعر بتقبــل 

  . اآلخر�ن له

  :مشاكل الرغ�ات الجنس�ة  3-7-4

من الطب�عي أن �شعر المراه� �المیل الشدید للجنس اآلخر، ولكن التقالید في مجتمعه تقف حاجزا أمـام تحقیـ� مـا   

�میل إل�ه، فعندما �فصل المجتمع بین الجنسین فإنـه �عمـل علـى إعاقـة الـدوافع الفطر�ـة الموجـودة عنـد المراهـ� اتجـاه 

یرهـــا مـــن الســـلو�ات غیـــر األخالق�ـــة �اإلضـــافة إلـــى لجـــوء الجـــنس اآلخـــر وٕاح�اطهـــا وقـــد یتعـــرض إلـــى انحرافـــات وغ

المراهقین إلى األسالیب الملتو�ة التي ال �قرها المجتمع، وتكون لها صلة �الجنس اآلخر و�التالي تصیبهم �ـاالنحراف 

  .في �عض العادات واألسالیب األخالق�ة

  : المشاكل الصح�ة 3-7-5

ب فــي ســن المراهقــة هــي الســمنة، أن �صــاب المراهــ� �ســمنة �ســ�طة إن المتاعــب المرضــ�ة التــي یتعــرض لهــا الشــا  

مؤقتة، ولكن إذا �انت �بیرة فیجب العمل على تنظ�م األكل، والعـرض علـى الطبیـب األخصـائي إذا رأ� اضـطرا�ات 

شدیدة في الغدد، �ما یجب عرض المراهقین على إنفراد مع الطبیب لالستماع إلى متاعبهم وهو فـي حـد ذاتـه جـوهر 

  .لعالج للمراه�ا
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  :  مشاكل النزعة العدوان�ة 3-7-6

مــن المشــاكل الشــائعة بــین المــراهقین النزعــة إلــى العــدوان علــى اآلخــر�ن مــن زمالئهــم، وعلــى الــرغم مــن أن النزعــة   

  :تش�ل مش�لة واحدة إال أن أعراضها تختلف من مراه� آلخر من المراهقین العدوانیین مثل

 .على الزمالءاالعتداء �الضرب والشتم  - 

 .االعتداء والرقة - 

  1.االعتداء بإلقاء التهم على الزمالء - 
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  :خالصة

من خالل ما تطرقنا إل�ه في هذا الفصـل نجـد أن الفـرد �مـر �مرحلـة حاسـمة فـي ح�اتـه وهـي المراهقـة والتـي          

�عوامــل فیز�ولوج�ــة وجســم�ة و�ــذا عقل�ــة تــؤثر علــى ســلو�ه ��ــون فیهــا غیــر ناضــج �ل�ــا، حیــث تتــأثر هــذه األخیــرة 

و�ــــــــــــــــــــــــــذلك شخصــــــــــــــــــــــــــیته فــــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــتقبل، هــــــــــــــــــــــــــذه التغیــــــــــــــــــــــــــرات تكــــــــــــــــــــــــــون حســــــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــــــنس                                                                        

  .ي �ع�ش فیهاوالبیئة الت

ومن هـذا المنطلـ� یجـب علـى األسـرة تفهـم حالتـه ومحاولـة األخـذ بیـده لتجـاوز هـذه المرحلـة، �مـا �ـأتي دور المدرسـة 

�ـذلك �اعت�ارهـا األسـرة الثان�ـة لتبـرز أهم�ـة درس التر��ـة الر�اضــ�ة والتر��ـة �متـنفس للمراهـ� حیـث یبـرز ف�ـه مختلــف 

الر�اضـــ�ة الممارســـة، فمـــنهم مـــن یبـــرز فـــي الح�ـــاة الفرد�ـــة، ومـــنهم مـــن یبـــرز فـــي قدراتـــه وطاقتـــه �ـــاختالف األنشـــطة 

األلعــاب الجماع�ــة �ــل حســب قدراتــه ورغبتــه، و�عتبــر هــذا مــن إحــد� العوامــل النفســ�ة المســاعدة فــي التنشــئة الســل�مة 

  .للفرد

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



منهجية البحث واإلجراءات امليدانية ............................................الفصل الرابع   

 

 
 

47 

  تمهید

ثالث فصول �عد دراستنا للجانب النظر� الذ� تناولنا ف�ه الرصید المعرفي الخاص �موضوع الدراسة الذ� ضم      

  :الترتیب التالي حسب

  .�رة الید -

  . العالقات االجتماع�ة -

  .الفئة العمر�ة -

 التحق� و من اجل في هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات المیدان�ة التي ات�عناها في هذه الدراسة،     

األدوات  و المالئم العلمي المنهج اخت�ار في الدقة توخي ال�احث، من یتطلب ما هذا الموضوع، فرض�ات من

أجل  من اإلحصائ�ة، الوسائل استخدام حسن �ذا و �عد ما في علیها �عتمد التي المعلومات، لجمع المناس�ة

 ال�حث العلمي تقدم في و المدروسة اإلش�ال�ة على الضوء تسل�� في تساهم دقة، و داللة ذات نتائج إلى الوصول

  .عامة �صفة
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  :الدراسة االستطالع�ة- 4

تعد الدراسة االستطالع�ة الخطوة األولى في ال�حث العلمي، و الهدف منها التعرف على میدان الدراسة و�عض      

�عض الجوانب والمفاه�م المرت�طة �موضوع ال�حث وض�� العینة التي  المتغیرات المتعلقة �الدراسة، و التعرف على

  .تجر� عل�ه الدراسة

و �ما ال یختلف عند أ� �احث، أن ض�� سؤال اإلش�ال�ة وص�اغة الفرض�ات، هو أساس انطالق الدراسة أما      

  .ضوع�ة ومصداق�ةأدوات ال�حث المناس�ة فهي أساس انجاز الجانب المیداني، الذ� �عطي ال�حث أكثر مو 

التالمیذ  وال�ة البو�رة، أین قمنا بلقاء �عض الثانو�ات لفقد قمنا في بدا�ة األمر بدراسة استطالع�ة على �عض      

، والغرض منها هو اتضاح دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ةو طرح �عض األسئلة علیهم بخصوص 

  .�عض المفاه�م المتعلقة �موضوع الدراسة

�رة الید في قمنا �ص�اغة أسئلة على ش�ل استب�ان لغرض تقصي الحقائ� و االطالع على دور ثم            

 .    تنم�ة العالقات االجتماع�ة

هذا االستب�ان تم عرضه على األستاذ المشرف و �عض األساتذة الح�مین، والغرض منه هو التأكد من أن األسئلة  

والتعرف على األسئلة التي قد تسبب حرجا . دراسة و تخدم فرض�ات ال�حثواضحة و مفهومة وتحق� غرض ال

للمستجو�ین أو �حاولون التهرب من اإلجا�ة علیها، حتى یتم إعادة ص�اغتها �طر�قة أخر� ت�عد الحرج والتهرب عن 

  .اإلجا�ة، و �عد ذلك قمنا بتوز�ع االستب�ان على عینة ال�حث �مرحلة نهائ�ة

  :المت�ع المنهج العلمي 4-1

فالمنهج یتجلى في مجموعة اإلجراءات ال�حث�ة التي تتكامل لوصف الظاهرة أو " حسب سل�مان الشحاتة       

الموضوع اعتمادا على جمع الحقائ� والب�انات وتصن�فها ومعالجتها وتحلیل محتواها لالستخالص داللتها والوصول 

  . 1"هو محل ال�حثإلى نتائج أو تعم�مات عن الظاهرة أو الموضوع الذ� 

المنهج العلمي �عني مجموعة من القواعد واألسس التي یتم وضعها من أجل الوصول إلى الحق�قة، وتكون " �ما أن

، ومنهج ال�حث هو 2هذه األسس المنهج�ة، �مثا�ة المرشد الذ� یتبناه ال�احث حتى تتسم دراسته �الدقة العلم�ة

ا من البناء النظر� إلى غا�ة النتائج التي سوف یتحصل علیها تجسیدا لكافة النتیجة التي ینتهي إلیها ال�احث انطالق

الخطوات التي تصاغ خالل انجاز هذا ال�حث، انطالقا من اإلش�ال�ة المطروحة ،فان المنهج الوصف المسحي  هو 

االجتماع�ة لد�  دور �رة الید في تنم�ة العالقات" األكثر مالئمة لإلجا�ة على التساؤالت المطروحة حول موضوع 

 ".تالمیذ الطور الثانو� 

                                                 
  1       .337ص-2005-بدون بلد - للنشر والتوز�ع مر�ز اإلس�ندر�ة- -الط�عة األولى- مناهج ال�حث بین النظر�ة والتطبی�-شحاتة سل�مان ودمحم الشحاتة  

  2                                      .89ص- 1995-رالجزائ -دیوان المطبوعات الجامع�ة -بدون ط�عة -منهج ال�حث العلمي -عمار حمروش و دمحم نایت
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�م �عتبر المنهج الوصفي من بین أكثر الطرائ� استخداما في مجال ال�حوث التر�و�ة والنفس�ة واالجتماع�ة       

والر�اض�ة، فهي تمدنا �معلومات وحقائ� ذات ق�مة عن الطرق واألسالیب القائمة �الفعل، وعن العالقات القائمة بین 

  1المختلفة، �ما تمدنا أ�ضا �الحقائ� التي �م�ن أن یبنى علیها مستو�ات أعلى من الفهم العلميالظواهر 

