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 ملخص البحث
  

 النشاط البدني الرياضي الالصفي وعالقته بالتفاعل االجتماعي لتالميذ المرحلة الثانوية

  من إعداد الطلبة:                                                                      تحت إشراف الدكتور:

  علوان رفيق  بولحواش رابح

  خميرة عبد الوهاب

عالقة النشاط البدني الرياضي الالصفي بالتفاعل االجتماعي في ثانويات والية هدفت الدراسة إلى التعرف على    
باإلضافة إلى معرفة إذا كان هناك تباين في ممارسة النشاط الرياضي الالصفي ما بين تالميذ المرحلة  ،البويرة وسط

ذا المنهج مع هذا النوع من الدراسات وقد تألف مجتمع البحث وقد استخدمنا المنهج الوصفي نظرا لتالئم ه .الثانوية
) أستاذ ثم تطبق أداة 19من جميع أستاذة التربية البدنية والرياضية لثانويات والية البويرة وسط والذي بلغ عددهم (

عدة  اد علىموقد تم بناء االستبيان باالعتالدراسة المتمثلة في االستبيان للحصول على المعلومات من المبحوثين 
مقاييس للنشاط الرياضي الالصفي التي استعملت في دراسات سابقة تناولت موضوع النشاط الرياضي الالصفي، وقد 
تم توزيع االستبيان على عينة استطالعية وذلك من أجل التحقق من خصائصه السيتكيومترية، قبل طرحه على مجتمع 

وقد  ،تالميذكثر بين الأتفاعل نرى ثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي أنه أالدراسة هذا وقد جاءت نتائج الدراسة 
اهتمام أكبر باألنشطة الالصفية باإلضافة الى توفير كل المرافق المالئمة لتعليم  هم توصيات ان تكون هناكأجاء في 

    مختلف األنشطة الرياضية. 

 :Résumé  

   Le but de l’étude était d’identifier le lien entre l’activité physique et l’activité non 
traditionnelle dans les interactions sociales aux niveaux secondaires de l’état central de 
Bouira ainsi que de savoir s’il y avait une différence dans la pratique de l’activité non 
sportive entre les étudiants du niveaux secondaires nous avons utilisé l’approche 
descriptive pour déterminer si ce programme était adapté à ce type d’études la société de 
recherche comprenait tous les professeur d’éducation physique et de sport pour le 
secondaire de la province de Bouira central qui complait 19 professeur puis avait utilisé 
l’outil d’enquête pour obtenir des information auprès des répondant dépendant de 
plusieurs le questionnaire a été distribué à un échantillon d’enquête afin de vérifier ses 
caractéristiques cryométriques avant d’être présente a la communauté de l’étude les 
résultat de l’étude ont montré que lors de l’exercice de l’activité extracellulaire nous 
observons davantage d’interaction entre les recommandation les plus important ont été 
qu’il fallait accorder une plus grande attention aux activités parascolaires en plus de 
fournir tous les installation appropriées pour l’enseignement de diverses activités 
sportives.                  
 



 

 مقدمة:

ن التربية الرياضية مادة ذات أهمية كبيرة لما تكتسيه من فوائد نفسية واجتماعية وتعليمية وهذا لما تتميز به إ     
ربوي يندرج كنظام تاز فترة المراهقة على أحسن وجه. فهي عن باقي المواد الدراسية، حيث تساعد المراهق على اجتي

في إطار النظام التربوي العام الذي يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطبيق مهامه، أي بمعنى تنمية المهارات الفردية 
راد فللتالميذ في النشاط البدني الرياضي الذي يميلون إليه، وذلك من خالل التدريب والمنافسة بطريقة منظمة بين أ

القسم الواحد أو بين األقسام الدراسية، وجعل المنافسة شريفة بعيدة عن التحايل واستعمال العدوان الذي كثيرا ما 
يؤثر على السير الحسن لحصة التربية البدنية والرياضية وجعل من هذه الحصة أداة للتقليل والتخفيف من السلوك 

 العدواني عند التالميذ.  

النشاط البدني الرياضي الالصفي وسيلة لتحقيق غاية مجيدة، ونظرا للتأثير الكبير الذي تلعبه وبالتالي يصبح     
حصص التربية البدنية والرياضية في مختلف المراحل العمرية باعتبارها فضاء واسعا لتحقيق األغراض السامية 

 للتربية البدنية والرياضية داخل الثانوية.  

ية ، وتمت أهموجود عدة تفاعالت اجتماعية بين التالميذوع نظرا لما الحظناه من وكان اختيارنا لهذا الموض   
، يتحقيق التفاعل واالندماج االجتماعالبحث في إبراز دور النشاطات الرياضية وخاصة النشاطات الالصفية في 

التركيز على  لدراسة كانالتالميذ، ففي هذه اعملية التفاعل االجتماعي تتم في وجود ممارسات بين وهذا باعتبار أن 
 هذا الجانب.  

شاط البدني الن ومن هذا المنظور تطرق الباحث لتعريف المصطلحات المرتبطة بموضوع البحث، والمتمثلة في:     
ه من نتائج، ـل الدراسات السابقة وما وصلت إليتم تناو  التفاعل االجتماعي،األنشطة الالصفية، المراهقة،  الرياضي،

  ى على ذكر أهميته واألهداف المتوخاة عن هذا البحث.وبعد ذلك أت
 ول:  فص تناولنا فيه ثالثة فصول أما الباب األول والمتعلق بالجانب النظري

التفاعل يل فيه إلى التفص ناالفصل الثاني فتناولالنشاط البدني الرياضي الالصفي أما  يتضمن الفصل األول
هومها، أنواعها، فيه مرحلة المراهقة، مف نافقد تناول وفيما يخص الفصل الثالث ...، تعريفه، أسبابه، أنواعهاالجتماعي

ة تها وأهمية ممارسة النشاطات الرياضينا إلى خصائصها ومميزاأزمة المراهقة، أشكالها ومشاكل المراهقة، كما تطرق
  في هذه المرحلة.  

  من فصلين وهما ما يلي:أما فيما يخص الباب الثاني فيتضمن الجانب التطبيقي الذي يتض   

ة مع ذكر أدوات ـغيرات، وكذا الدراسة االستطالعيالفصل األول تعرض فيه الباحث إلى منهجية البحث تحديدات المت
فصل الثاني الير تحديد أدوات تحليل البيانات. أما وعينة البحث، كما تم تعريف المقياس واالستبيان، وفي األخ

االستبيان، وقد خلص الباحث في األخير إلى خالصة عامة للبحث ثم بعض ج عرض وتحليل ومناقشة نتائفتضمن 
 االقتراحات ثم المراجع والمالحق.  
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  اإلشكالية: -1

الختالف العوامل االجتماعية  وهذا راجعنمط حياتهم  واالختالف فيالمجتمع التباين  أفرادما يميز  أهممن     
لعمرية طبقات المجتمع حسب الفئات ا وكذا اختالفالمتاحة لكل فرد  اإلمكانات وكذلك اختالفالتكوينية  أوالشخصية 

 .عيشا في المجتمع وأصعب الفئاتعقد أن حياة الفئة المراهقة نجدها من ع سألنا فإذا

 ،فئة المراهقة على وجه التحديد وضع لها منهج تربوي شامل في المؤسسات الثانوية التربوية أي األخيرةهاته     
ما جعلهم م اآلخرين المجتمع أفراد والنقص دونبالعزلة  اإلحساسيعوق هاته الفئة تفاعلها مع المجتمع هو  ولعل ما
  سلبية.المجتمع بنظرة  إلىينظرون 

لنمو نسجام واتحقيق االولالبحث عن الوسيلة العالجية الفعالة لتفجير الطاقة االنفعالية الزائدة  أهميةتبرز  ومن هنا
  .خلل ينعكس على شخصيته مستقبال أياجتياز هاته المرحلة بسالم الن  ومساعدته علىللمراهق  المتكامل

بواسطة حقيق نموه االجتماعي والبشرية لت واإلمكانيات الماديةفالمجتمع مسؤول مسؤولية كاملة لتوفير الوسائل     
ذا الوقت في ه ألنهخاصة في وقت فراغه  ،مكانة فيه ٕايجادفي المجتمع و  إدماجهمحاولة و  الالصفي النشاط البدني

   .بالتحديد يجب السيطرة عليه تجنبا النحرافه

عند  األخصبو   على التفاعل االجتماعي الالصفي النشاط البدني الرياضيعالقة معرفة  أردنامن خالل بحثنا هذا    
   :تياآلمنه حق علينا التساؤل الفئة المراهقة و 

  التساؤل العام: -1-1

  ؟ةالمرحلة الثانوي تالميذلدى االجتماعي الالصفي في زيادة التفاعل  البدني الرياضي يساهم النشاط هل* 

  التساؤالت الجزئية: -1-2

  ة؟الثانويلألنشطة الجماعية الالصفية دور إيجابي في زيادة التفاعل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة  هل -أ

ل االجتماعي لدى يزيد من التفاع في النشاط البدني الرياضي الالصفي والرياضيةالتربية البدنية  سلوك استاذ هل -ب
   التالميذ؟

  ؟ماعياالجت تفاعلهمالالصفي يحسن العالقة بين التالميذ وبالتالي زيادة  لنشاط البدني الرياضيا هل -ج

  :الفرضيات -2

  الفرضية العامة: -2-1

  لدى تالميذ المرحلة الثانوية. الالصفي في زيادة التفاعل االجتماعي البدني الرياضي يساهم النشاط* 

  الفرضيات الجزئية: -2-2
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  .لألنشطة الجماعية الالصفية دور إيجابي في زيادة التفاعل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية -أ

جتماعي لدى يزيد من التفاعل اال في النشاط البدني الرياضي الالصفي والرياضيةالتربية البدنية  سلوك استاذ -ب
  التالميذ.

 .االجتماعي الالصفي يحسن العالقة بين التالميذ وبالتالي زيادة تفاعلهم لنشاط البدني الرياضيا -ج

  أهمية البحث: -3

  الدراسة في: تكمن أهمية هذه

  ومعرفة أهميته في زيادة التفاعل االجتماعي لدى التالميذ. دراسة النشاط البدني الرياضي الالصفي -

  دور ومكانة األستاذ في توجيه التالميذ نحو الممارسة الفعلية لألنشطة الالصفية. -

  تحقيق التوافق االجتماعي أثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي.  -

  أهداف البحث: -4

 لتالميذا من حيث الدور الذي يلعبه في خلق التفاعل االجتماعي عند الالصفي النشاط البدني الرياضي أهمية إبراز -
 لديهم.وتنمية المهارات العقلية 

  التطرق إلى موضوع التفاعل االجتماعي ومدى أهميته.  -

  اء ممارسة النشاط البدني الالصفيأثن معرفة رغبات التالميذ -

  .اهقينبالنسبة للمر  الالصفي النشاط البدني الرياضي حياءإلالذين يعود لهم الفضل  األشخاصمعرفة من هم  -

  :أسباب اختيار الموضوع -5

 .بالفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها من هذا البحث اإليمان -

  إبراز أهمية النشاط البدني الرياضي الالصفي في التفاعل االجتماعي. -

  .الهيئات المختصة للفئة المراهقة عن طريق هذا البحث أنظارلفت  -

  أسباب موضوعية: -5-1

   .عند المراهقين الالصفية الرياضية األنشطة والموضوعية لممارسةمعرفة الدوافع الحقيقية  -

  .المراهقةبالفئة  المسؤولة للتكفل وتوجيهات للهيئاتمحاولة تقديم توصيات  -
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  .نحو الفئة المراهقة واألسرة تغيير نظرة المجتمع -

  تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6

  تعريف النشاط البدني الرياضي الالصفي: -6-1

  مفهوم النشاط البدني الرياضي: -أ

رد من ويعد عنصرا فعاال في إعداد الف خصوصا،ميدان من ميادين التربية والتربية الرياضية : تعريف قاسم حسين
االيجابية  ةوالخلقي، الوجهخالل تزويده بمهارات وخبرات حركية تؤدي إلى توجيه نموه البدني والنفسي واالجتماعي 

  .1 لخدمة الفرد نفسه من خالل خدمة المجتمع
م يستخد يوالت ان،اإلنسنية والرياضية التي يقوم بها ير شامل لكل ألوان النشاطات البد" تعب :تعريف أمين أنور الخولي

الجوانب  ومظهر رئيسي لمختلف ،أكثر منه اجتماعي ألنه جزء مكملوهو مفهوم انثروبولوجي ، فيها البدن بشكل عام
 .2نفسية واالجتماعية لبني اإلنسانالثقافية وال

 االنشاط البدني الرياضي هو مجموعة من التمرينات واأللعاب والمباريات والمسابقات التي يؤديه :التعريف اإلجرائي
س في أوقات ترويح عن النفأو قصد الترفيه وال ،تنمية مهاراته الحركية والبدنية قصد ،الفرد داخل المدرسة أو خارجها

  .الفراغ
 األنشطة الالصفية: -ب

ع من للتالميذ المتفوقين وذوي الهواية للرفهي عبارة عن نشاط تربوي خارج ساعات الدوام الهدف منها إتاحة الفرصة 
  .3مستوى أدائهم ويمكن التالميذ ذوي المستوى الضعيف من تدارك ضعفهم وتحسين مستواهم

ن في المؤسسة التعليمية وعادة ما تكو هي كل النشاطات الرياضية التي يتم ممارستها خارج إطار التعريف اإلجرائي: 
  أوقات الفراغ.