  :متغیرات ال�حث 4-2

�طل� على هذا النوع من المتغیرات اسم العوامل المؤثرة وهذا المتغیر هو الذ� �عتبره ال�احث  :المتغیر المستقل -

  "دور �رة الید "وفي �حثنا هذا المتغیر المستقل هو 2.�الحظه أو یدرسهالمؤثر الرئ�سي في الظاهرة أو السلوك الذ� 

في �حثنا هذا المتغیر التا�ع هو و  هو الذ� یتأثر �العالقة القائمة بین المتغیر�ن و ال یؤثر بها، :المتغیر التا�ع-

  "تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور الثانو� "

  :مجتمع ال�حث 4-3

مجتمع محدود أو غیر محدود من : إن القصد من مجتمع ال�حث في هذه النقطة هو �ما عرفه ال�احثون      

جم�ع المفردات الظاهرة التي : ، حیث تنصب المالحظات و �عرفه اآلخرون على انه)عناصر الوحدات(المفردات 

  3. یدرسها ال�احث

ار محدود من المفردات التي عن طر�قها تؤخذ وهو إجراء �ستهدف تمثیل المجتمع األصلي �حصة أو مقد     

الق�اسات أو الب�انات المتعلقة �الدراسة أو ال�حث و�ذلك �غرض تعم�م النتائج التي یتم التوصل إلیها من العینة على 

  4.المجتمع األصلي المحسوب من العینة

ة و قد تكون هذه المجموعة فرق، من الناح�ة االصطالح�ة هو تلك المجموعة األصل�ة التي تؤخذ منها العین     

  .الخ ...مدر�ین، مدارس، أساتذة، 

و �م�ن تحدیده على انه �ل األش�اء التي تمتلك الخصائص أو السمات القابلة للمالحظة، الق�اس، والتحلیل      

  .د�ة البو�رةبتالمیذ الطور ثانو� لبلاإلحصائي ولذا فقد اعتمدنا في �حثنا و ارتأینا أن ��ون مجتمع ال�حث خاص 

  :  عینة ال�حث 4-4

هي جزء من مجتمع الدراسة الذ� تجمع منه الب�انات المیدان�ة وهي تعتبر جزء من الكل، �معنى انه تؤخذ      

  5.مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع ال�حث

 العشوائ�ةعینة �الو تسمى هذه العینة  ال�حث مجتمع تعددو ذلك لتالمیذ الثالثة ثانو�،  من% 10تم اخت�ار     

  .ثالث ثانو�ات فيتلمیذ 150و�تمثل عددها في 

                                                 

مر�ز -بدون ط�عة   -التر�و�ة والنفس�ة والر�اض�ة طرق ال�حث العلمي والتحلیل اإلحصائي في المجالت - - مصطفى حسین �اهر -إخالص دمحم عبد الحف��1

  101ص -2000 -القاهرة  - الكتاب للنشر

  2                                   .189ص  -2003 - دار المعرفة الجامع�ة -األزارط�ة -بدون ط�عة -مناهج ال�حث العلمي - محمود عبد الحل�م المنسي 

  3                      .166ص-2005-  رالجزائ -دیوان المطبوعات الجامع�ة -�2 – في علوم االعالم واالتصال مناهج ال�حث العلمي–احمد بن مرسلي  

  4                         20ص_ م2013 -رمص- دار الف�ر العر�ي - ب � -اإلحصاء االستداللي في التر��ة البدن�ة والر�اض�ة -دمحم نصر الدین رضوان 

  5                                                   334ص  - م2007 -الجزائر -�1 -مناهج وأدوات ال�حث العلمي في العلوم االجتماع�ة -رشید زرواتي 
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  :مجاالت ال�حث 4-5

من اجل التحق� من صحة أو خطا الفرض�ات والتي تم تسطیرها للوصول إلى األهداف التي نر�د تحق�قها قمنا      

  :بتحدید ثالث مجاالت

  : المجال ال�شر� -

  .في وال�ة البو�رة ثالث ثانو�اتل  تلمیذ 150ان عددهم ، و�التالمیذیتمثل في 

  : المجال الزماني -

جمعه ابتدءا من  تمو  التالمیذ�عد موافقة األستاذ المشرف و األساتذة المح�مین على االستب�ان قمنا بتوز�عه على 

  . 09/05/2019إلى غا�ة تار�خ  05/05/2019تار�خ 

  :المجال الم�اني-

  . ت لدائرة البو�رةالثانو�افي مختلف  تلمیذ 150لقد قمنا بتوز�ع االستب�ان على 

  :أدوات ال�حث 4-6

  :االستب�ان

لتالمیذ الطور استخدام ال�احث طر�قة االستب�ان الخت�ار صحة فرض�ات ال�حث ، و�ان االستب�ان هنا  موجه      

ب تجمع من خاللها الب�انات والمعلومات من األسئلة التي لل�حوث الوصف�ة عدة أسالی" ، ومن المعروف أن الثانو� 

تتعل� �موضوع أو موضوعات بهدف الحصول على معلومات حول هذا الموضوع من خالل استجوا�ات 

  1"المستجو�ین

�قصر الوقت و�سمح بجمع أكبر عدد مم�ن من المعلومات دفعة واحدة، �حیث یتم تقد�م " و�تمیز االستب�ان

  .2"ش�ل استمارة ترسل إلى األشخاص المعنییناالستب�ان على 

وهو أداة عمل�ة، تعتبر من بین وسائل االستقصاء، لجمع المعلومات، األكثر فعال�ة لخدمة ال�حث، وقد تم       

تصم�م هذا االستب�ان وتحدید عناصره استنادا على أراء وتوجیهات عدد من ال�احثین والمختصین في هذا المیدان، 

  .�تف� بإش�ال�ه وفرض�ة ال�حث�ما یتمشى و 

  :و�انت محاور االستب�ان �التالي التالمیذسؤال تم طرحها على  20یتكون االستب�ان من     

 درجة الفاعل والتي تسمح �معرفة " العاشرمن السؤال األول حتى السؤال "م�ون من األسئلة  :المحور األول

 ".لد� التالمیذ داخل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

 و�تعل� �األسئلة التي "عشرون حتى السؤال  الحاد� عشرمن السؤال  م�ون من األسئلة: المحور الثاني

   ."تسمح �معرفة درجة التفاعل لد� التالمیذ خارج حصة التر��ة البدن�ة والر�اضة

  

                                                 
  1                     82ص -2004-القاهرة  –عالم الكتاب- �1 -منهج�ة ال�حث التر�و� والنفسي من المنظور الكمي والك�في -�مال عبد الحمید ز�تون  

  2                                   28ص -2004  -عمان  - دار الف�ر  - �8 -أسالی�ه  –أدواته  –مفهومه  –ال�حث العلمي  -دوقان عبیدات وآخرون  
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  :الوسائل اإلحصائ�ة  4-7

ذات داللة، تساعدنا على التحلیل والتفسیر إن هدف الدراسة اإلحصائ�ة، هو محاولة التوصل إلى مؤشرات �م�ة 

  :والح�م على مد� صالح�ة الفرض�ات والمعدالت اإلحصائ�ة المستعملة هي

استخدم ال�احث قانون النسب المؤو�ة لتحلیل النتائج في جم�ع األسئلة، وذلك �عد حساب تكرارات : النسب المؤو�ة

  :�ل منها ومثل لذلك اإلجا�ة عن السؤال التالي

  مـارستك لكرة الید خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تز�د من عدد األصدقاء ؟هل م

  ).ال( 107 و )نعم( 43:�انت اإلجا�ة مثال 

  :�عد تطبی� الطر�قة المألوفة لحساب النسب المؤو�ة، �انت النتائج �ما یلي

  %29=100×43=   100×مجموع عدد اإلجا�ات = نعم : اإلجا�ة بـ 

    20المجموع الكلي ألفراد العینة                              

  %71= 100×107= 100×مجموع عدد اإلجا�ات = ال  :اإلجا�ة بـ 

  20المجموع الكلي ألفراد العینة                         

تحصل علیها، من خالل �سمح لنا هذا االخت�ار، بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج الم:  )�2ا(اخت�ار �اف تر��ع 

  1:االستب�ان وهي �ما یلي

  2)متوقعة . ت –مشاهدة .ت( مجموع =  �2ا

  متوقعة .ت                        

  0.05=  الداللة مستو� 

  تمثل عدد الفئات  n ، حیثdf=n-1: درجة الحر�ة

  :صعو�ات ال�حث  4-8

  .الر�اضيقلة المراجع والمصادر التي تتعل� �موضوع االنتقاء  - 

 .صعو�ة بناء االستب�ان وت�س�� ع�اراته من أجل الحصول على إجا�ات موضوع�ة - 

  

  

  

  

  :خالصة

 خالل من فطرحنا الفصل، هذا في وٕاجراءاته المت�ع ومنهجه �ال�حث التعر�ف منا تطلب هذا �حثنا لطب�عة نظرا     

                                                 
             193ص-2005، الجزائربن ع�نون  ،دیوان المطبوعات الجامع�ة - - اإلحصاء المطب� في العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة  -عبد الكر�م �حفص  1
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 ألجل المیدان�ة المعاینة على ذلك في معتمدین دراستنا، في وات�عناها علیها اعتمدنا التي والعناصر المراحل �له هذا

 .ال�حث �مش�لة مرت�طة حقائ� الستكشاف استطالع�ة بدراسة تثمینها

 إلى والتوصل الحقائ� �عض �شف في ساعدتنا التي وأدوات ووسائل طرق  عدة الفصل من الجانب هذا في ووظفنا

 علم�ة منهج�ة خطة على ذلك في معتمدین ال�حث، فرض�ات صحة من التحق� �م�ن خاللها من التي نتائج

 تم وقد الدراسة هذه في المطروحة المش�لة طب�عة حسب وهذا الدراسة منهج اخت�ار تم حیث الغرض، لهذا ات�عناها

 عدمها، أو الفرض�ات صحة من للتحق� وهذا إحصائ�ة دراسة طر�� عن علیها المتحصل النتائج ومعالجة تحلیل

  .المیدان في واجهناها التي الصعو�ات أهم إلى الفصل هذا في تطرقنا فقد هذا إلى �اإلضافة
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 :تمهید

 هارضعو  علیهاالمتحصل  ائجالنت معبج ف�ه مالخطوات المنهج�ة لل�حث، �أتي هذا الفصل الذ� نقو  إت�اع�عد       

 بها من أجل التحق� من صحة الفرض�ات من مال�احثین الق�الى عاقشتها وهي من الخطوات التي یجب وتحلیلها ومن

�ما �سهل عمل�ة مقارنة النتائج المتحصل علیها �الفرض�ات المطروحة من أجل الخروج بدراسة واضحة دمها، ع

المعالم وخال�ة من المبهمات، وذات ق�مة علم�ة تعود �الفائدة على ال�حث �صفة عامة، �ما سنحاول من خالله 

طاء �عض التفسیر إلزالة اإلش�ال المطروح في الدراسة مع الحرص على أن تكون مصاغة �طر�قة منظمة، أ�ضا إع

وهذا انطالقا من النتائج التي تم جمعها من خالل الدراسة المیدان�ة التي أجر�ت في �عض ثانو�ات دائرة البو�رة، لذا 

ن�ة إلى نتائج ذات ق�مة علم�ة �م�ن االعتماد علیها ��من الهدف الرئ�سي من هذا الفصل تحو�ل تلك النتائج المیدا

في بلوغ األهداف األساس�ة للدراسة، وهذا �استخدام األسالیب اإلحصائ�ة لغرض التوصل إلى النتائج النهائ�ة، 

  وتوض�حها استنادا إلى نتائج ال�حوث السا�قة ومن ثم مقارنتها �فرض�ات ال�حث الجزئ�ة، وهذا �استخدام مختلف

 . ائل اإلحصائ�ة، و�عدها یتم مناقشة النتائج ومقابلتها �الفرض�ات الموضوعةالوس 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� التالمیذ داخل حصة التر��ة 

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  غیر دال

     
عدد العالقات االجتماع�ة دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أصغر  2,16المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

  .االجتماعي بین التلمیذ وأصدقائه

عرض وحتليل ومناقشة النتائج..................................................
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  :�التالمیذعرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستب�ان الخاص 

ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� التالمیذ داخل حصة التر��ة  :عرض تحلیل ومناقشة المحور األول

  هل لد�ك أصدقاء �ثــــر ؟

  .عدد العالقات االجتماع�ة للفرد

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

84  56    

2,16  

  

  

  

3,84  

  

  

66  44  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة  ):

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %56نس�ة  نأ) 01( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)01(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

االجتماعي بین التلمیذ وأصدقائهنستنتج أن معظم التالمیذ یؤ�دون على وجود التفاعل 

56%

44%

....... اخلامسالفصل   

عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستب�ان الخاص  - 5

عرض تحلیل ومناقشة المحور األول -5-1

  .البدن�ة و الر�اض�ة

هل لد�ك أصدقاء �ثــــر ؟ :السؤال األول 

عدد العالقات االجتماع�ة للفردمعرفة  :الغرض منه

   :01الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

):01(رقم الش�ل الب�اني

  .للفرد

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  44%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن معظم التالمیذ یؤ�دون على وجود التفاعل  :استنتاج

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  هل هؤالء األصدقاء هم أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ؟

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  غیر دال

   
  . دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة نوع األصدقاء

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أصغر  1.7المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

جماعة حصة التر��ة نستنتج أن أغلب التالمیذ یؤ�دون على عدم شرط�ة أن ��ون التفاعل االجتماعي مع 

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل هؤالء األصدقاء هم أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ؟

  .نوع األصدقاء

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

67  45    

1,7  

  

  

  

3,84  

  

  

83  55  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة نوع األصدقاء

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %45نس�ة  نأ) 01( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)02(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن أغلب التالمیذ یؤ�دون على عدم شرط�ة أن ��ون التفاعل االجتماعي مع 

45%

55%

..........اخلامس الفصل   

هل هؤالء األصدقاء هم أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ؟: 02السؤال 

نوع األصدقاءمعرفة  :الغرض منه

   :02الجدول رقم

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة نوع األصدقاء): 02(الش�ل الب�اني 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  55%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن أغلب التالمیذ یؤ�دون على عدم شرط�ة أن ��ون التفاعل االجتماعي مع  :إستنتاج

  .البدن�ة والر�اض�ة

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  هل ممـارستك لكرة الید خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تز�د من عدد األصدقاء ؟

  .تكو�ن العالقات االجتماع�ة

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

  
ممارسة �رة دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة معرفة مد� تأثیر 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر  27.3المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

 .تكو�ن العالقات االجتماع�ة

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل ممـارستك لكرة الید خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تز�د من عدد األصدقاء ؟

تكو�ن العالقات االجتماع�ةتأثیر ممارسة �رة الید على مد� 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

107  71    

27.3  

  

  

  

3,84  

  

  

43  29  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة معرفة مد� تأثیر 

  .الید على تكو�ن العالقات االجتماع�ة

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %29نس�ة  نأ) 03( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)03(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

تكو�ن العالقات االجتماع�ةر على یثها تأنستنتج أن ممارسة �رة الید ل

29%

71%

..........اخلامس الفصل   

هل ممـارستك لكرة الید خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تز�د من عدد األصدقاء ؟): 03(السؤال 

مد� معرفة  :الغرض منه

  ):03(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة معرفة مد� تأثیر  ):03(الش�ل الب�اني 

الید على تكو�ن العالقات االجتماع�ة

تحلیل ومناقشة النتائج 

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  71%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن ممارسة �رة الید ل :إستنتاج

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

التر��ة البدن�ة هل تر� ممـارستك لكرة الید زادت من قدرتك على فهم أصدقائك من جماعة حصة 

  

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  غیر دال

  
دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة مد� قدرة التالمیذ على فهم 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أصغر  0.96المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

 .01ودرجة الحر�ة 

  .نستنتج أن ممارسة �رة الید تم�ن التالمیذ من فهم ط�اع وتصرفات �عضهم ال�عض

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل تر� ممـارستك لكرة الید زادت من قدرتك على فهم أصدقائك من جماعة حصة 

  .معرفة مد� قدرة التالمیذ على فهم ط�اع وتصرفات �عضهم

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

81  54    

0,96  

  

  

  

3,84  

  

  

69  46  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة مد� قدرة التالمیذ على فهم 

.  

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %54نس�ة  نأ) 04( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)04(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن ممارسة �رة الید تم�ن التالمیذ من فهم ط�اع وتصرفات �عضهم ال�عض

54%

46%

..........اخلامس الفصل   

هل تر� ممـارستك لكرة الید زادت من قدرتك على فهم أصدقائك من جماعة حصة ): 04(السؤال 

  ؟ والر�اض�ة 

معرفة مد� قدرة التالمیذ على فهم ط�اع وتصرفات �عضهم: الغرض منه

  ):04(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة مد� قدرة التالمیذ على فهم  ):04(الش�ل الب�اني 

.ط�اع وتصرفات �عضهم

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  46%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن ممارسة �رة الید تم�ن التالمیذ من فهم ط�اع وتصرفات �عضهم ال�عض: استنتاج

 

  

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

 هل تحس �االنتمـاء الجماعي و أنت تمارس �رة الید مع أصدقائك ؟

  .معرفة ما إذا �ان لد� التالمیذ إحساس االنتماء مع أصدقائهم خالل ممارسة �رة الید

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

  
ما إذا �ان لد� التالمیذ إحساس دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر من  19.4المحسو�ة 2، حیث بلغت ق�مة ك

 01ودرجة الحر�ة 

  .من اإلحساس �االنتماء مع أصدقائهم

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل تحس �االنتمـاء الجماعي و أنت تمارس �رة الید مع أصدقائك ؟

معرفة ما إذا �ان لد� التالمیذ إحساس االنتماء مع أصدقائهم خالل ممارسة �رة الید

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

102  68    

19.4  

  

  

  

3,84  

  

  

48  32  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  .ممارسة �رة الیداالنتماء مع أصدقائهم خالل 

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %68نس�ة  نأ) 05( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)05(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

من اإلحساس �االنتماء مع أصدقائهم نستنتج أن ممارسة �رة الید تم�ن التالمیذ

68%

32%

..........اخلامس الفصل   

هل تحس �االنتمـاء الجماعي و أنت تمارس �رة الید مع أصدقائك ؟ ):05(السؤال 

معرفة ما إذا �ان لد� التالمیذ إحساس االنتماء مع أصدقائهم خالل ممارسة �رة الید :الغرض منه