  التفاعل االجتماعي: -6-2

نهما مثيرا م أيبحيث سلوك  ،وسط معين أواالجتماعيين في موقع هو مجموعة من العمليات المتبادلة بين الطرفين   
غاية بتبادل وسائل معينة ترتبط  يتم خالل ذلكهذا التفاعل عادة عبر وسط معين و يجري و  .اآلخرلسلوك الطرف 

  .4نةعالقات اجتماعية معي إلى ومظاهر مختلفة تؤدي أشكاالتتخذ عمليات التفاعل و  ،محددةوأهداف 

  
                                                            

 .65، ص1990علم النفس الرياضي، مبادئه وتطبيقاته في مجال التدريب، الجزء الثاني، جامعة الموصل، العراق، ،قاسم حسن حسين 1
 78ص، 1990، أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، المجلس الوطني الثقافي األدب والفنون، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  2
 .117حسن شلتوت وآخرون، التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية، دار الفكر العربي، ص  3
 .59، ص2002، 3صالح علي أبو جادو، سيكولوجيا التنشئة االجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط  4
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  المراهقة: -6-3

  .اهق في اللغة تعني قارب االحترامكلمة ر الرشد و  إلىالمراهقة مرحلة انتقالية من الطفولة 

الثة فهي مرحلة من حياة الفرد من الث ،العقليمن النضج الجنسي واالنفعالي و اب المراهقة تعني اصطالحا االقتر  ماأ
  هانهايت راهقة لكن من الصعب تحديدمن السهل تحديد بداية المو  ،قبل ذلك بعامين أو .التاسعة عشر تقريبا إلىعشر 

 النمو ظاهرمالنضج في  إلىبينما تحدد نهايتها بالوصول  ،بداية المراهقة تحدد البلوغ الجنسي إن إلىيرجع ذلك و 
  .1لفةالمخت

  التعريف اإلجرائي:

  من الطفولة إلى الرشد تبدأ بالبلوغ ومدتها غير محددة وغير منتظمة. هي فترة انتقالية من الطفولة إلى الرشد

  الدراسات السابقة: -7

 إليهما وصل في بحثه ب إليهيقارن ما وصل  إنباحث نقطة بداية حتى يستطيع  أليالدراسات السابقة تعتبر  إن   
 .إلنسانيةاالمعرفة  إلىجديدة  إضافةالخروج بنتائج جديدة تكون  أو ،يؤكد النتائج السابقة نأ فإما ،من بحث قبله

 ،تمثيالتونظريات وفروض و  بأفكاركبيرة في كونها تزود الباحث  أهميةباالطالع على الدراسات السابقة يكتسي و 
البحوث  نفي هذا السياق حاولنا االطالع على العديد مو  .المشكلة المراد البحث فيها أبعادتفيد الباحث في تحديد 

   :تيكاآلهي منها بعض الدراسات المشابهة و  أخذناالتي تمس موضوع بحثنا و 

مذكرة  األطرشحسين محمد  إعدادمن  االجتماعي للمراهق اإلدماجالرياضية في دور التربية البدنية و  :األولىالدراسة 
  .2005لنيل شهادة الماجستير 

عليه ليصبح  هاتأثير مدى و  ،في االندماج االجتماعي للمراهقالرياضية دور التربية البدنية و  إبرازترتكز على  :هدفها
    .على تالميذهم ذةاألساتثر أ إبرازكذا ويتقيد بتطبيقها و  ،سؤولية مطلع على قوانين مجتمعهاجتماعي يتمتع بروح الم

الجتماعي ا اإلدماجهام جدا في بدنية والرياضية لها دور كبير و التربية ال إن إلىتوصلت الدراسة  :الدراسة نتائج
ن لقوانينه منفذيمتمتعين بروح المسؤولية مطاعين و المجتمع  أحضان إلىمن خالل تحويلهم  يظهر ذلكو  ،للمراهقين

   .لها دور واضح على التالميذ في حياتهم األستاذشخصية و  األخالقيةالخصائص  إنكما 

عبد  ركاب إعدادالرياضية الالصيفية لدى المراهقين من  األنشطةاالجتماعي من خالل  التفاعل :الثانيةالدراسة 
  2008 2007لنبل شهادة الليسانس  وآخرون مذكرةالحميد 

                                                            
 .272فؤاد البيهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ص 1
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 هميةأالرياضية الالصيفية وما تحقق من  األنشطةعملية التفاعل االجتماعي من خالل  إلىالتطرق  :هدف الدراسة
  ساتذة لضرورة االهتمام بالمراهق ألاز تحفي والتنافس وكذادعم حصص التربية البدنية من خالل التعاون 

التنافس و الرياضية الالصيفية لها دور ايجابي في بحث روح التعاون  األنشطة إن إلىتوصلت الدراسة  :نتائج الدراسة
يات في في ترسيخ هذه العمل األستاذ ومدى مساهمةمقومات التفاعل االجتماعي  أحدالعمليتان اللتان تعتبران  هاتان

  .سلوك المراهق
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  :تمهيد

يعد النشاط الرياضي ميدانا مهما من ميادين التربية يهدف إلى إعداد الفرد الصالح وتزويده بالخبرات ومهارات    
  تمكنه من أن يتكيف مع مجتمعه ويجعله قادرا على مسايرة العصر في تطوره ونموه.  

تها كلها تعبر عن حركة اإلنسان المنظمة سواء كانت في نشطة الرياضية وٕان اختلفت مصطلحاتها وتسمياواأل   
التنافسي بين األفراد والجماعات أو مجال التطبيق  إطارهامستواها التعليمي والتربوي البسيط في المدرسة أو في 

 للمهارات المتعلمة.  

في إطار برنامج في المؤسسات التربوية نجد نوعين من األنشطة الرياضية أنشطة صفية وهي التي تمارس    
تهدف إلى اإلعداد البدني العام لكسب الصحة واللياقة البدنية وتعليم المهارات النافعة سا أسبوعيا)، و  2المؤسسة (

نها تفتقر لإلعداد الخاص والدقيق في أي نشاط رياضي غير أ ،لحسن استغالل وقت الفراغ واكتساب القوام السليم
محدد بغرض الوصول ألعلى مستوى والنوع الثاني أنشطة الصفية وهي التي تمارس خارج دوام الحصص الرياضية 
المبرمجة في المؤسسة التربوية بهدف اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الكامنة لدى التالميذ والتي لم تتح لهم 

هارها خالل حصص التربية البدنية المبرمجة، كما أ نها تساهم في تحسين مستواهم ولذي الميول الفرصة إلظ
   والرغبات المزيد من المزاولة الرياضية. 
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  :النشاط البدني الرياضي -1

بالتلقائية هو كل عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقعة على طاقة الكائن الحي وتمتاز  :تعريف النشاط - 1-1
  .1أكثر منها االستجابة

  :تعريف النشاط البدني الرياضي  - 1-2

حيث كان اإلنسان البدائي  ،حد اتجاهات الثقافة الرياضية التي ترجع إلى التقدمأيعتبر النشاط البدني والرياضي    
فأقام مسابقات العدو والجري والرمي والجري والقفز والمصارعة وغيرها  .يمارسها كثيرا ضمانا إلشباع حاجاته األولية

ثم أضاف إلى هذه  ،محاكيا أجداده األولين ومستفيدا من خلفياته الرياضية السابقة ،من النشاطات األخرى
لها النشاطات األساسية بعض الوسائل كالكرات والمضارب والشبكات ووضع لها القوانين واللوائح وأقام من اج

التدريبات والمنافسات وعمل جاهدا من اجل تطويرها واالرتقاء بها حتى أصبحت إحدى الظواهر االجتماعية الهامة 
  وأصبحت عنوان الكفاح اإلنساني ضد الزمن وذلك ليبلغ اعلى المستويات من المهارة. ،التي تؤثر في سائر األمم

أصبح عنصر من عناصر التضامن بين المجموعات  أما في عصرنا الحالي فان النشاط البدني والرياضي   
جمع ليتعارفوا بعضهم على بعض خدمة للمجتمع باإلضافة إلى ذلك فهو يساهم أوفرصة لشباب العالم  ،الرياضية

بذل المجهود فهو عن طريق الصراع و  إلثبات صفاته الطبيعية وتحقيق ذاتهالفرصة  في تحقيق ذات الفرد بإعطائه
  .2في بعض األحيان التقدم المهنيمل التقدم االجتماعي و مال من عوايعد عا

  :تقسيمات النشاط البدني الرياضي - 1-3

إذا أردنا أن نتكلم عن النواحي للنشاطات البدنية والرياضية كان من الواجب معرفة أن هناك أنشطة يمارسها    
الفرد لوحده وهي تلك األنشطة التي يمارسها دون االستعانة باآلخرين في تأديتها، أما األنشطة األخرى فيمارسها 

من هنا تم تقسيم النشاط البدني الرياضي على النحو الفرد داخل الجماعة وتسمى باألنشطة الجماعية أو الفرق و 
  التالي:

ويقوم به الفرد وحده  جسماني،هي النشاطات الرياضية التي ال تحتاج إلى مجهود النشاطات الرياضية الهادئة:  -
ب وهذا في جو هادئ أو مكان محدود كقاعة األلعاب الداخلية أو الغرف واغلب ما تكون هذه األلعا غيره،أو مع 

  اليوم.للراحة بعد جهد مبذول طوال 

                                                            

    .8، ص 1977أحمد زكي بدوي، معجم العلوم اإلسالمية، مكتبة لبنان، 1 
 .209، ص1971، 1علي يحي منصـــور، الثقافة الرياضـــة، الجــزء األول، ط2 
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ترجع بساطتها إلى خلوها من التفاصيل وكثرة القواعد وتتمثل في شكل أناشيد النشاطات الرياضية البسيطة:  -
  وقصص مقرونة ببعض الحركات البسيطة التي تناسب األطفال.

إلى مهارة وتوافق عضلي عصبي ومجهود جسماني يتناسب مع نوع هذه  تحتاجالتنافسية: النشاطات البدنية  -
  .1اديا وجماعير يتنافس فيها األفراد ف األلعاب،

  من هم الخصائص التي يتميز بها النشاط البدني والرياضي نجد: خصائص النشاط البدني الرياضي: - 1-4

تالقي كل متطلبات الفرد مع متطلبات النشاط البدني الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي، وهو تعبير عن  -
  المجتمع.