  ):05(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة  ):05(الش�ل الب�اني 

االنتماء مع أصدقائهم خالل 

  

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  32%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك

نستنتج أن ممارسة �رة الید تم�ن التالمیذ: إستنتاج

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

تساعدك على تنم�ة و تطو�ر �عض  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

  .تنمي �عض الصفات االیجاب�ة للفرد

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

  
 �رة الیدما إذا �انت ممارسة دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر من  54المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

 01ودرجة الحر�ة 

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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التر��ة البدن�ة والر�اض�ة  هل ممـارستك لكرة الید خالل حصة

  ؟)التعاون، التآزر، التضامن 

تنمي �عض الصفات االیجاب�ة للفرد �رة الیدمعرفة ما إذا �انت ممارسة 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

120  80    

54  

  

  

  

3,84  

  

  

30  20  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  .تنمي �عض الصفات االیجاب�ة للفرد

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %80نس�ة  نأ) 06( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)06(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

  . أن ممارسة �رة الید تنمي الصفات االیجاب�ة للفرد

80%

20%

..........اخلامس الفصل   

هل ممـارستك لكرة الید خالل حصة ):06(السؤال 

التعاون، التآزر، التضامن (الصفات اإلیجاب�ة 

معرفة ما إذا �انت ممارسة : الغرض منه

  ): 06(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة  ):06(الش�ل الب�اني 

تنمي �عض الصفات االیجاب�ة للفرد

  

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  20%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك

أن ممارسة �رة الید تنمي الصفات االیجاب�ة للفرد نستنتج: إستنتاج

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

تساعدك على التخلص من  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

تساعد على التخلص من  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  دالة

  
�رة الید خالل حصة  ةممــارسدائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  .للفرد )األنان�ة، العزلة، الـقلــ�(

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

أكبر من وهي  150المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  01ودرجة الحر�ة 

تساعد على التخلص من �عض  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

.  

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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التر��ة البدن�ة والر�اض�ة هل تر� أن ممــارستك لكرة الید خالل حصة 

  ؟) األنان�ة، العزلة، الـقلــ�

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لكرة الید خالل حصة  ةممــارسمعرفة ما إذا �انت 

  .للفرد )األنان�ة، العزلة، الـقلــ�

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

150  100    

150  

  

  

  

3,84  

  

  

00  00  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

(تساعد على التخلص من �عض الصفات السلب�ة  

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %100نس�ة  نأ) 07( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)07(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة �رة الید خالل حصة  ةممــارس

.%100للفرد و�نس�ة مئو�ة عال�ة  )األنان�ة، العزلة، الـقلــ�

100%

0%

..........اخلامس الفصل   

هل تر� أن ممــارستك لكرة الید خالل حصة ): 07(السؤال 

األنان�ة، العزلة، الـقلــ�(�عض الصفات السلب�ة 

معرفة ما إذا �انت : الغرض منه

األنان�ة، العزلة، الـقلــ�(�عض الصفات السلب�ة 

  ):07(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة  ):07(الش�ل الب�اني 

 التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  00%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك

 

ممــارسنستنتج أن  : استنتاج

األنان�ة، العزلة، الـقلــ�(الصفات السلب�ة 

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

تؤثر على عالقتك مع األصدقاء خالل ...) 

  .معرفة ما إذا �انت هذه الصفات قد تؤثر على العالقات بین األصدقاء

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

  
قد السلب�ة ما إذا �انت الصفات  لإلجا�ات المتعلقة �معرفة

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

 أكبروهي  19.4المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

 ودرجة الحر�ة 

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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...) األنان�ة، القل�، التوحد(هل تر� أن هذه الصفات السلب�ة 

  ؟ التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة

معرفة ما إذا �انت هذه الصفات قد تؤثر على العالقات بین األصدقاء

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

102  68    

19,4  

  

  

  

3,84  

  

  

48  32  

150  100%  

لإلجا�ات المتعلقة �معرفةدائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة 

  .تؤثر على العالقات بین األصدقاء

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %68نس�ة  نأ) 08( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)08(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

  .العالقات بین األصدقاءالصفات السلب�ة تؤثر على 

68%

32%

..........اخلامس الفصل   

هل تر� أن هذه الصفات السلب�ة ): 08(السؤال 

التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةحصة 

معرفة ما إذا �انت هذه الصفات قد تؤثر على العالقات بین األصدقاء: الغرض منه

  ):08( الجدول رقم

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة  ):08(الش�ل الب�اني 

تؤثر على العالقات بین األصدقاء

تحلیل ومناقشة النتائج 

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  32%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

الصفات السلب�ة تؤثر على نستنتج أن : إستنتاج

  

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  هل تفضل اللعب مع تالمیذ من نفس الجنس أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟

  .أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ةمعرفة وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص اللعب مع نفس الجنس 

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال    

  
وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر  20.9المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  01ودرجة الحر�ة 

  .أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل تفضل اللعب مع تالمیذ من نفس الجنس أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟

معرفة وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص اللعب مع نفس الجنس 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

103  69    

20,9  

  

  

  

3,84  

  

  

37  31  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  .أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %69نس�ة  نأ) 09( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)09(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة نستنتج أن التالمیذ �فضلون اللعب مع نفس الجنس

69%

31%

..........اخلامس الفصل   

هل تفضل اللعب مع تالمیذ من نفس الجنس أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟): 09(السؤال 

معرفة وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص اللعب مع نفس الجنس : الغرض منه

  ):09(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة  ):09(الش�ل الب�اني 

أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة اللعب مع نفس الجنس

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  31%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن التالمیذ �فضلون اللعب مع نفس الجنس: استنتاج

  

  

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  �حرجك اللعب مع تالمیذ من الجنس اآلخر خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟

  .أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ةمعرفة وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص اللعب مع الجنس اآلخر 

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال 

 
وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر 150المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  01ودرجة الحر�ة 

  .أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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�حرجك اللعب مع تالمیذ من الجنس اآلخر خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟

معرفة وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص اللعب مع الجنس اآلخر 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

00  00    

150  

  

  

  

3,84  

  

  

150  100  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة 

  .أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %00نس�ة  نأ) 10( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)10(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة اآلخر نستنتج أن التالمیذ ال �فضلون اللعب مع الجنس

0%

100%

..........اخلامس الفصل   

�حرجك اللعب مع تالمیذ من الجنس اآلخر خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟هل ): 10(السؤال 

معرفة وجهة نظر التالمیذ ف�ما یخص اللعب مع الجنس اآلخر : الغرض منه

  ):10(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �معرفة  ):10(الب�اني الش�ل 

أثناء حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ةاللعب مع الجنس اآلخر 

  

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  تبین لنا إجا�اتب�ة سالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  100%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن التالمیذ ال �فضلون اللعب مع الجنس: استنتاج

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

المرحلة الثانو�ة ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد�  تالمیذ 

  هل تقــوم بز�ارة زمالئك في الفر�� أثناء المناس�ات المختلفة ؟

  .معرفة ما إذا �ان التالمیذ یت�ادلون الز�ارات أثناء المناس�ات المختلفة

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدالغیر 

 
  .أثناء المناس�ات لز�ارة المت�ادلة بین التلمیذ وأصدقاءه

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أصغر   2.7المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

األغلب�ة المتفوقة في نستنتج أن �رة الید لها تأثیر على الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل 

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................

65 

ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد�  تالمیذ : المحور الثانيعرض تحلیل ومناقشة 

  .خارج حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 

هل تقــوم بز�ارة زمالئك في الفر�� أثناء المناس�ات المختلفة ؟

معرفة ما إذا �ان التالمیذ یت�ادلون الز�ارات أثناء المناس�ات المختلفة

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

85  57    

2,7  

  

  

  

3,84  

  

  

65  43  

150  100%  

لز�ارة المت�ادلة بین التلمیذ وأصدقاءهدائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة ل

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %57نس�ة  نأ) 11( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)11(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن �رة الید لها تأثیر على الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل 

  . أثناء المناس�ات التأكید على الز�ارة المت�ادلة بینهم

57%

43%

..........اخلامس الفصل   

عرض تحلیل ومناقشة  -5-2

خارج حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 

هل تقــوم بز�ارة زمالئك في الفر�� أثناء المناس�ات المختلفة ؟): 11(السؤال 

معرفة ما إذا �ان التالمیذ یت�ادلون الز�ارات أثناء المناس�ات المختلفة: الغرض منه 

  ):11(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة ل ):11(الش�ل الب�اني 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  43%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن �رة الید لها تأثیر على الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل : استنتاج

التأكید على الز�ارة المت�ادلة بینهم

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  هل تقوم بت�ادل الز�ارة مع أصدقائك خارج المناس�ات المختلفة ؟

  .معرفة ما إذا �ان التالمیذ یت�ادلون الز�ارات خارج المناس�ات المختلفة

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

 
  .دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة للز�ارة المت�ادلة بین التلمیذ وأصدقاءه خارج المناس�ات

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر  47.04المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

نستنتج أن �رة الید لها تأثیر على الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل األغلب�ة المتفوقة في 

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل تقوم بت�ادل الز�ارة مع أصدقائك خارج المناس�ات المختلفة ؟

معرفة ما إذا �ان التالمیذ یت�ادلون الز�ارات خارج المناس�ات المختلفة

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

117  78    

47,04  

  

  

  

3,84  

  

  

33  22  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة للز�ارة المت�ادلة بین التلمیذ وأصدقاءه خارج المناس�ات

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %78نس�ة  نأ) 12( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)12(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن �رة الید لها تأثیر على الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل األغلب�ة المتفوقة في 

  . التأكید على الز�ارة المت�ادلة بینهم خارج المناس�ات

78%

22%

..........اخلامس الفصل   

هل تقوم بت�ادل الز�ارة مع أصدقائك خارج المناس�ات المختلفة ؟): 12(السؤال 

معرفة ما إذا �ان التالمیذ یت�ادلون الز�ارات خارج المناس�ات المختلفة: الغرض منه

  ):12(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة للز�ارة المت�ادلة بین التلمیذ وأصدقاءه خارج المناس�ات ):12(الش�ل الب�اني 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  22%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن �رة الید لها تأثیر على الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل األغلب�ة المتفوقة في : استنتاج

التأكید على الز�ارة المت�ادلة بینهم خارج المناس�ات

  

  

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

 
  .لإلجا�ات المتعلقة �معرفة درجة العالقات بین التالمیذ

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر من  4.5المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

  .التالمیذ متزایدة وذلك لتفوق النس�ة المئو�ة لز�ارة أهل التالمیذ بینهم

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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  هل حدث و ذهبت مع أهلك لز�ارة أسرة زمالئك في القسـم ؟

  .بین التالمیذلمعرفة درجة العالقات 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

83  55    

4,5  

  

  

  

3,84  

  

  

67  45  

150  100%  

لإلجا�ات المتعلقة �معرفة درجة العالقات بین التالمیذدائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة 

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %55نس�ة  نأ) 13( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)13(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

التالمیذ متزایدة وذلك لتفوق النس�ة المئو�ة لز�ارة أهل التالمیذ بینهمنستنتج أن درجة العالقات بین 

55%

45%

..........اخلامس الفصل   

هل حدث و ذهبت مع أهلك لز�ارة أسرة زمالئك في القسـم ؟): 13(السؤال 

لمعرفة درجة العالقات : الغرض منه

  ):13(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة  ):13(الش�ل الب�اني 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  45%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك

نستنتج أن درجة العالقات بین : استنتاج

  

  

  

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  هل تشارك أصدقائك من الفر�� في المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ ؟

  .لمعرفة ما إذا �ان التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  دالة

 
  

�معرفة ما إذا �ان التالمیذ �شار�ون ف�ما 

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

 أكبروهي  29.4المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

 نستنتج أن التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ وذلك لتفوق نس�ة اإلجا�ات

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل تشارك أصدقائك من الفر�� في المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ ؟

لمعرفة ما إذا �ان التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

108  72    

29,4  

  

  

  

3,84  

  

  

42  28  

150  100%  

 

�معرفة ما إذا �ان التالمیذ �شار�ون ف�ما إلجا�ات المتعلقة دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة ل

  .بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %72نس�ة  نأ) 14( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)14(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ وذلك لتفوق نس�ة اإلجا�ات

72%

28%

..........اخلامس الفصل   

هل تشارك أصدقائك من الفر�� في المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ ؟): 14(السؤال 

لمعرفة ما إذا �ان التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ: الغرض منه

  ):14(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

 

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة ل ):14(الش�ل الب�اني 

بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  28%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ وذلك لتفوق نس�ة اإلجا�ات: استنتاج

  .بنعم

  

  

  

  

  

نعم

ال



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  مع مــن تفضــل ممـــارسة النشاطات الر�اضة في أوقات الفراغ ؟

  .الفراغمعرفة مع من �فضل التالمیذ ممارسة النشاطات الر�اض�ة في أوقات 

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

 
  

معرفة مع من �فضل التالمیذ ممارسة إلجا�ات المتعلقة �

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر  16.67المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

التر��ة البدن�ة نستنتج أن التالمیذ �فضلون ممارسة األنشطة الر�اض�ة مع أفراد من جماعة حصة 

33%

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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مع مــن تفضــل ممـــارسة النشاطات الر�اضة في أوقات الفراغ ؟

معرفة مع من �فضل التالمیذ ممارسة النشاطات الر�اض�ة في أوقات 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

جمــاعة حصة التر��ة 

البدن�ة والر�اض�ة                                     
100  67    

16,67  

  

  

  

3,84  

  

  

جمــاعة حصة 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     
50  33  

150  100%  

 

إلجا�ات المتعلقة �دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة ل

  .النشاطات الر�اض�ة في أوقات الفراغ

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %67نس�ة  نأ) 15( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)15(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن التالمیذ �فضلون ممارسة األنشطة الر�اض�ة مع أفراد من جماعة حصة 

  .والر�اض�ة في أوقات الفراغ

67%

والریاضیة

البدنیة

..........اخلامس الفصل   

مع مــن تفضــل ممـــارسة النشاطات الر�اضة في أوقات الفراغ ؟): 15(السؤال 

معرفة مع من �فضل التالمیذ ممارسة النشاطات الر�اض�ة في أوقات : الغرض منه

  ):15(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

جمــاعة حصة التر��ة 

البدن�ة والر�اض�ة                                     

جمــاعة حصة ل�سوا 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     

  المجموع

 

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة ل ):15(الش�ل الب�اني 

النشاطات الر�اض�ة في أوقات الفراغ

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  33%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن التالمیذ �فضلون ممارسة األنشطة الر�اض�ة مع أفراد من جماعة حصة : استنتاج

والر�اض�ة في أوقات الفراغ

  

  

  

  

والریاضیةالبدنیةالتربیةحصةجماعة

التربیةحصةجمــاعةلیسوا
والریاضیة



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  .معرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل عاطفي معین إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  غیر دالة

 

معرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أصغر  3.22المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

  .البدن�ة والر�اض�ةنستنتج أن التلمیذ عند تعرضه لمش�ل عاطفي یلجأ إلى أفراد من جماعة حصة التر��ة 

43%

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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  في حالة تعرضك لمش�ل عاطفي معین إلى من تعود ؟

معرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل عاطفي معین إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

جمــاعة حصة التر��ة 

البدن�ة والر�اض�ة                                     
86  57    

    3,22  

  

  

  

3,84  

  

  

جمــاعة حصة 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     
64  43  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  .أصدقائهعاطفي معین إلى من �عود له عن �ق�ة 

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %57نس�ة  نأ) 16( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)16(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن التلمیذ عند تعرضه لمش�ل عاطفي یلجأ إلى أفراد من جماعة حصة التر��ة 

57%

والریاضیة

البدنیة

..........اخلامس الفصل   

في حالة تعرضك لمش�ل عاطفي معین إلى من تعود ؟): 16(السؤال 

معرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل عاطفي معین إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه: الغرض منه

  ):16(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

جمــاعة حصة التر��ة 

البدن�ة والر�اض�ة                                     

جمــاعة حصة  ل�سوا

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     

  المجموع

   

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة � ):16(الش�ل الب�اني  

عاطفي معین إلى من �عود له عن �ق�ة 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  43%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

نستنتج أن التلمیذ عند تعرضه لمش�ل عاطفي یلجأ إلى أفراد من جماعة حصة التر��ة : استنتاج

  

  

  

  

  

والریاضیةالبدنیةالتربیةحصةجماعة

التربیةحصةجمــاعةلیسوا
والریاضیة



عرض وحتليل ومناقشة النتائج

 

 
 

  .لمعرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل نفسي إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  دالة

 
معرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر من  4.5المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

  .نستنتج أن التلمیذ عند تعرضه لمش�ل نفسي یلجأ إلى أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

41%

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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  في حالة تعرضك لمش�ل نفسي معین الى من تعود ؟

لمعرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل نفسي إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

جمــاعة حصة التر��ة 

البدن�ة والر�اض�ة                                     
88  59    

4,5  

  

  

  

3,84  

  

  

جمــاعة حصة 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     
62  41  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  .نفسي إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %59نس�ة  نأ) 17( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)17(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

نستنتج أن التلمیذ عند تعرضه لمش�ل نفسي یلجأ إلى أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

59%

والریاضیة

البدنیة

..........اخلامس الفصل   

في حالة تعرضك لمش�ل نفسي معین الى من تعود ؟): 17(السؤال 

لمعرفة عندما یتعرض التلمیذ لمش�ل نفسي إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه: الغرض منه

  ):17(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

جمــاعة حصة التر��ة 

البدن�ة والر�اض�ة                                     

جمــاعة حصة ل�سوا 

التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة � ):17(الش�ل الب�اني 

نفسي إلى من �عود له عن �ق�ة أصدقائه

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  إجا�اتب�ة تبین لنا سالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  41%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك

نستنتج أن التلمیذ عند تعرضه لمش�ل نفسي یلجأ إلى أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة: استنتاج

  

  

  

  

  

  

والریاضیةالبدنیةالتربیةحصةجماعة

التربیةحصةجمــاعةلیسوا
والریاضیة
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  الصداقة ؟ هــل �ان لمشار�تك في المنافسات أثناء أوقات الفراغ دور في تكو�ن

  .لمعرفة ما إذا �انت لمشار�ة التالمیذ في المنافسات دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