  خالل النشاط البدني والرياضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي. -

  أصبح للصور التي يتسم بها النشاط الرياضي التدريب ثم التنافس. -

واألعباء البدنية،  يحتاج التدريب والمنافسة الرياضية أهم أركان النشاط الرياضي إلى درجة كبيرة من المتطلبات -
   .ويؤثر المجهود على السير النفسية للفرد

 .2كما نالحظ أن النشاط الرياضي يحتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على التكيف-

  أهمية النشاط البدني والرياضي: - 1-5

المختلفة على المنافع التي تعود ، كما تعرف عبر ثقافته األزل بجسمه وصحته ولياقته وشكلهاهتم اإلنسان منذ قديم "
نية ، واأللعاب والتمرينات البدلتي اتخذت أشكال اجتماعية كاللعبعليه من جراء ممارسته لألنشطة البدنية وا

عن  ، كما أدرك أن المنافع الناتجة عن ممارسة هذه األشكال من األنشطة لم تتوقفوالتدريب الرياضي، والرياضة
وٕانما تعرف على اآلثار االيجابية النافعة لها الجوانب النفسية واالجتماعية والجوانب  ،الجانب البدني الصحي وحسب

المعرفية والجوانب الحركية المهارية، والجوانب الجمالية الفنية وهي جوانب في مجملها تشكل شخصية الفرد –العقلية 
 ،ي تنظيمها في اطر ثقافية وتربويةنشطة فتشكيال شامال منسقا متكامال ، وتمثل الوعي بأهمية هذه األنشطة هذه األ

، وكانت التربية البدنية والرياضية هي التتويج المعاصر لجهود تنظيم هذه عبرت عن اهتمام اإلنسان وتقديره
، لكنها اتفقت على أن تجعل ثقافية مختلفة في أطرها ومقاصدهاي اتخذت أشكال واتجاهات تاريخية و تاألنشطة وال

   .هدفا غالبا وتاريخيا دة اإلنسانمن سعا

                                                            

 .70، ص 1965محمد عالل خطاب وكمال الدين زكي، التربية البدنية للخدمة االجتماعية، دار النهضة، القاهرة، 1  

  .195، ص1996أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، عالم المعرفة، مصر، 2  
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مفكر  Socrateسقراط ما ذكره  القومي،ولعل أقدم النصوص إلى أشارت إلى أهمية النشاط البدني على المستوى  
كمواطن صالح يخدم شعبه  على المواطن أن يمارس التمرينات البدنيـــة" كتب:الفلسفة عندما  اإلغريق وأبو

ليات التربية" "إن اإلنسان في رسالته " جما Schillerويستجيب لنداء الوطن إذا دعي الداعي" كما ذكر المؤلف شيلر 
" انه ال يأسف دنية تمدنا بتهذيب اإلرادة ويقولأن التربية الب Readإنسانا فقط عندما يلعب"، ويعتقد المفكر ريد  يكون

 الوحيد الذي يمضي على خير وجه"،مدارسنا، بل على النقيض فهو الوقت  صص لأللعــاب فيعلى الوقت الذي يخ
  .1ويذكر المربي األلماني جونس موتس أن الناس تلعب من اخل أن يتعارفوا وينشطوا أنفسهم

  دوار النشاط البدني الرياضي لدى المراهـق:أ - 1-6

حياة المراهق فهو يساعده على تنمية الكفاءة الرياضية، والمهارات يلعب النشاط البدني الرياضي دورا فعاال في    
البدنية النافعة في حياته اليومية والتي تمكنه من اجتياز بعض الصعوبات والمخاطر التي تعيقه كما أن للنشاط 

ختلف الرياضي دور في تنمية القدرات الذهنية والعقلية التي تجعله متمكن في مختلف المجاالت كالدراسة وم
 ةاإلبداعات....والنشاط الرياضي يستغل أوقات الفراغ لدى المراهق، فهو ينمي فيه صفات القيادة الصالحة، والتبعي

البطولة في المنافسات  ، وبفضل النشاط الرياضي تتاح الفرصة للطامحين للوصول إلى مرتبةالسليمة بين المواطنين
ونجد عرض ادوار النشاط الرياضي  ،الخلقية، ويدمجه في المجتمعكما انه ينمي في المراهقين الصفات الرياضة، 

  في جمهورية ألمانيا الغربية:

 .تحسين الحالة الصحية للمواطن 

 .النمو الكامل للحالة البدنية كأساس من اجل زيادة اإلنتاج 

 .النمو الكامل للناحية البدنية كأساس للدفاع عن الوطن  

 2التقدم بالمستويات العالية.   

  دور أستاذ النشاط البدني والرياضي: - 1-7

ضية والتي تقوم برسالتها من إن أستاذ التربية البدنية والرياضية يؤدي واجبه من خالل مادة التربية البدنية والريا   
  أوجه النشاط الرياضي والتنظيم المدرسي في المجاالت التالية: خالل 

  البدنية.البرنامج التعليمي من خالل دروس التربية  .أ
                                                            

  .41، ص2001، مصر، 2الفكر العربي، طأمين أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضية، مدخل التاريخ والفلسفة، دار 1 
   .11، ص 1972، 2نظريات وتطبيقات، دار الكتب الجامعية، مصر، ط ،صام عبد الخالق، التدريب الرياضيع 2
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 النشاط الداخلي من خالل المباريات الداخلية بين الفصول والجماعات. ب.

 النشاط الخارجي من خالل المباريات الدورية والرسمية والبطوالت العامة. ج.

النشاط الترويحي من خالل األندية والفرق والهوايات الرياضية والمنافسات االجتماعية والرحــــالت واأليام  د.
  .الرياضي

  دور األستاذ في النشاط الرياضي الداخلي: -1- 1-7

فهو يقوم بدور المدرب في تعليم المهارات المختلفة  الحكم،يقوم المدرس خالل هذا النشاط بدور المدرب ودور  .1
ن يكون ملما بقواعد وقوانين وهذا يستدعي أ كحكم،المنافسات يبدأ دوره  وعند بدأ بالدرس، طخالل مدة النشا

  األلعاب.

، والمنافسات الرياضيةيجب مراعاة ومالحظة الوسيلة التي يستخدمها التالميذ في سبيل الفوز في المباريات  .2
  وتوجيههم التوجيه التربوي السليم.

ويجب أن  والخلقية، ةالمباريات والمسابقات الداخلية تعتبر فرصة سامحة للمدرس لبث القيم والمفاهيم االجتماعي .3
يكون مستمرا ال مؤقتا، وعلى مدرس النشاط الرياضي إعداد وتجهيز المالعب الالزمة إلقامة هذه المباريات 

  ر منها.والمسابقات واإلكثا

  دور األستاذ في النشاط الرياضي الخارجي: -2- 1-7

الخلقي  زبين االمتيا نيضع أثناء المباريات سوى التالميذ يجمعو  أاليجب على مدرس النشاط الرياضي  .1
  والرياضي.

األلعاب التي ال يجيدها، وٕاذا لم يجد  ضيستحسن أن يستعين المدرب ببعض زمالئه األكفاء فنيا وٕاداريا في بع .2
  فعليه باالستعانة ببعض المدرسين األكفاء فنيا وتربويا.

يجب على المدرس إعداد أكثر من فريق لكل لعبة، واالهتمام باألشبال حتى إذا ما تخرج بعض التالميذ من  .3
  يجد المدرس من يحل محلهم في الفريق. المدرسة

ببدل الجهد والظهور  ممن أهم واجبات المدرس تشجيع روح الخلق الراضي بين التالميذ وعدم تركيز االهتما .4
  الالئق والسلوك الجيد. يبالمظهر الرياض

  .اإلكثار من الوسائل وٕاعداد المالعب واألماكن الخاصة بالتدريب يحفز على العمل اكر ويأتي بنتائج ايجابية .5
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  في النشاط الترويحي: دور األستاذ -3- 1-7

اإلكثار من الفرق الرياضية والهوايات الرياضية حتى يتسنى لكل تلميذ إشباع رغباته وميوله من ناحية تكوين  .1
  هواية رياضية.

  اإلكثار من المالعب والوسائل التي تسمح لكل تلميذ مزاولة النشاط المرغوب فيه. .2

  تأسيس النادي المدرسي وتنظيمه، وتحقيق مبدأ الحكم الذاتي في إدارته. .3

  تشجيع الرحالت والمعسكرات، والعمل على بذل أقصى المعونات حتى تظهر نشاطها. .4

اإلكثار من األيام الرياضية لفائدتها باالرتقاء بالخلق الرياضي للتلميذ وظهور الروح االجتماعية والرياضية  .5
  . 1 عندهــــم

  األهداف العامة للنشاط البدني والرياضي: - 1-8 

إلى التعبير عن مفاهيم واتجاهات النظام التربوي والعمل في سبيل  والرياضية تسعىإن أهداف التربية البدنية    
وهي تتفق ببداهة مع أهداف تربية وتنشئة وٕاعداد الفرد  هتمامهاوٕانجازها وتوضيح وظائفها ومجاالت اتحقيقها 

 والرياضية:متكاملة وشاملة وفيما يلي نذكر بعض أهداف التربية البدنية  متوازنة،الصالح بطريقة 

  أهداف النشاط البدني والرياضي من الناحية البدنية: -1- 1-8

تساعده على  اللياقة البدنية والقدرات الحركية التيوتتمثل في تنشيط الوظائف الحيوية لإلنسان من خالل إكسابه    
 والقدرة العضلية. ةالمرون، السرعة اإلرهاق مثل إكسابه القوة،يومية دون سرعة الشعور بالتعب أو بواجباته الالقيام 

أكثر في الجسم  فالتربية البدنية والرياضية تهدف إلى تطوير قدرات الفرد من الناحية الفيزيولوجية والنفسية والتحكم
  وتكيفه المستمر مع الطبيعة.

  أهداف النشاط البدني والرياضي من الناحية النفسية واالجتماعية: -2- 1-8

إن التربية البدنية ال يقتصر مفعولها على النمو واإلعداد البدني وٕانما يمتد ليشمل الصفات البدنية والخلقية    
  ورائدها الطور الطبيعي للفرد.واإلدارية، فهي حريصة على أن يكون مصدرها 

تستخدم محبته للحركة من اجل تسيير تطوره واإلبداع فيه، وال يتحقق ذلك دون دراسة وتشخيص  والبد أن   
  خصائص الشخصية كموضوع لهذا النشاط لإلسهام في التحليل الدقيق للعملية النفسية المرتبطة بالنشاط الحركي.

                                                            

   .87، ص 1983، 2وي الرياضي، طرابلس، طعلي بشير الفاندي وٕابراهيم رحومة زايد وفؤاد عبد الوهاب، المرشد التري 1 
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لرياضية بمعناها في تحسين أسلوب الحياة وعالقات األفراد بالجماعات وتجعل حياة كما تساهم التربية البدنية وا   
  اإلنسان صحيحة قوية، وبمساعدة األفراد على التكيف مع الجماعة.