 
معرفة ما إذا �انت لمشار�ة التالمیذ في دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر  20.9المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

 .لها دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هــل �ان لمشار�تك في المنافسات أثناء أوقات الفراغ دور في تكو�ن

لمعرفة ما إذا �انت لمشار�ة التالمیذ في المنافسات دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

103  69    

20,9  

  

  

  

3,84  

  

  

47  31  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  .المنافسات دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %69نس�ة  نأ) 18( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)18(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

لها دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ في المنافسات نستنتج أن مشار�ة التالمیذ

69%

31%

..........اخلامس الفصل   

هــل �ان لمشار�تك في المنافسات أثناء أوقات الفراغ دور في تكو�ن): 18(السؤال 

لمعرفة ما إذا �انت لمشار�ة التالمیذ في المنافسات دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ: الغرض منه

  ):18(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة � ):18(الش�ل الب�اني 

المنافسات دور في تكو�ن الصداقة أثناء أوقات الفراغ

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  31%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك من

نستنتج أن مشار�ة التالمیذ: استنتاج

  

  

  

  

  

  

نعم

ال
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  الفرد مع جماعة القسم ؟ممارسة �رة الید مع تالمیذ قسمك خارج الحصة تساهم في عمل�ة دمج 

معرفة ما إذا �انت ممارسة التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع جماعة 

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  ةدال

 
معرفة ما إذا �انت ممارسة التلمیذ لكرة دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر من  54المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

 .جماعة القسمممارسة التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع 

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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ممارسة �رة الید مع تالمیذ قسمك خارج الحصة تساهم في عمل�ة دمج 

معرفة ما إذا �انت ممارسة التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع جماعة 

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

120  80    

54  

  

  

  

3,84  

  

  

30  20  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

   .الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع جماعة القسم

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %80نس�ة  نأ) 19( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)19(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

ممارسة التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع 

80%

20%

..........اخلامس الفصل   

ممارسة �رة الید مع تالمیذ قسمك خارج الحصة تساهم في عمل�ة دمج هل ): 19(السؤال 

معرفة ما إذا �انت ممارسة التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع جماعة : الغرض منه

  .القسم

  ):19(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة � ):19(الش�ل الب�اني 

الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع جماعة القسم

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  20%

المجدولة التي �انت ق�متها  2ق�مة ك

ممارسة التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع نستنتج أن : استنتاج

  

  

  

  

  

نعم

ال
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  هل ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن ؟

  .معرفة ما إذا �انت ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن

  

  مستو� 

  الداللة

  درجة

  الحر�ة

  الداللة

  

0,05  

  

  

  

01  

  

  

  

  دالة

 
معرفة ما إذا �انت ر�اضة �رة الید دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

  ةر ئول والدااي الجدفما هي موضحة 

ونس�ة " نعم"من عیینة ال�حث قد أجابوا ب 

وهي أكبر  18.02المحسو�ة  2، حیث بلغت ق�مة ك

  .01ودرجة الحر�ة 

  . ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن

عرض وحتليل ومناقشة النتائج ...................................................
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هل ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن ؟

معرفة ما إذا �انت ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن

  2ك  التكرارات        

  محسو�ة  

  2ك

  %      ت     مجدولة

101  67    

18,02  

  

  

  

3,84  

  

  

49  33  

150  100%  

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة �

   .مع اآلخر�نتساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة 

ما هي موضحة �ي ئالتحلیل اإلحصا ئجنتا لمن خال: تحلیل ومناقشة النتائج

من عیینة ال�حث قد أجابوا ب  %67نس�ة  نأ) 20( مال رقسؤ حول الالتالمیذ 

، حیث بلغت ق�مة ك)20(مثل ما هو موضح في الش�ل رقم 

ودرجة الحر�ة  0.05عند مستو� الداللة  3,84المجدولة التي �انت ق�متها 

ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن

67%

33%

..........اخلامس الفصل   

هل ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن ؟): 20(السؤال 

معرفة ما إذا �انت ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ن: الغرض منه

  ):20(الجدول رقم 

  اإلجا�ات

  نعم

  ال

  المجموع

دائرة نسب�ة توضح النس�ة المئو�ة لإلجا�ات المتعلقة � ):20(الش�ل الب�اني 

تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة 

تحلیل ومناقشة النتائج

التالمیذ  ب�ة تبین لنا إجا�اتسالن

مثل ما هو موضح في الش�ل رقم " ال"أجابوا ب  33%

المجدولة التي �انت ق�متها  2من ق�مة ك

ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل الثقة مع اآلخر�ننستنتج أن : استنتاج

 

  

  

  

  

  

  

نعم

ال
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  :مناقشة ومقارنة نتائج الفرض�ات - 5-3

في دراستنا هذه قمنا �التطرق إلى دراسة موضوع دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور 

 "الثانو�، وقمنا �محاولة إث�ات صحة الفرض�ات ومد� تحققها، حیث جاءت الفرض�ة العامة على الش�ل التالي 

، أما الفرض�ات الجزئ�ة ف�انت "  لى تنم�ة العالقات االجتماع�ة بین تالمیذ المرحلة الثانو�ةممارسة �رة الید تؤد� إ

ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة األولى تتمثل في أن : على النحو التالي

ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعل ، والثان�ة تتمثل في أن حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةداخل  الثانو�ة

  .حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةخارج  االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة

  :الفرض�ة األولى

بین  ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعيهذه الفرض�ة تتمثل �ما ذ�رنا سا�قا، في أن             

ر�اضة �رة ، حیث أكد التالمیذ من خالل إجا�اتهم أن حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةداخل  تالمیذ المرحلة الثانو�ة

�ما  حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةداخل  الید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة

ومن خالل النتائج المتحصل علیها نجد أن أغلب�ة التالمیذ �انت  ،)03.05.06.07.10(الجداول التال�ة  يهو مبین ف

من التالمیذ أكدوا على أن �رة الید لها تأثیر إیجابي  %71إجا�اتهم تصب اتجاه الفرض�ة الموضوعة حیث أن نس�ة 

�انت اإلجا�ة عل�ه الذ�  05، ف�ما یخص السؤال رقم 03في تكو�ن العالقات االجتماع�ة حسب ما دل عل�ه السؤال 

الذ� �انت  06، وفي السؤال رقم ن اإلحساس �االنتماء مع أصدقائهمم مهأن ممارسة �رة الید تم�ن %68بنس�ة 

الذ� �انت  07السؤال رقم  أنلید تنمي الصفات االیجاب�ة للفرد، �ما أن ممارسة �رة ا %80اإلجا�ة عل�ه بنس�ة 

 التر��ة البدن�ة والر�اض�ة �رة الید خالل حصة  ةممــارس أندوا على من التالمیذ أك %100اإلجا�ة عل�ه بنس�ة 

الذ� �انت اإلجا�ة  10 مال رقسؤ ال، و )األنان�ة، العزلة، الـقلــ�(تساعد على التخلص من �عض الصفات السلب�ة 

   .والر�اض�ةأثناء حصة التر��ة البدن�ة  اآلخر التالمیذ ال �فضلون اللعب مع الجنس�أن   %100عل�ه بنس�ة 

ر�اضة �رة هل ل -: وذلك من خالل عرض النتائج للمحور األول الذ� یخدم لنا التساؤل األول والذ� ص�غ �التالي

  ؟حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةداخل  الید دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة

حصة داخل  ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ةر�اضة �رة الید دور في لوعل�ه نستنتج �أن 

  .التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة

فاألنشطة البدن�ة والر�اض�ة �اختالف أنواعها تعد فضاء ثر�ا للتفاعل االجتماعي و�ناء العالقات اإلنسان�ة          

ناه�ك عن دور الر�اضة في ،  "زحاف دمحم"، " أحمد حمود" إل�ه أشارواكتساب الق�م والسلو�ات الصح�حة وهذا ما 
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 مد�حه” العدید من الدراسات العر��ة �دراسة �ل من إل�ه أشارترفع مستو� التواف� النفسي و االجتماعي و هذا ما 

  1.(1996)عبد الحمید  إبراه�م دمحم”و دراسة  “(1993) حسن فر�د 

  :الفرض�ة الثان�ة

ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین هذه الفرض�ة تتمثل �ما ذ�رنا سا�قا، في أن             

ر�اضة �رة ، حیث أكد التالمیذ من خالل إجا�اتهم أن حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةخارج  تالمیذ المرحلة الثانو�ة

�ما  حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةخارج  ین تالمیذ المرحلة الثانو�ةالید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي ب

ومن خالل النتائج المتحصل علیها نجد أن أغلب�ة التالمیذ �انت  ،)12.14.18.19(هو مبین ف الجداول التال�ة 

تأثیر على  أن �رة الید لهامن التالمیذ أكدوا على  %78إجا�اتهم تصب اتجاه الفرض�ة الموضوعة حیث أن نس�ة 

الجانب االجتماعي لد� التالمیذ وذلك من خالل األغلب�ة المتفوقة في التأكید على الز�ارة المت�ادلة بینهم خارج 

أن  %72الذ� �انت اإلجا�ة عل�ه بنس�ة  14، ف�ما یخص السؤال رقم 12حسب ما دل عل�ه السؤال  المناس�ات

، وفي السؤال رقم بنعم ام في أوقات الفراغ وذلك لتفوق نس�ة اإلجا�اتالتالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تق

أن مشار�ة التالمیذ في المنافسات لها دور في تكو�ن الصداقة أثناء  %69الذ� �انت اإلجا�ة عل�ه بنس�ة  18

ممارسة  أنمن التالمیذ أكدوا على  %80الذ� �انت اإلجا�ة عل�ه بنس�ة  19السؤال رقم  أن، �ما أوقات الفراغ

  .التلمیذ لكرة الید مع تالمیذ قسمه تساهم في عمل�ة دمج الفرد مع جماعة القسم

ر�اضة هل ل -: وذلك من خالل عرض النتائج للمحور األول الذ� یخدم لنا التساؤل األول والذ� ص�غ �التالي 

  ؟التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة حصةخارج  �رة الید دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ة

حصة خارج  ر�اضة �رة الید دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي بین تالمیذ المرحلة الثانو�ةلوعل�ه نستنتج �أن 

  .التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة

رلز بیوتشر تشا"و هذا ما أشار إل�ه ر�اضة �رة الید لها دور في ز�ادة التفاعل االجتماعي لومنه نقول أن            

Buetcher"  " أن األنشطة التر�و�ة الر�اض�ة تعمل على تدع�م العالقات اإلنسان�ة بین أفراد الجماعة و ذلك " إلى

  2." من خالل تدع�م ق�م الصداقة و الود �ما تعمل على تنم�ة المواهب واالستعدادات الفطر�ة

وتفاؤال وتك�فا وانسجاما مع اآلخر�ن حینما �مارسون األنشطة �أن األفراد �ص�حون أكثر ابتهاجا " �ورتن"�ما اثبت و 

في الدراسة التي قام بها حول دور الممارسة " م��مي"الترو�ح�ة ف�ما لو لم �مارسوها، وفي ذات الس�اق یؤ�د 

من إثراء  أن الر�اضة تز�د"  :الر�اض�ة �نوع مهم في األنشطة الترفیه�ة في المدرسة وفي التنم�ة االجتماع�ة لألفراد

                                                 
1- manifest.univouargla.dz/documents/Archive/2014./Proceding.docx  

  .1979 المطبوعات،و�الة : الكو�ت. أحمد بدر، أصول ال�حث العلمي ومناهجه   -  2
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الروح االجتماع�ة الطی�ة، تنمي روح التعاون والتآزر، تش�ل أساس الصداقة والق�ادة، تقو� صفة القبول االجتماعي 

  1." واحترام اآلخر�ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2000مر�ز الكتاب للنشر، : مصر. إخالص دمحم عبد الحف��، مصطفى حسین �اهي، طرق ال�حث العلمي والتحلیل اإلحصائي   -  1
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  :خالصـــــة

 ر�اضة �رة الید دوروفي األخیر من خالل الخلف�ة النظر�ة والدراسات السا�قة ونتائج الدراسة المیدان�ة اتضح لنا أن ل

، وتبین لنا حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ةداخل وخارج  الثانو� الطور تالمیذ  لد� ةاالجتماع� تنم�ة العالقات في

الطور تالمیذ  لد� ةاالجتماع� تنم�ة العالقاتر�اضة �رة الید دور في ل: صحة الفرض�ة العامة التي مفادها هو

   .الثانو� 
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  خاتمـــــــــة

�خالصة نهائ�ة لهذه الدراسة المتواضعة، وٕاجا�ة عن التساؤالت التي طرحناها حول إش�ال�ة ال�حث، والتي تمحـورت 

حول دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور الثانو� حیـث توصـلنا إلـى أن �ـرة الیـد لهـا دور 

لتالمیــذ داخــل وخــارج حصــة التر��ــة البدن�ــة والر�اضــ�ة، �معنــى آخــر أن التفاعــل فــي ز�ــادة التفاعــل االجتمــاعي بــین ا

الحاصل أو الذ� تولد �رة الید أثنـاء حصـة التر��ـة البدن�ـة والر�اضـ�ة �سـاهم فـي ز�ـادة وتوطیـد العالقـات االجتماع�ـة 

  .خارج إطار حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

ل الـــذ� تلع�ـــه �ـــرة الیـــد �وســـیلة لتوســـ�ع وتطـــو�ر العالقـــات االجتماع�ـــة ومنـــه یجـــب علینـــا أن ال نهمـــل الـــدور الفعـــا

�مختلف أش�الها �ما أن هذا ال�حث مجرد نقطة بدا�ة النطالق �حوث أخر� تسل� المز�د مـن الضـوء علـى مواضـ�ع 

  .في هذا المجال

�ــــــــــه الــــــــــذ� بــــــــــذلنا ف وأخیــــــــــرا نحمــــــــــد هللا عــــــــــز وجــــــــــل  �ــــــــــأن وفقنــــــــــا إلنهــــــــــاء هــــــــــذا ال�حــــــــــث المتواضــــــــــع والمهــــــــــم

  .جهدنا المقل فما �ان من خطأ فمنا ومن الش�طان وما �ان من توفیٍ� فمن هللا عز وجل
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  :االستنتاج العام-1

نستخلص من خالل مالحظة وتحلیل نتائج االستب�ان وانطالقا من استنتاجات المحاور، یتبین لنا بوضوح          

ز�ادة درجة التفاعل وذلك من خالل  دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور الثانو� 

االجتماع�ة، إذ فالتفاعل أساس العمل�ات  ،االجتماعي بین التالمیذ خالل و خارج حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

ال �ستط�ع األفراد أن �ع�شوا في المجتمع، منعزلین مت�اعدین أو منفردین ولكنهم یرت�طون �عالقات وروا�� تنشأ من 

  .طب�عة اجتماعهم وتفاعل رغ�اتهم واحتكاك �عضهم �ال�عض

  :ول نستنتج أناومن خالل النتائج المتحصل علیها من الجد  

 التالمیذ لدیهم العدید من األصدقاء الذین ینتمون إلى الجماعة الر�اض�ة وذلك للتناس� والتفاعل  معظم

ل الدور الذ� یلع�ه الفرد داخل المجموعة، �اإلضافة إلى نفس التوجه الكبیر الموجود بینهم، �ما ال نهم

 .و�ذلك األهداف

  رة الید لها دور في إثراء العالقات االجتماع�ة من خالل�: 

 إثراء الروح الجماع�ة وتنم�ة روح الجماعة. 

 تز�د من حجم العالقات االجتماع�ة بین األفراد.  

  أغلب�ة التالمیذ �قضون أوقات فراغهم مع أفراد من حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وذلك للتفاعل الكبیر

 .الموجود بینهم �اإلضافة إلى تأثر الفرد �الجماعة التي ینتمي إلیها

  التالمیذ یت�ادلون الز�ارات ف�ما بینهم وذلك لخطو� االرت�ا� الوث�قة الموجودة بین األصدقاء �اإلضافة معظم

 .إلى التفاهم ودرجة التفاعل االجتماعي الحاصل

   أغلب�ة التالمیذ عندما یواجهون مشاكل معینة یلجئون إلى أقرانهم من الجماعة الر�اض�ة لدرجة التفاعل

 .افة إلى التنظ�م والعمل الجماعي، الثقة المت�ادلة بین األفرادالموجود بینهم �اإلض

معظم التالمیذ �شار�ون ف�ما بینهم المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ وذلك �غرض التواصل والترا�� والتقرب 

  .منهم أكثر فأكثر �اإلضافة إلى تغییر الجو والقضاء على الروتین والترو�ج عن النفس

دائما إلى الدخول في وس� یلبي له حاجاته، فحاجة االعتراف من طرف اآلخر�ن مهمة جدا، فنجده فالفرد �سعى 

ی�حث عن أصدقاء تر�طه بهم العالقات حب وتضامن وتعاون وثقة لذا فرغبته في االندماج داخل الجماعة یجدها 

  . ا النشا�في ممارسة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة والتفاعل االجتماعي الحاصل من خالل هذ

 

    



 اقرتاحات وفروض مستقبلية

 

 
 

83 

  :والفروض المستقبل�ة االقتراحات

  في تنم�ة العالقات االجتماع�ة الید �رةتوس�ع هذه الدراسة ل�ص�ح �مقدورها أن تعطینا صورة أوضح لدور. 

 رة الید دراسة مقارنة بین العالقات االجتماع�ة في�. 

  محاولة الوقوف �ش�ل أوسع على أثر الفروق الجنس�ة في العالقات االجتماع�ة واألس�اب التي تؤد� إلى

 .وانخفاضها ارتفاعها

  الجانب االجتماعي للتلمیذ بوضع تمار�ن تعمل على تنم�ة على أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة االهتمام�

 .العالقات االجتماع�ة

 الحر�ة في تش�یل األفواج حسب اخت�ارهم ومیوالتهم حتى یتم�نوا من التعاون  السماح للتالمیذ وٕاعطائهم

 .مما یدفعهم للتعلم أكثر، والتفاهم

 ث تص�ح مجاال حق�ق�ا لنمو العالقات االجتماع�ة بین التالمیذ ألن هذا یاالهتمام �الجماعات المدرس�ة �ح

 .اع�ة�عودهم بروح المشار�ة و��سبهم الكثیر من المهارات االجتم

 إعطاء أهم�ة �الغة لمرحلة المراهقة، �اعت�ارها المرحلة األساس�ة لترسیخ الم�تس�ات والخبرات. 