تلك القيادة التي تجعل من الفرد أخا وعونا موجها  اإلفراد،فالتربية البدنية تعمل على تنمية طاقات القيادة بين    
  الكريمة الصالحة والتي يصبح فيها الطفل عصوا في جماعة منطقة.وتنمي صفاته 

فالتربية البدنية تعتبر مجال خصب للوئام المدني، فهي تنمي روح االنضباط والتعاون والمسؤولية والشعور    
بين بالواجبات المدنية وتعمل على التخفيف من التوترات التي تشكل مصدر خالف بين أفـــراد مجموعة واحدة أو 

  .اجتماعية واحدةالمجموعات تنتمي إلى هيئة 

  النشاط الرياضي الداخلـي:    - 1-9

  تعريفـــه: -1- 1-9

هو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدراسة وداخل المدرسة، والغرض منه إتاحة الفرصة إلى جميع التالميذ    
  تعلمها التلميذ خالل الدرس.لممارسة النشاط المحبوب إليهم، وهو كذلك تطبيق للمهارات التي 

حد أنواع الممارسة الفعلية التي تتصل اتصاال وثيقا بالدروس التي تمثل القاعدة والتي يبنى عليها تخطيط أوهو    
النشاط الداخلي من مدرسة إلى أخرى، وذلك راجع إلى اإلمكانيات المتوفرة وطبيعة البيئة، والنشاط الداخلي يحتوي 

رة بالمدرسة، الفردية منها أو الجماعية، ويتم النشاط الداخلي عادة في أوقات الراحة الطويلة على األنشطة المتوف
والقصيرة في اليوم الدراسي وتحت إشراف المدرسين و التالميذ الممتازين والذين يجدون فرصة لتعلم أدق األنشطة 

الميذ للتدرب على المهارات واأللعاب الرياضية وكذلك التحكيم، وبشكل عام فان هذا النشاط يتيح الفرصة  للت
  .         1 الرياضية خارج وقت الدرس

  أهمية النشاط الداخلــي: -2- 1-9

الفرصة  إن النشاط الداخلي بالمؤسسة يعد نشاطا تربويا متكامال خارج أوقات الدراسة، والغاية منه هو إتاحة   
  من هوايته الرياضية.الجيدة لكل تلميذ في المدرسة لالشتراك في جانب أكثر 

                                                            

  . 1986والقياسات في التربية البدنية والرياضية، دار المعارف، القاهرة،  االختباراتإبراهيم أحمد سالمة،  1 
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األجزاء المكملة لبرنامج التربية البدنية والرياضية بالمدرسة، فهو حقل خصب لتنمية المهارات التي  أحدويعتبر    
تعلمها التلميذ خالل دروس التربية البدنية والرياضية، ولهذا فالتلميذ يعمل على تحقيق بعض األهداف التربوية 

  .1 بطريقة راشدة

  أهداف النشاط الداخلــي: -3- 1-9

  تحقيق أهداف منهاج النشاط البدني والرياضي التربوي. -

  رفع مستويات المتعلمين في األنشطة المختلفة. -

  بالمدرسة. تدعيم روح التعاون والمحبة -

  تقوية الوالء للمدرسة. -

  الكشف عن المواهب الرياضية للمتعلمين. -

  عليها. زلتحديد أنواع األنشطة التي يجب التركي نالعرف على رغبات وميول المتعلمي -

  تربية القيادة والتبعية السليمة. -

  استثمار أوقات الفراغ للمتعلمين بتنمية الصفات الذاتية والحركية. -

  تشجيع المتعلم على االختبار الذاتي. -

  .2 تدعيم القيم الخلقية واالجتماعية لدى المتعلمين -

  النشاط الرياضي الخارجــي: - 1-10

  تعريفــه:   -1- 1-10

منهاج التربية  الجزء المكمل لدروس التربية البدنية والرياضية وبرنامج النشاط الرياضي الداخلي لتدعيم مسيرة    
  البدنية والرياضية بالمدرسة.

نافسي يتم وضع برنامجه عن والنشاط الخارجي يخص األفراد الممتازين رياضيا بالمدرسة، ولذا فانه نشاط ت   
طريق توجيه التربية البدنية والرياضية باالتحاديات واإلدارات التربوية باإلضافة إلى برنامج سنوي يضعه مدرس 

  .1 التربية البدنية والرياضية بالمدرسة، وذلك بإقامة عدد من المباريات المدرسية الرسمية
                                                            

  .55ص  ،مرجع سابقن شلتوت وحسن معوض، حس 1 

  .105، ص 1990مكارم حلمي بوهراجة وسعد زغلول، مناهج التربية البدنية والرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  2 
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  مميزات النشاط الخارجــي: -2- 1-10

  المواهب الرياضية بالمدرسة من حيث صقلها وتنميتها.رعاية  -

  حتى يكون ذخيرة رياضية فعالة في المجال األصلي. ايكشف على األفراد الممتازين رياضي -

  .واإلقليمية والدوليةكفاءات صالحة لتمثيل الدولة في المباريات المحلية  -

  إتاحة فرصة التدريب على القيادة أثناء المباريات. -

  تنمية السلوك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعيم العالقات بينهم وبين العبي الفرق األخرى. -

  تحقيق الشخصية الرياضية من الناحية البدنية والمهارية والخلقية واالجتماعية والصحية. -

  االرتفاع بمستوى األداء الرياضي لألفراد الممتازين. -

  انين األلعاب المختلفة. تعلم النواحي الخططية والمهارية وقو  - 

  .2 خلق نوع من التضامن الشريف بين المتعلمين بالمدرسة كاالشتـراك الخارجـــي -

  أهداف النشاط الخارجــي: -3- 1-10

المؤسسات  إفساح المجال للفرق الرياضية للتنمية االجتماعية والنفسية، وذلك باالحتكاك مع غيرهم من تالميذ -
  والمدارس األخرى.

  االرتفاع بمستوى األداء الرياضي بين التالميذ.  -

  إتاحة الفرصة لتعلم قواعد وقوانين األلعاب وكيفية تطبيقها.  -

  .3 كذا االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والتبعية،إعطاء الفرصة لتعلم القيادة  -

 األنشطة الالصفية:   -2

                                                                                                                                                                                                           

  .158، ص 1990مكارم حلمي بوهراجة وسعد زغلول، مرجع سابق،  1 
   .158، ص 1990مكارم حلمي بوهراجة وسعد زغلول، نفس المرجع،  2
، 1992، 2وطرق التربية البدنية والرياضية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ط الشاطي، نظرياتمحمد عوض بيسوني وفيصل ياسين  3 

  .147ص 
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تعتبر األنشطة الالصفية نشاطا تربويا خارج ساعات الدوام والهدف األساسي منها إتاحة الفرصة للتالميذ    
المتفوقين للرفع من مستوى أدائهم كما يمنح لذوي الهواية والرغبة المزيد من ساعات المزاولة الرياضية ويمكن 

   للتالميذ ذوي المستوى الضعيف من تدارك ضعفهم وتحسين مستواهم.

سا أسبوعيا) لتحقيق أهداف هذا الدرس اكتساب  2لما كانت ساعات درس التربية البدنية والرياضية غير كافية (   
رز في تغطية هذا النقص مهارات أولية وأساسية وممارستها ممارسة فعالة كان للنشاطات الالصفية دورها البا

وعلى ذلك فإن مجاالت  رسة''.التعليم عن طريق المما ''من أفضل الميادين التي يمكن أن يطبق فيها1 باعتبارها
بين الفصول أو ما بين السنوات  النشاطات الالصفية يمكن أن تشمل التدريب على المهارات وتنظيم الدورات ما

  أو تنظيم الرحالت والمعسكرات.  ورات في إطار الرياضة المدرسية ـما تخول المشاركة في دك

ي ال ينبغي أن يتعارض وتوقيت برنامج الدراسة الرسمية حيث يمكن مزاولة النشاط والتوقيت النشاط الالصف  
  الالصفي صباحا قبل الدرس أو في أوقات الراحة وبعد نهاية دوام المدرسة. 

 أنواع األنشطة الرياضية الالصفية:   -3

 النشاط الرياضي الالصفي الداخلي:   - 3-1
النشاط الداخلي بالمدرسة هو البرنامج الرياضي الذي تديره المدرسة خارج المنهاج المدرسي لكل من  مفهومه:

   .2 تضمهم هذه المدرسة
يعتبر هذا النشاط امتداد لدرس التربية البدنية والرياضية، ويتميز بالمزيد من حرية اختيار التلميذ لما يمارسه من    

ب ميوله وقدراته واحتياجاته كما يساعد على تدريب التالميذ على تحمل أوجه النشاط داخل المدرسة كل حس
   .3 المسؤولية وٕاشراكهم في اإلعداد والتنظيم والتحكم والتسجيل واإلعالم

هو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدرس داخل المؤسسة التربوية والغرض منه إتاحة الفرصة لكل التالميذ لممارسة 
النشاط المحبب لهم ويتم عادة ألوقات الراحة القصيرة والطويلة في اليوم المدرسي، وينظم طبقا للخطة التي يصنعها 

   .4فردية أو أنشطة تنظيمية المدرس، سواء كانت مباريات بين األقسام أو عروض 

  ويعرف النشاط الرياضي كذلك بأنه: 

                                                            
  .126، ص 1990التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية، دار الكتاب الحديث، الكويت،  ،ت وآخرونحسن شلتو  1

  .126، نفس المرجع، ص حسن شلتوت ٍوآخرون 2 
  .127، ص 1996محمد سعيد عزمي، أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم األساسي،  3 
  .92، ص 1992 ، مرجع سابق،بسيوني محمد عوض4 
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ـفي، وهو في الغالب نشاط اختياري البرنامج الذي تديـره المدرسـة خارج أوقات الجدول المدرسي أي النشاط الالص   
أكثر من النشاط وليس إجباري كدرس التربية البدنية والرياضية ولكنه يتيح الفرصة لكل تلميذ أن يشترك في نوع أو 

الرياضي وٕاقبال التالميذ على هذا النشاط مكمال للبرنامج المدرسي، ويعتبر حقه لممارسة النشاط الحركي خصوصا 
    .1في درس التربية الرياضية  تلك الحركات التي يتعلمها التلميذ

 أنواع النشاط الرياضي الالصفي الداخلي:   -1- 3-1
منافسات في األلعاب الجماعية المختلفة (كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد) بين األقسام والسنوات  -

 المختلفة.  
 منافسات في األنشطة الجماعية واالجتماعية (ألعاب صغرى) بين هيئة التدريس والتالميذ.   -
ـنازالت فردية (جيدو، مالكمة، عاب القوى، ...الخ)، مجمباز، وألمنافسات في األنشطة الفردية (تنس الطاولة، ال -

 مصارعة، ...الخ).  
 منافسات في اللياقة البدنية بين األقسام.   -
 عروض رياضية للتمرينات بين األقسام المختلفة.   -
  .  2 مهرجانات وحفالت مدرسية بمناسبة األعياد الوطنية واالجتماعية -
  أهمية النشاط الرياضي الالصفي الداخلي:   -3-1-2

إضافة إلى أن النشاط الالصفي الداخلي يعتبر تكملة لمنهاج التربية البدنية والرياضية بالمدرسة، فأهميته تكمن    
 ـن طريق الممارسة، في درس التربية الرياضيةضل الميادين التي يمكن أن يطبق فـيها مـبدأ التـعلم عفي أنه من أف

فالتلميذ يتعلم بضعة مهارات أولية أساسية في درس التربية الرياضية وال يجد الفرصة الكافية لممارسة فعالة في 
    .3 الدرس نفسه، ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك في منهاج النشاط الداخلي

 أغراض النشاط الرياضي الالصفي الداخلي:   -3- 3-1

 ارات التي يتعلمها التلميذ في المدرسة.  يعتبر النشاط الداخلي حقال لتنمية المه -
 إتاحة فرص النشاط للجميع.   -
 التعليم عن طريق الممارسة.   -
 التربية للوقت الحر.   -
 تنمية الصفات االجتماعية (ضبط النفس، التعاون، احترام الغير وحسن المعاملة، ...الخ).     -
  تنمية روح الجماعة.  -

                                                            

  .65، ص 1986عقيل عبد اهللا وآخرون، اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية، بغداد،  1 

  .240، ص 1998ناهد محمود سعد وآخرون، طرق التدريس في التربية الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  2 
  .29-26حسن شلتوت وآخرون، مرجع سابق، ص  3 
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 العناية بالصحة الشخصية.   -
 يعتبر معمل لتفريغ الالعبين.   -
 التدريب على القيادة والتبعية.   -
  اكتشاف ميادين جديدة لم يسبق للتالميذ أن تطرقوا لها.   -
 واجبات المدرس نحو النشاط الالصفي الداخلي:   -4- 3-1
  مدرسة.وضع الجدول الزمني للمنافسات والمباريات في مكان واضح بال -
  اختيار األنشطة وفق الرغبات وميول وخصائص التالميذ. -
  اشتراك تالميذ المدرسة أو هيئة التدريس في تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج النشاط الالصفي الداخلي. -
  تناسب األنشطة واإلمكانيات المادية بالمدرسة. -
  لمنهاج الدروس التربوية.صفي الداخلي مكملة مراعاة أن تكون برامج النشاط الال -
 النشاط الالصفي الخارجي:   - 3-2

فيه وحدات تمثل هذه الهيئة مع  تتبارىالنشاط الالصفي الخارجي ألي هيئة هو ذلك النشاط الذي : همفهوم
ويعتبر هذا البرنامج  وحدات تمثل هيئات أخرى غالبا ما تكون هذه المباريات بين أفراد ينتمون إلى نفس الجنس.

متميز من البرنامج العام الشامل للتربية الرياضية إال أنه يختص الممتازين في األداء الرياضي وتجرى  جزء
 . 1 ـغرض معرفة الفائز أو الفائزين من بين المشتركينب ط وفقا لقواعد وشروط متفق عليهامباريات هذا النشا

درسة والمدارس األخرى وللنشاط الخارجي هو ذلك النشاط الذي يجري في صورة منافسات رسمية بين فرق الم   
لداخلي أهمية بالغة لوقوعه في قمة البرنامج الرياضي المدرسي العام الذي يبدأ من الدرس اليومي ثم النشاط ا

حيث يصب في خالصة الجد والمواهب الرياضية في مختلف األلعاب لتمثيل المدرسة لينتهي بالنشاط الخارجي. 
كما  .2 ما يسهل من خالله اختيار منتخب المدارس بمختلف المنافسات اإلقليمية والدوليةفي المباريات الرسمية ك

 :  نهيمكن إعطاء مفهوم للنشاط الخارجي بأ

يتمثل في نشاطات الفرق المدرسية الرسمية كما هو معروف أن لكل مدرسة فريق يمثلها في دوري المدارس سواء  
في األلعاب الفردية أو األلعاب الجماعية، وهذه الفرق تعتبر الواجهة الرياضية للمدرسة وعنوان تقدمها في مجال 

التربية البدنية والرياضية والنشاط اصر التي يفرزها درس التربية البدنية والرياضية وفي هذه الفرق يوجد أحسن العن
 .3 الداخلي

  أهمية النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:   -1- 3-2
                                                            

  .128، ص 1996سابق،  مرجع عزمي،محمد سعيد  1 
  .55، ص 1990، الموصل، 2قاسم المندالوي وآخرون، دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضية، ج 2 
  .133محمد عوض وآخرون، مرجع سابق، ص  3 
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وعن أهمية النشاط الخارجي، يرى الدكتور هاشم الخطيب النشاط الرياضي الخارجي ناحية أساسية مهمة في    
الحركة الرياضية في المدرسة باإلضافة إلى ذلك فإنه يكمل منهاج التربية الرياضية ودعامة قوية ترتكز عليها 

 .                     1 النشاط الذي يزاول الدروس المنهجية
إن النشاط الخارجي هو تلك الممارسة التنافسية في الوسط المدرسي أو هو الفرق المدرسية، هذه الفرق الرياضية   

افسة وهذا من حيث االختيار وانتقاء الطالب الرياضيين وتشكيل تحتاج إلى إعداد خاص قبل االشتراك في المن
الفرق الرياضة المدرسية في بداية الموسم الدراسي وكذلك فيما يخص تدريب وٕاعداد هذه الفرق حيث نصت 

أنه تتكون الممارسة التنافسية التربوية من تدريبات رياضية  15) من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 07(المادة
تخصصة وتحضيرية للمنافسة فهي تستهدف المشاركة في التعبئة واإلدماج االجتماعي للشباب في شكل منافسة م

  .  2 في أوساط التربية والتكوين
 أغراض النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:   -2- 3-2
إن الهدف العام واألصلي للنشاط الخارجي هو نفسه الهدف العام لكل عملية تربوية، وهو تنمية الفرد تنمية   

 سليمة متكاملة، أما األغراض القريبة فيمكن إيجازها فيما يلي:  

  * االرتفاع بمستوى األداء الرياضي:
تحاول كل منها التفوق على اآلخرين في ميدان  المباريات الرياضية، ما هي إال منافسات بين أفراد أو فرقإن    

كل مقوماته األداء الرياضي الفردي والجماعي، وبذلك يتم االستعداد لمقاومة المتنافسين باإلعداد والتدريب المنظم 
والصحيح، ووضع عال للمستويات المهارية، وبذلك يرتفع مستوى األداء الرياضي ويزيد التمتع بالناحية الفنية 

ية لهذا الفن، وقد يكون هذا المستوى موضوعا يمكن قياسه كما في القفز العالي والطويل، ويكون اعتباريا الجمال
  .3 نسبيا كما في األلعاب الجماعية

  تنمية التطبع االنفعالي: *
 إن معرفة الفرد أو الفرق لنواحي قوته ونواحي ضعفه هي أول خطوة في سبيل النقد الذاتي وعالمة من عالمات   

النضج االنفعالي كما يعتبر التحكم في النفس أثناء اللعب وتقبل النتائج، مهما كانت بهدوء وعدم انفعال وخاصة 
عندما يرتكب أحد الالعبين خطأ ضد آخر أو حينما يحاسب الالعب على خطأ يعتقد أنه لم يرتكبه ويعتبر هذا 

 .  4 ـج االنفعاليمة من عالمات النضعال

                                                            

  .689، ص 1988، بغداد، 2منذر هاشم الخطيب، تاريخ التربية الرياضية، ج 1 
  .، متعلقة بتنظيم الممارسة في الوسط المدرسي للمؤسسات التربوية1993فيفري  03مؤرخة في  15تعليمة وزارية مشتركة رقم:  2 
  .65حسن شلتوت وآخرون، مرجع سابق، ص  3 
   .66-65حسن شلتوت وآخرون، مرجع سابق، ص 4 
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  س:االعتماد على النف *
إن ممارسة االعتماد على النفس وكذلك الصفات الخلقية األخرى كتحمل المسؤولية وقوة اإلرادة وعدم اليأس    

واإلحراز على النصر وٕانكار الذات كل هذه ميزات وصفات واجب حضورها وتوفرها أثناء االندماج في المقابالت 
 .  1 الرياضية المدرسية

  حسن قضاء وقت الفراغ: *
أكبر مشاكل العصر الحديث كثرة وازدياد وقت الفراغ، وٕان قياس مدى تقدم الدول حديثا مرهون بمدى  إن من   

 معرفة أبنائهم لكيفية قضاء أوقات فراغهم، والتنافس الرياضي يعتبر من أنجع الوسائل لقضاء وقت الفراغ.  

  تعلم قوانين األلعاب وتكتيك اللعب: *
رض عق ـلي اجتماعي فتفهم القوانين نصا وروحا ثم دراسة التكتيك سواء كان فرديا أو جماعيا يتطلب هذا غ   

مقدرة عقلية وفكرية معينة أما التطبيق العلمي لهذا التكتيك مع االلتزام بما تفرضه القوانين والقواعد يعتبر ممارسة 
 ي حدودها وعدم الخروج من إطارها العام.  اجتماعية على احترام القوانين واللوائح والقواعد والعمل ف

  اكتساب الصحة البدنية والعقلية والمحافظة عليها وتنميتها: *
لقد أمست الصحة وفقا على خلو الجسم من األمراض، بل هذه قاعدة أساسية للصحة فقط أما التعريف العام    

االجتماعي وتتطلب المباريات الرياضية أن فيشمل صحة الجسم والعقل مع النضج االنفعالي والمقدر على التكيف 
والمباريات  ؤدي إلى توازن الشخصية.مية والعقلية والوجدانية في تكامـل وتنافس ييعمل الفرد بكل قواه الجس

الرياضية بما فيها من انطالق وتعبير عن النفس تعتبر مجال اإلفصاح عن المشاعر والعواطف، كما أ نها في 
نهيار، فاشتراك الفرد مع فريق مدرسته يمثل في حد إلالفرد من ا صمام األمان لشخصية كثير من األحيان تكون

 ذاته االعتراف بذاتيته وامتيازه.  

 التدريب على القيادة:   *
من المعلوم أن لكل مجموعة قائد ولكل فريق رئيس، وتنص قوانين اغلب الرياضات الجماعية أن رئيس الفريق     

ريق وهذه مسؤولية قيادية وتوفر مباريات النشاط الرياضي الخارجي مواقف عديدة لممارسة هو الممثل الرسمي للف
 .  2 اختصاصات هذا المركز القيادي بما فيه من مسؤوليات وسلطات وفي هذا تدريب على القيادة

 أسس إعداد وتنظيم النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:   -3- 3-2

                                                            

   .66-65 ص سابق،حسن شلتوت وآخرون، مرجع  1 

  .66حسن شلتوت وآخرون، مرجع سابق، ص  2 
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الخارجي بسائر أجزاء البرنامج، من حيث الواجبات التربوية وفي بعض دول يكتمل مفهوم النشاط الرياضي     
العالم يوجد تنظيم متقدم للغاية إلدارة هذا اللون من النشاط بين المدارس وفي أغلب هذه الدول توجد له تحديات 

ي الخارجي رياضية متخصصة في إدارة هذا النشاط الرياضي المدرسي، ولكي نتيح فرص النجاح للنشاط الرياض
من أهم هذه األسس التي )، أن 180ص يرى الدكتور محمد الحماحمي في كتابه (أسس بناء التربية الرياضية.

 تها ما يلي:  يجب مراعا

مراعاة المرحلة السنية للطالب عند اختبار الفرق الرياضية، حيث أن كل نشاط يتطلب خصائص بدنية وقدرات  -
   خاصة. 

الفرق الرياضية من ذوي األخالق الحميدة والمستوى المناسب في األداء، االهتمام بتحديد مراعاة اختيار أعضاء  -
  فترات لتدريب أعضاء الفرق الرياضية وبحيث ال يعوقهم التدريب عن التحصيل الدراسي.

عة وعدم االهتمام بتوفير اإلمكانات الالزمة لنجاح النشاط، العمل على تكوين فرق رياضية في عدة نشاطات متنو  -
  االقتصار على نوع أو نوعين من النشاط.

االهتمام بضرورة احترام أعضاء الفرق الرياضية للقوانين وللروح الرياضية وللقيم التربوية، تخصيص جوائز  -
 للفائزين وألحسن فريق مهزوم وألحسن العب في األخالق.     

أن يكون تنافس بين البرامج الصفية والبرامج وفي هذا السياق، يرى الدكتور عباس أحمد صالح أنه يجب    
الالصفية، أي يجب أن يتدرب الطالب على ما تعلموه من الدرس، حيث أن النشاط الالصفي يهدف إلى 

 أساسين:  
تنمية الصفات األساسية عند الطالب مثل القوى العضلية، السرعة، المطاولة، الرشاقة والمرونة، وهي صفات  -

  والتقدم بها في النشاطات الالصفية حيث ال يسعنا الدرس في المدرسة إلى تنميتها.يمكن تنميتها 
ترقية المهارات الرياضية والنشاطات الالصفية، مجال كبير لترقية المهارات الرياضية والسيطرة عليها حيث يوجد  -

  يما يلي:متسع من الوقت لذلك، وعلى ذلك يمكن تحديد األسس الرئيسية للنشاطات الالصفية ف
  أن تكون مرتبطة بنشاطات درس التربية البدنية والرياضية وتتبع خطة متقنة على مدار السنة. •
  أن تهدف إلى تنمية الصفات البدنية األساسية. •
  أن تهدف إلى ترقية المهارات واأللعاب الرياضية الموجودة في الخطة. •
  بين مؤهلين.أن تحضا بإمكانات تتالءم مع حجم النشاط من مالعب ومدر  •
  .1 أن تحقق أدنى طموحات الطالب وأن تحقق أهداف الرياضة المدرسية •
  أهداف النشاط الرياضي الالصفي الخارجي:   -4- 3-2

                                                            

  . 1981، بغداد، العراق،1التربية الرياضية، جعباس أحمد صالح السمرائي، طرق تدريس  1 
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لمجال للفرق المدرسية للتنمية االجتماعية والنفسية وذلك باالحتكاك مع غيرهم من تالميذ المؤسسات إفساح ا -
   والمدارس األخرى.