 تغییر النظرة لكرة الید �أنها سبب للعدوان. 

 الحث على ممارستها والحرص جوهرها والتعاون واالحترام. 

  للمراهقینبتسخیر �ل اللوازم الماد�ة والمعنو�ة لكرة الید إعطاء أهم�ة �بیرة. 

  أن تكون دراسات و�حوث تشمل هذه الدراسة وتز�د علها في التطرق إلى �ل الجوانب الغیر مدروسة سا�قا

تنم�ة في لتكون دراسة نموذج�ة حول هذا الموضوع وهذا من أجل العمل على تحسین دور �رة الید 

الناح�ة النفس�ة والحر��ة من جهة، مستواه من والرفع من  الثانو� الطور تالمیذ  لد� ةاالجتماع� العالقات

 .ومن جهة أخر� السیر �العمل�ة التعل�م�ة إلى النجاح والتقدم وتحقی� األهداف التر�و�ة في مجتمعنا

 یجب على األول�اء و األساتذة تشج�ع التالمیذ على ممارسة الر�اضة .

  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة من  للتالمیذ المراهقین وذلك �الق�ام �حصص نظر�ة فياالعتناء �الجانب النفسي

  .أجل التوع�ة والتحس�س �أهم�ة الر�اضة
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 وزارة التعلــــ�م العـالــــي و ال�حـــــــث العلمــــــي

اكلي محنـــد أولحـــاججامعة   01:الملح�    

 معهد علوم و تقن�ات النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة 

 قسم التر��ة البدنیـــة و الر�اضیـــة

. علم الحر�ةالتر��ة و :  تخصص  

. طــــــراد توفیـــــ�:  األستاذ المشرف اسم  

 

 

 

 

التالمیـــذ ، في إطار إنجاز مذ�رة نیل شهادة الل�سونس في علوم و تقن�ات النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة ،  أخواني

   دور �رة الید في تنم�ة العالقات االجتماع�ة لد� تالمیذ الطور الثانو� تخصص نشا� بدني تر�و� ، �عنوان 

:و المحــاور �النس�ة للنظــر للفرض�ات �ـــانت   

o  الیـــــــد لهــــــا دور فعـــــــال و �بیـــــــر فــــــي ز�ـــــــادة درجـــــــة التفاعــــــل االجتمـــــــاعي لـــــــد�  تالمیـــــــذ ر�اضــــــة �ـــــــرة

 .المرحلة الثانو�ة داخل حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة

o  ممارســــة �ــــرة الیــــد لهــــا دور فــــي ز�ــــادة درجــــة التفاعــــل االجتمــــاعي لــــد� التالمیــــذ خــــارج حصــــة التر��ــــة

 .البدن�ة و الر�اض�ة

  .   ـــ نرجو من�م اإلجا�ة على هذه األسئلة ��ل صدق و موضوع�ة للوصول إلى أدق النتائج المم�نـة 

أح�ط�م علما أن هذه األسئلــة ل�ست امتحان أو اخت�ار لمعلوماتكم و لكن ست�قــى ســر�ة و تستعمــل ألغراض علم�ة  

  .بــحــتة 

  

  .اإلجــا�ة التــي تر�دونــهاأمـــام  ﴾× نرجو من�م وضع العالمة ﴿ 

  

     بن سل�م أسامـــة √: الطالب 

  .حدیوش �الل  √

 استمــــــــــارة استبيـــــــــــان



 

 
 

ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد� التالمیذ داخل حصة التر��ة البدن�ة : المحور األول

 .و الر�اض�ة

    هل لد�ك أصدقاء �ثــــر ؟: 01س

  ال                                      نعم        

        

  

  هل هؤالء األصدقاء هم أفراد من جماعة حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ؟: 02س

  ال                                      نعم        

  

  

  هل ممـارستك لكرة الید خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تز�د من عدد األصدقاء ؟: 03س

  نعم                                   ال          

  

  

حصــــة التر��ــــة هــــل تــــر� ممـــــارستك لكــــرة الیــــد زادت مــــن قــــدرتك علــــى فهــــم أصــــدقائك مــــن جماعــــة : 04س

  ؟البدن�ة والر�اض�ة 

  ال                                     نعم        

  

  

  الید مع أصدقائك ؟ هل تحس �االنتمـاء الجماعي و أنت تمارس �رة: 05س

  ال                                     نعم        

  

  

تســــاعدك علـــى تنم�ــــة و تطــــو�ر التر��ـــة البدن�ــــة والر�اضـــ�ة هـــل ممـــــارستك لكـــرة الیــــد خـــالل حصــــة : 06س

  ؟) التعاون، التآزر، التضامن (اإلیجاب�ة  الصفات �عض

  ال                                    نعم        

   

  



 

 
 

ـــد خـــالل حصـــة : 07س ــــارستك لكـــرة الی ـــر� أن ممـ ـــة والر�اضـــ�ة هـــل ت ـــة البدن� ـــتخلص التر�� ـــى ال تســـاعدك عل

  ؟) األنان�ة، العزلة، الـقلــ�(من �عض الصفات السلب�ة 

  ال                                   نعم        

  

ـــــذه الصـــــفات الســـــلب�ة : 08س ـــــر� أن ه ـــــل ت ـــــد(ه ـــــ�، التوح ـــــك مـــــع ...) األنان�ـــــة، القل ـــــى عالقت ـــــؤثر عل ت

  ؟التر��ة البدن�ة والر�اض�ة األصدقاء خالل حصة 

  ال                                   نعم        

  

  والر�اض�ة ؟هل تفضل اللعب مع تالمیذ من نفس الجنس أثناء حصة التر��ة البدن�ة : 09س

  ال                                   نعم        

  

  

  هل �حرجك اللعب مع تالمیذ من الجنس اآلخر خالل حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ؟: 10س

  ال                                  نعم        

المرحلة الثانو�ة خارج ز�ادة درجة التفاعل االجتماعي لد�  تالمیذ : المحور الثاني 

  .حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 

  هل تقــوم بز�ارة زمالئك في الفر�� أثناء المناس�ات المختلفة ؟:  11س

  ال                                    نعم        

  

  هل تقوم بت�ادل الز�ارة مع أصدقائك خارج المناس�ات المختلفة ؟: 12س

  ال                                    نعم        

  

  هل حدث و ذهبت مع أهلك لز�ارة أسرة زمالئك في القسـم ؟: 13س

  ال                                    نعم        

  

  هل تشارك أصدقائك من الفر�� في المنافسات التي تقام في أوقات الفراغ ؟: 14س

  نعم                                 ال          



 

 
 

  

  مع مــن تفضــل ممـــارسة النشاطات الر�اضة في أوقات الفراغ ؟: 15س

مع أفــراد ل�سوا من جمــاعة حصة          مع أفــراد من جمــاعة حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                      

 التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

  في حالة تعرضك لمش�ل عاطفي معین إلى من تعود ؟: 16س 

مع أفــراد من جمــاعة حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة                                     مع أفــراد ل�سوا من جمــاعة 

 حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

  

  في حالة تعرضك لمش�ل نفسي معین الى من تعود ؟: 17س

مع أفــراد ل�سوا من جمــاعة حصة                                  أفــراد من جمــاعة حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ةمع 

 التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

  

  هــل �ان لمشار�تك في المنافسات أثناء أوقات الفراغ دور في تكو�ن الصداقة ؟: 18س  

  ال                                     نعم        

                                   

هـــل ممارســـة �ـــرة الیـــد مـــع تالمیـــذ قســـمك خـــارج الحصـــة تســـاهم فـــي عمل�ـــة دمـــج الفـــرد مـــع جماعـــة : 19س

  القسم ؟

  ال                                 نعم        

  

  الثقة مع اآلخر�ن ؟هل ر�اضة �رة الید تساهم في عمل�ة ت�ادل : 20س

  ال                                   نعم        

  

  

  

  

  

  ﴾...و ش�ـــــــــــــــــــــــــــــرا ... ﴿
 
  



 

 
 

 

 











 ملخـــــــص البحث

 

LE ROLE DE HAND SUR LE DEVLEPMENT DES RELATIONS 

SOCIAL CHEZ LES ÉLEVES DE SECONDAIRE 

 

Resumé:  

L'objectif de cette etait de savoir le rôle de hand sur le devlepment des relations social 

chez les éleves de secondaire, Les chercheures ont choiser aléateatoirment une partie 

des étudients qui contiens 150 éleves pour la phase secondaire de la daira de Bouira, les 

chercheurs ont utiliser le programe discriptif  pour  s'addaptter a la nature d'etude, 

eloutile et ils ont arriver a ces resultats: 

- Le hand a un rôle pour developer l'inflience social entre les éleves de la phase 

secondaire dans les séance de sport. 

- La pratique de hand a un rôle pour developer le degree d'inflience chez les éleves hors 
de la séance de sport. 
 

A travers ces résultats, nous proposons une gamme de solutions: 
 L’intérêt pour les groupes scolaires de devenir un véritable espace de 

développement des relations sociales entre les élèves car cela les amène dans un 
esprit de participation et leur procure de nombreuses compétences sociales. 

 Donner une grande importance à l'adolescence, en tant que phase de base pour 
consolider les acquis et les expériences. 
Changer le look du handball en tant que cause d'agression. 

 
 

Mots-clés: handball, relations sociales, élèves du secondaire. 
 
 
 
 
 