   بمستوى األداء الرياضي بين التالميذ.االرتفاع  -
  إتاحة الفرصة لتعلم قواعد وقوانين األلعاب وكيفية تطبيقها. -
   .1 تماد على النفس وتحمل المسؤوليةإعطاء الفرصة لتعلم القيادة والتبعية وكذا االع -
  واجب المدرس اتجاه النشاط الرياضي الالصفي:   -4
 اإلشراف على الفرق الرياضية في األنشطة المختلفة وتدريبها.   -
  لمجاورة وبرمجة لقاءات رياضية ودورية معها.تبادل الزيارات مع المدارس ا -
 االهتمام بالنشاط الكشفي وخدمة البيئة المحلية.   -
 مميزات النشاط الرياضي الالصفي:   -5
 رعاية المواهب الرياضية بالمدرسة من حيث صقلها وتنميتها.   -
 الكشف عن األفراد الممتازين رياضيا حتى يكونوا ذخيرة فعالة يستخدمها ا لمجال الرياضي في القطاع األصلي.   -
 كفاءات صالحة لتمثيل الدولة في المباريات المحلية واإلقليمية والدولية.   -
 لى القيادة أثناء المباريات.  إتاحة فرصة التدريب ع -
 تنمية السلوك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعيم العالقات بينهم وبين العبي الفرق األخرى.   -
 تحقيق الشخصية الرياضية من الناحية البدنية والخليقة االجتماعية والصحية.   -
 االرتفاع بمستوى األداء الرياضي لألفراد الممتازين.   -
 واحي الخططية والمهارية وقوانين األلعاب المختلفة.  تعلم الن -
  .    2خلق نوع من التضامن الشريف بين المتعلمين بالمدرسة لالشتراك الخارجي  -
  معوقات النشاط الرياضي الالصفي:   -6

التكليف المستمر من قبل مديرية النشاط المدرسي لمدرسي التربية الرياضية في أمور التحكيم والتدريب والمرافقة     
مما تجعله يترك مدرسته وفرقه بدون رعاية، كثرة الشواغر في المدرسة تحول دون أداء المدرس لواجبه بصورة 

ياضية في المدرسة تحد من نشاط المدرس، وتجعل منظمة، عدم صالحية العديد من المدارس وعدم وجود ساحات ر 
العملية اإلشرافية صعبة التحقيق، قلة عدد دروس التربية الرياضية وكثرة الدروس التي بعدهم مما يفوت عليه 
الفرصة في التدريب الذي يعتبر مهما في إعداد الفرق، قلة التجهيزات الرياضية وعدم تخصيصها للمداري يعيق 

                                                            

  .37محمد عوض بيسوني، مرجع سابق، ص  1 

    .127، ص مرجع سابقمكارم حلمي وآخرون، 2   
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عدم وجود محفزات لمدرسي التربية البدينة والرياضية وتكليفات عديدة من بعض الجهات تعطل أعمال المدرس و 
 .   1الجزء األكبر من عمل مدرس التربية البدنية والرياضية

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .1986، مرجع سابقعقيل عبد اهللا الكاتب وآخرون،  1 



يالالصف النشاط البدني الرياضي                                                        األول           الفصل     

26 
 

  
  :خاتمة

الكثير من النواحي  إن مهمات وأهداف النشاط الرياضي الالصفي بشقيه الداخلي والخارجي قد تعددت وشملت    
النفس واكتساب الخبرات والتجربة  فيها تنمية المواهب، القدرات البدنية، العقلية، والذهنية واالعتماد على روعيالتي 

مشاركة في القدرة في الحفاظ على صحته وال وتعلم فنون األلعاب والمباريات وقوانينها وبذلك اكتسب الطالب
هها مما يتناسب مع قابلياته الذهنية والبدنية ويكون بذلك قد اكتسب هذه الصفات تها وتوجيالمنافسات وكيفية إدار 

ه الالحق في المنتخبات إضافة إلى العامل الحسي المتعلق بشهرته كالعب على مستوى المدرسة وتطور مستقبل
إذ لم توضع أهداف وال إال أن المالحظ، أن مثل هذا النشاط بكافة جوانبه تفتقر إليه مؤسساتنا التربوية  .الوطنية

  أغراض ومستلزمات يكون المرجو منها هو تنمية الطالب بدنيا وذهنيا وترقية المدرس إلى مرحلة التدريب.  

إن افتقار المنهج إلى هذا النشاط إضافة إلى عدم وجود الحوافز المادية من ترقية وعالوات للمدرسين من جهة،    
والمشاركة الفعالة لجميع المؤسسات التربوية في كافة الواليات سواء كانت داخلية أو وعدم تنظيم الدورات المدرسية 

  .خارجية أفقدت هذا النشاط مضمونه الحيوي واألساسي، وهذا ما يدعو الباحث للتساؤل عن ذلك
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  :تمهيد

المنبهات  وتؤدي تلك ألبنائها جتماعيةاالتماعية متفاعلة تقدمها البيئة يعتبر الموقف االجتماعي عدة منبهات اج   
على ما يدور بين  جتماعياالالتفاعل  يقتصر وال لى استثارة استجابات اجتماعية لدى المشاركين في هذا الموقف.إ

ففريق الكرة الطائرة يمثل جماعة تتفاعل مع الفريق االخر او اخر بل قد يكون بين جماعة او اخرى شخص و 
حدة و لكن احداهما ترى  الجماعة االخرى كما بينت الدراسات انه اذا تولت اداء عمل واحد جماعتان كل على

صطلحات بين علماء علم نتاجية وما يتردد من مفاهيم و ماإلداء و علم بوجودها فان ذلك يؤثر على األتاألخرى و 
هم من علماء العلوم االجتماعية والمتمثلة في التنظيم غير وعلم النفس االجتماعي و  األنثروبولوجياجتماع و اال

الوعي.......الخ ماهي اال تعبير االجتماعي والنظام والجماعة والمجتمع والسلوك والفعل واالتجاهات والعالقات و 
 بذلك يشير التفاعل االجتماعي لحقيقة هامة مؤداهاتمر و عل االجتماعي المنظم والمسعن تفرد الكائن البشري بالتفا

حورها حياة الجماعات مقات بشرية متبادلة بين االفراد و ما تشتمل عليه من عالأن عملية التفاعل االجتماعي و 
او العمليات االجتماعية التفاعل  بأشكالالتي نسميها انب الديناميكية و هذه هي الجو االنسان في  جماعات و 

  طة.المرتب
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  :تعريف التفاعل االجتماعي -1

من التفاعل االجتماعي وحدة  )1889.1968(بيترم سروكن اتخذ  :التفاعل االجتماعي من منظور سروكن - 1-1
اي حدث يؤثر فيه  "وبذلك يشير مفهوم التفاعل االجتماعي عنده الى .لتحليل النظام االجتماعي للمجتمع وظواهره

ان التفاعل سوركن كما يرى  .1"ملموسا على االفعال الظاهرة او الحالة العقلية للطرف االخر تأثيراأحد االطراف 
  : االجتماعي يقوم على مجموعة من المكونات المترابطة والمتمثلة في

  .الشخصية وهو موضوع التفاعل - 

  .المجتمع وهو مجموعة الشخصيات المتفاعلة - 

  المتفاعلة.المعاني والمعايير الموجودة لدى الشخصيات الثقافة وهي مجموعة القيم و  - 

  : لىمراحل التفاعل االجتماعي إ بيلز قسم فيها: تعريف التفاعل االجتماعي عند بيلز - 1-2

 والتأكيداي الوصول الى تعريف مشترك للموقف ويشمل طلب المعلومات والتعليمات والتكرار وااليضاح  :التعرف -
  .2 االشياء المتوقعة منهم ما هي المشكلة ولماذا يجتمعون وما هي

  : ي تحديد نظام مشترك نقيم في ضوئه الحلول المختلفة ويشمل ذلكأ :التقييم -

  والرغبات.طلب الراي والتقييم والتحليل والتعبير عن المشاعر   *

  والتعبير عن المشاعر والرغبات.ابداء الراي والتقييم والتحليل * 

ي محاوالت االفراد للتأثير بعضهم في البعض االخر ويشمل طلب االقتراحات والتوجيه والطرق الممكنة أ :الضبط -
  .للعمل والحل

ي الوصول الى قرار نهائي ويشمل ذلك عدم الموافقة والرفض والتمسك بالشكليات وعدم أ :اتخاذ القرارات -
   .الموافقة واظهار القبول الفهم والطاعة .المساعدة

ي عالج التوترات التي تنشا في الجماعة ويشمل ذلك اظهار التوتر واالنسحاب من ميدان أ :ضبط التوتر -
   .المناقشة وتخفيف التوتر وادخال السرور والمرح

                                                            

  .30، ص 2004التفاعل االجتماعي والمنظور الظاهري، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة،  ،السيد علي شتا 1 
  .19، ص 2004، 2إخالص محمد عبد الحفيظ، االجتماع الرياضي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط ،مصطفي حسين باهي 2 
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 وتأكيداي صيانة تكامل الجماعة ويشمل ذلك اظهار التفكك والعدوان واالنتقاص من قدر االخرين  :التكامل -
   .الذات والدفاع عنها

  :انواع التفاعل االجتماعي -2

  :نعدد انواع التفاعل االجتماعي كاالتي 

خ مع مع طفلها واأل : تفاعل الزوجة مع زوجها واألموهو اوضح معاني التفاعل مثال :التفاعل بين االفراد - 2-1
   .بعين االعتبار تقدير الفرد االخر الذي يتفاعل معه فيؤثر فيه كما يؤثر به يأخذاي ان كل فرد  أخيه،

هذا النوع من التفاعل من شخصين او أكثر يتفاعلون مع بعضهم  يتكون :التفاعل بين االفراد والجماعات - 2-2
تفاعل الجندي مع فرقته وتفاعل الرياضي مع فريقه والمدرس مع  :مثال ،البعض ويعملون من اجل هدف مشترك

  .1 تالميذه والتالميذ مع بعضهم البعض

(ثقافة)الى العادات والمعتقدات وطرائق التفكير والفعل والعالقات غير  ويشير لفظوالثقافة: التفاعل بين االفراد  - 2-3
يث ان ح ،وبين المجتمعمن التفاعل بينه  وثقافته منطبقابين الفرد  وتنبع التفاعلالشخصية التي تظهر في المجتمع 
  تلك الثقافة مائلة في ذلك المجتمع.

بين االفراد والثقافة من خالل وسائل االتصال  ويظهر التفاعل2 :التفاعل بين االفراد ووسائل االتصال الجمعي - 2-4
عن طريق الراديو والتلفزيون  وتنتشر الثقافة ،فرادالجماعي عالوة على ظهوره في االتصاالت المباشرة بين اال

  والصور المتحركة والجرائد...وما الى ذلك ولذا ترفع وسائل االتصال الجماعي من درجة التفاعل بين الفرد والثقافة.

  :مراحل التفاعل االجتماعي -3

نمط من انماط التفاعل عبر وسط معين  إطارن عمليات التفاعل االجتماعي التي تحدث بين طرفين وفي إ   
مراحل لعملية التفاعل  نة وفي اتجاه اجتماعي معين وهناك عدةتؤدي في العادة الى عالقة اجتماعية معي

  :هي وهذه المراحلاالجتماعي التي تحدث بين طرفين اجتماعيين 

   :ويشملاي الوصول الى معلومات تساعد على التعرف على المواقف  :التعارف - 3-1

(ما المشكلة؟ لماذا يجتمعون؟ ماهي االشياء المتوقع  والتأكيدطلب التعليمات والمعلومات واالعادة والتوضيح  - 
  )منهم؟

                                                            

   .57، ص 2000علم االجتماع ودراسة المجتمع، دار المعرفة الجامعية للتوزيع، اإلسكندرية،  ،أحمدغريب سيد 1  
    .91، ص مرجع سابق ،صالح علي أبو جادو2 
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  .وتحديد المشكلة وتأكيداعطاء التعليمات والمعلومات واالعادة والتوضيح  -

المرحلة يسعى كل طرف من خالل وسائط التفاعل المنفصلة لديه  في هذهوالمساومة: ومرحلة التفاوض  - 3-2
 والمكاسب لهذهالنتائج  أفضلالطرف االخر وهي  واقامتها معنوع العالقة التي يفكر في التوصل اليها  والى تحديد

ايا االخر من خالل اوجه التشابه والتوافق في المز  ومزاياه للطرفكما يحاول اظهار وتسويق صفاته  ،العالقة
  .1 واالهداف واالتجاهات والطرائق

من حيث المزايا  باآلخرخالل هذه المرحلة يحاول كل طرف ان ينتفع  :مرحلة التوافق واالتفاق وااللتزام - 3-3
   .والقيمة ويتوقف البحث عن بدائل اخرى مكتفيا بما توصل اليه من عالقته مع الطرف االخر

عن العالقات  حيث يتم العالن عن القرارات التي تعبر :وتعزيزها وتثبيتهامرحلة االعالن عن العالقة  - 3-4
نمط العالقة التي تم التوصل اليها وتحقيقها عن  لتأكيدوااللتزامات التي توصلت اليها االطراف في المرحلة السابقة 

  .2التفاعل طريق 

   :قات االجتماعية والتفاعل في المجتمعالعال -4

القات االجتماعية المتبادلة يشير التفاعالت االجتماعية الى تلك الع :االجتماعي عملية مستمرةالتفاعل  - 4-1
ويكون  الخ)او جماعتين او جماعة... أكثراو  (شخصينمباشرة او غير مباشرة بين طرفين اجتماعيين  بصورة

ن ما إ .ت وافعال معينةعنهم ردود فعل واستجابا مشتركة او مصالح مشتركة وتصدر وتأويالتبينهما خبرات 
ي أ ،المريض هو ما يعرف بالتفاعل االجتماعيأو بين الطبيب و  ،التالميذأو بين المدرس و  ،يحدث بين الصديقين

لية التي خرى هو العمأبعبارة  .به ويتأثر ،فيؤثر فيه ،خربحضور اآل كل منهم،تبادل االشخاص سلوكا يصدر عن 
ن استجابته تكون هي أي أ ،يستجيبون لهو الذين يالحظونه بدورهم  ،لآلخريناستجابته بواسطتها يالحظ المرء و 

فيستجيبون له استجابات تصبح بدورها منبها له فعندما يشرح المدرس الدرس لتالميذه يعرضهم  ،نفسها منبها لهم
االهتمام  ظهاربإلعديد من المثيرات والمنبهات االجتماعية (كحديثه ايماءاته اشاراته حركاته) فيستجيبون له 

مثلة والحركة تلك االستجابات تصبح مثيرا جديدا له فيزداد في التوضيح واألو  ،عدم االهتمامو الكسل و أوالحماس 
  .3مؤثرا فيه لآلخر و يختصر الحديث وهكذا يكون سلوك كل منهما منبها أو ينتابه الملل و مثال 

ففريق كرة القدم  .خرىأبل قد يكون بين جماعة و  ،خرآوال يقتصر التفاعل االجتماعي على ما يدور بين شخص و 
داء عمل جماعتان أذا تولت إنه أكما بينت الدراسات  .خرىو الجماعة األأ ،يمثل جماعة تتفاعل مع الفريق االخر

                                                            

  .91، ص 2002مرجع سابق،  ،صالح علي أبو جادو1 
  .91، ص 2002نفس المرجع،  ،صالح علي أبو جادو2 
  .167، ص 1977، 4علم النفس الرياضي، عالم الكتب، القاهرة، ط  ،حامد زهران3 
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داء ن ذلك يؤثر على األإف ،تعلم بوجودها (جماعات العمل معا)خرى، و حداهما ترى األإولكن  ،كل على حد
  نتاجية.اإلو 

ن يقسم أيمكن اسية لعملية التفاعل االجتماعي و ساالتصال هو الواجهة األ إنواالتصال: التفاعل االجتماعي  - 4-2
   :لىإ

   .* اتصال اجتماعي مكاني .*اتصال اجتماعي زماني

أعضائها لى اتصال الجماعة البشرية و إويشير االتصال االجتماعي من النوع االول (اتصال اجتماعي زماني) 
   :جيال السالفة والتي يتجسد وجودها فياألبالجماعات و 

 .عراف وغيرها من الموروثات الثقافية واالجتماعيةاأل. * السنن االجتماعية. * العادات والتقاليد و *التراث الشعبي
ت الجماعاالترابط االجتماعي بين االفراد و لى إما االتصال من النوع الثاني (اتصال اجتماعي مكاني) فيشير أ

ات وفي كال النوعين من االتصال (التفاعل) يشكل كل من معدل العالق .المعاصرة والتي تعيش في منطقة معينة
به من أنماط التفاعل االجتماعي يرتبط  العوامل الهامة في االتصال االجتماعي ومااالجتماعية وعددها، وكثافتها، و 

   .1 اتجاهاتهو 

   :مفهوم العالقات االجتماعية -5

ن أن معظم المؤلفين والعلماء يرون أبل  ،موضوع العالقات االجتماعية مكانة هامة في علم االجتماع العاميحتل    
نها (الروابط واالثار المتبادلة بين أساس علم االجتماع وقد عرفت العالقات االجتماعية بأالعالقات االجتماعية هي 

لبعض ومن تفاعلهم في ادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم امن طبيعة اجتماعهم وتب أفراد والمجتمع وهي تنشاأل
بين االفراد في مجتمع ما نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض من  أتعتبر العالقات االجتماعية التي تنش. و المجتمع)

ن تسير في طريقها بنجاح ما لم تسعى جاهدة في أية هيئة أو مؤسسة أوال يمكن تصور  .هم ضرورات الحياةأ
  :2 بين االفراد تكون ومن المالحظ إن العالقات االجتماعية التي تنشأ .القاتها االجتماعيةتنظيم ع

لحدث الذي يحقق هذه تنتهي مع االعالقات لها وقت معين بحيث تبدأ و  وهذه :عالقات اجتماعية وقتية - 5-1
  .3 والمشتري و العالقة بين البائععالقة التحية العابرة في الطريق أمثلة هذه الالعالقة ومن أ

                                                            

  . 168حامد زهران، مرجع سابق، ص 1 
   .403، ص1975معجم العلوم االجتماعية،  ،مذكور إبراهيم 2
   . 264-263، ص1994، 2علم االجتماع العام، دار زهران، ط ،العادلي، فاروق 3
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لى فترة معينة من الزمن ويؤدي إ وهي نموذج التفاعل المتبادل الذي يستمر :عالقات اجتماعية طويلة المدى - 5-2
  .مثلة لمثل هذه العالقاتدور المتبادل بين الزوجة والزوج أوتعتبر عالقة ال ،ظهور مجموعة توقعات اجتماعية ثابتة

لبسيط وحدة ويمثل هذا النموذج ا أكثرو للتفاعل االجتماعي بين شخصين أذج نمو  :عالقة اجتماعية محدودة - 5-3
 .1والمعرفة المسبقة بسلوك الشخص اآلخرنه ينطوي على االتصال الهادف كما أ ،يسيولوجمن وحدات التحليل السي

جل وقد األ و طويلةمختلفة في شكلها فقد تكون مؤقتة أن العالقات االجتماعية ومن خالل تعريف العلماء تبين أ
  .2يضاأنواع مختلفة أن العالقات االجتماعية لها إلها كما ذكرنا فبما أن العالقات االجتماعية في شكتكون محدودة و 

  االجتماعي:شروط حدوث التفاعل  -6

يتكون الموقف دى توفر موقف اجتماعي و ن شروط حدوث التفاعل االجتماعي عبر الوسائل السابقة هو مإ   
التفاعل ووسائطه وعناصره في مكان وزمان فعمليات التفاعل االجتماعي التي تحدث  أطرافاالجتماعي عادة من 

جتماعي عبر وسيط، تؤدي في العادة إلى عالقة اجتماعية نماط التفاعل االنمط معين من أ إطاربين طرفين وفي 
   .3 اجتماعي معين معينة أو إلى اتجاه

  :لعالقات االجتماعيةنواع اأ -7

  نواع العالقات االجتماعية ما يلي:أهم أومن 

قامة السكان إنه "أالتجاور ب ديمون كوريت"يعرف االستاذ الفرنسي " :وهي العالقات االجتماعية الجوارية: - 7-1
الجيران بعضهم ويشترك  .بعضهم قرب بعضه وهؤالء السكان غالبا ما يتعاشرون ويتزاورون ويتعاونون فيما بينهم"

ا ال سيما عند الشعوب العربية عالقة الجار بجاره واجبا مقدس مع بعض في أفراحهم وأحزانهم، لذلك اعتبرت
صبحت عالقات الجوار قليلة جدا في حالة غيابه وفي الوقت الحالي أسالمية من خالل قيام الجار برعاية جاره اإل

  الدائم وكثر االلتزامات االجتماعية سواء بالنسبة للرجل والمرأة. نشغالد الجار جاره فترة طويلة بسبب االفقد ال يشاه

بها تلك العالقات التي تقوم بين أدوار الزوج والزوجة واألبناء ويقصد بها يقصد  العالقات االجتماعية االسرية: - 7-2
واحد ومن ذلك العالقة سرة الذين يقيمون في منزل تصاالت والتفاعالت التي تقع بين أعضاء األيضا طبيعة االأ
بوية وتتميز بهيمنة الرجل وأسرة ممتدة ي تقع بين الزوج والزوجة وبين األبناء أنفسهم. وتعتبر االسرة الحضرية أالت

ويالحظ  على المرأة وكذلك الكبار على الصغار لذا يكون هناك توزيع هرمي للسلطة وتكون السلطة في يد الرجل.
سرة النووية وتحديد التغيرات البنيوية في األوساط الحضرية العربية من قيام األية بسبب ن هناك تحوالت أساسأ

                                                            

  .437، ص1992ار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، قاموس علم االجتماع، د ،غيث، محمد عاطف1 
  .180، ص1999األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، دار النهضة،  ،القصير، عبد القادر2 
  .61، ص2002صالح علي أبو جادو، مرجع سابق، 3 
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سرية تحتوي على ثالث من خالل هذا كله ندرك أن العالقات االجتماعية األاالقتصاد والحرية واالستقالل 
  مجموعات من العالقات.

سرة ويصدر القرارات هو الذي يرأس األ ففي الماضي كان األبالعالقات االجتماعية بين الزوج والزوجة:  -1- 7-2
ن عالقة الزوجة بزوجها عالقة ويعمل جاهدا في توفير الحاجات األساسية للحياة األسرية كما أالخاصة بالمنزل 

ومع التطور الذي حدث تقطعت تلك الصورة  .طفالهم ورعايتهمعمل المرأة على تربية أ الطاعة والخضوع ويشتمل
  التصنيع والتحضر وتبين مدى ذلك التغير الذي حدث من حيث:التقليدية بسبب 

  .*الخالف بين الزوج والزوجة   .*مساعدة الزوج لزوجته في االعمال المنزلية

  .مل المرأة المسؤولية في حالة غياب الزوج عن المنزلح*ت

فهو يفخر ويتباهى دائما د والسان خصوصا العربي ما زال محبا لألنإن اإلبناء: العالقات بين اآلباء واأل -2- 7-2
ر نجاب الذكو لم يرزق الشخص بولد ورزق ببنات فإنه يظل راغبا في إذا بكثرة اإلنجاب وخاصة إذا كانوا ذكور. وإ 

و ريفية كما أنه لى مناطق كثيرة سواء كانت حضرية أنه يعتبر الذكر مصدر اعتزاز. وهذا غالبا ما نجده ينطبق عأل
ويفترض في العالقات بين نجاب الذكور حضر في الرغبة في كثرة اإلنجاب وخاصة إريف واليوجد تشابه بين ال

  سرة التي تقوم على التعاون والمودة.أعضاء األ

سرة هم مواطنون يعيشون في عالم الصغار وفيه يتلقون أطفال األ نفسهم:االجتماعية بين األبناء أالعالقات  -3- 7-2
كما تتسم شباع والشمول المشتركة وتتميز العالقات بين األخوة باإلمجموعة مختلفة من الخبرات خالل معيشتهم 

. ومجمل القول 1 تسلسلهم داخل األسرةليه أن مكانة االبناء تختلف حسب راحة والوضوح ومما تجدر اإلشارة إبالص
هم صفات الكائن البشري وعن أ .2محور االساسي في حياة البشرحياة االجتماعية والتفاعالت التي تعتبر الن الأ

شرية بغض النظر عن كونها عالقات إيجابية فضل تسميتها بالعالقات البعالقات بينه وبين االخرين ومن األوجود 
ونرى  .3ي أصبح متعارف عليها بالعالقات اإليجابيةمفهوم العالقات اإلنسانية والتو سلبية وهي بالتالي تختلف عن أ
ن االتصاالت المتعددة تقل في القرية عنها في المدينة ويقل نطاق نسق التفاعل في القرية بينما يتسع في المدينة أ

  .4بينما تكون فترة التفاعل قليلة نسبيا في الحضر ،ولية وتتسم العالقات بالدوامويتسم الريف باالتصاالت األ

                                                            

  .216القصير، عبد القادر، مرجع سابق، ص1 
  .79، ص1988األسرة والحياة العائلية، دار النهضة،  ،سناء الخولي 2 
  .15ديناميت الجماعة والتفاعل الصفي، دار الكندي، مصر، ص ،منسي حسن3 
  .114، ص1988علم االجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية،  ،غريب محمد سيد أحمد4 
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د يحدث هذا التفاعل بطريق مباشر أو غير مباشر بين عدد ساليب متعددة فقويتخذ التفاعل االجتماعي صور وأ   
كبير .ويكون عن طريق استعمال اإلشارة واللغة واإليماء في مصنع أو منزل أو بين  و عددمحدود من األفراد أ

سة ماطا مختلفة تتمثل في التعاون والتكيف والمنافنجوار ويأخذ التفاعل االجتماعي أو أشخاص بينهم صالت قرابة أ
والصراع والقهر وحينما تستقر أنماط التفاعل وتأخذ اشكاال منتظمة فإنها تتحول إلى عالقات اجتماعية كعالقات 

تة خوة والزمالة والسيادة والخضوع والسيطرة وقد جرت العادة بين العلماء على التفرقة بين العالقات المؤقاألبوة واأل
ولى منها اصطالح العمليات ستقرار فيطلقون على األاالنتظام و االات الدائمة من حيث درجة الثبات و والعالق

ال العالقات االجتماعية وهذا يعني أن العملية االجتماعية ماهي إ االجتماعية بينما يطلقون على الثانية اصطالح
لى عالقة اجتماعية وبذلك ورت وأخذت شكال محدد تحولت إالتكوين فإذا ما استقرت وتبلعالقة اجتماعية في مرحلة 

  .1 يكون الفرق بين العملية والعالقة االجتماعية مجرد فرق في الدرجة وليس في النوع

  نظريات التفاعل االجتماعي: -8

 ،االجتماعيهمية الحب والمودة والتعاطف والوفاق في عملية التفاعل ير نظريات التفاعل االجتماعي إلى أتش   
في هذا الموضوع على الفرد يميل إلى  ويعني هذا المشاركة في القيم والميول واالهتمامات واالتجاهات وتدل البحوث

   النظريات:هم هذه ديهم اتجاهات تماثل اتجاههم ومن أولئك الذين لاالنجذاب الى أ

اعي في إطار مرجعي يضم الفرد تفاعل االجتميتحدث ديوي وهومبر عن ال :1966 نظرية ديوي وهومبر - 8-1
ن التفسير البسيط للسلوك االجتماعي للفرد يكون صعبا بالنسبة لتداخل هذه بيئة وموضوع التفاعل ونحن نالحظ أالو 

  النواحي المختلفة.

نه عندما بتجارب استنتجا منها أ 1956شريف  قام مظفر شريف وكارولين: 1956نظرية التوتر والتعامل  - 8-2
يبرز بناء الجماعة حيث ينتظم األعضاء في  نه مع الوقتلجماعة قاصدين تحقيق هدف مشترك فإعضاء افاعل أيت
يحدث تفاعل اجتماعي بين نه عندما م السلوك االجتماعي ووجدوا كذلك أدوار ومراكز تحددها معايير تحكأ

نحو بعضها البعض ووجد أيضا سالبة كثر يمونه التنافس وتسوده المواقف المحبطة وتنمو اتجاهات جماعتين أو أ
يمكن  ن كان بينها توتر ويتم بينهما التفاعل االجتماعي نحو هدف مشترك الأنه عندما تكون جماعات حتى وإ 

لى التعاون ويقلل هذا التفاعل ما بينها من صراعات واتجاهات تحقيقه بجهد جماعة واحدة فإن الجماعات تميل إ
   .2 سالبة

                                                            

  .19، ص1998العالقات القرابية في المجتمع المحلي والحضري، دراسة وصفية،  ،فهمي نهى1 
  .250- 249، ص1981، 5، طالقاهرةعلم النفس االجتماعي، عالم الكتاب للنشر،  ،حامد عبد السالم الزهران2 
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خرون بحثا حول قوة العقاب والثواب أجرى نيل ميرلو وآ :1969خرون والعقاب لميلرو وآنظرية قوة الثواب  - 8-3
شكال الضبط االجتماعي فلكي لعقاب يعتبران شكلين رئيسيين من أونحن نعرف الثواب وا ،في التفاعل االجتماعي

ابهم على خطئهم ومن ثم عقو فرد على اآلخرين يجب أن يعتمد غالبا على قدراته على إثباتهم على صوابهم أيؤثر 
هم ما وجد الباحثون في دراستهم لقوى االجتماعية قوة القدرة على إثبات أو عقاب من نؤثر فيهم، وأبعاد اأحد أن فإ

كبر على سلوكهم ة العقاب في التفاعل االجتماعي، وٕان زيادة القدرة على إثبات اآلخرين لها أثر أعدم فعالية قو 
ومن تفسيرات هذا الثواب يشجع االستجابات المسببة للثواب ويعزز  ،رة على عقابهملدرجة واضحة عن زيادة القد

  .1 بين ما العقاب يكفي االستجابات المسببة للعقاب فقط ،السلوك المطلوب

غير متوازنة التي يسودها حكامه في مواقف وفيها يميل المرء إلى تغيير أنظرية التوتر والتوازن(سامبسون):  - 8-4
، لفوني المواقف المتوازنة، وٕان األشخاص يميلون بصفة عامة الى إصدار أحكام من يحبون او يأكثر منه فالتوتر أ

كما  ،فراد والجماعاتا مهما في تنظيم العالقات بين األويلعب التشابه دور  ،لفونوالمخالفة ألحكام من يحبون أو يأ
  .من حدة التوتر العالقات غير متوازنةيلعب دورا تعزيزيا في توثيق العالقات االيجابية والتخفيف 

  خصائص التفاعل االجتماعي: - 9

جتماعي وسيلة اتصال وتفاهم بين أفراد المجموعة فمن غير المعقول أن يتبادل أفراد المجموعة يعد التفاعل اال -
  .عضائهاغير ما يحدث تفاعل اجتماعي بين أ فكار مناأل

   .فرادماعي بين األلتفاعل االجتلى حدوث اإن لكل فعل رد فعل مما يؤدي إ -

  ما الفرد داخل المجموعة بسلوكيات وأداء معين فإنه يتوقع حدوث استجابة معينة من أفراد المجموعة إ عندما يقوم -

   .2 و سلبيةإيجابية أ

   .لى ظهور القيادات وبروز المهارات والقدرات الفرديةالتفاعل بين أفراد المجموعة يؤدي إ -

   .عضاء وحدهم دون الجماعةع بعضها البعض يعطيها حجم أكبر من تفاعل األالجماعة من تفاعل إ -

توتر العالقات االجتماعية بين األفراد المتفاعلين مما يؤدي إلى تقارب القوى يضا من خصائص ذلك التفاعل أ -
  .فراد الجماعةبين أ

                                                            

  .136، ص2004، 1علم النفس االجتماعي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ط ،جودة بني جابر1 
  15حسن، مرجع سابق، ص منسي 2
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معين يعقبه  بفعل اجتماعي يصدر عن شخص تبدأات التحليلية للحياة االجتماعية إلى أنها شارت الدراسولقد أ   
الفعل اصطالح  و بين الفعل وردرد فعل يصدر من شخص آخر ويطلق على التأثير المتبادل بين الشخصين أ

فعال الغير اجتماعية فالفعل االجتماعي وفقا الفعل االجتماعي وبين غيره من األن نفرق بين لذا البد أ .التفاعل
ن يفكر في رد الفعل ساني الذي يحمل معنى خاص يقصد إليه فاعله بعد أ"السلوك االن هو لتعريف ماكس فيبر

هذا المعنى الذي يفكر فيه الفرد ويقصده هو الذي يجعل الفعل  .ليهم سلوكه"االشخاص الذين يوجه إ المتوقع من
عل طبيعي وليس فعال ه فالذي يقوم به اجتماعيا فاالصطدام الذي يحدث بدون قصد بين راكبي دراجتين هو ذات

هو عبارة عن فعل خر واللغة التي يستخدمها بعد الحادثة ولة كل منهما تفادي االصطدام باآلما محااجتماعيا. أ
ساس مجموعة من المعايير التي تحكم هذا التفاعل من خالل اجتماعي حقيقي. والتفاعل االجتماعي يقوم على أ

اخل المجتمع والتفاعل االجتماعي دوار والمراكز المقدرة دي إطار األمعين من التوقعات االجتماعية فوجود نظام 
  نسانية وٕالى ظهور المجتمعات اإلنسانية.لى تشكيل الجماعات اإلأيضا يؤدي إ

نه بال شك ينتج عنه مجموعة من التوقعات عل االجتماعي وسيلة اتصال بين األفراد والجماعات فإن التفاونظرا أل
  .1 بموقف معيناالجتماعية المرتبطة 

  االجتماعية:العالقات والتوقعات  -10

ن الثنائية فالزوج يتوقع من زوجته ألى ظهور مجموعة من التوقعات االجتماعية العالقات االجتماعية تؤدي إ   
ئة وكذلك الزوجة تتوقع من سرتها الصغيرة ولتكوين حياة مستمرة هانء وتتعاون معه فيما يتعلق بشؤون أتبادله العب

زوجها أن يخلص لها ويتحمل مسؤولياته في األنفاق عليها وعلى أبنائها وفي حماية ورعاية األسرة التي قام 
لبائع عدم غشه وعدم وكذلك فالبائع يتوقع من المشتري دفع قيمة ما اشتراه والمشتري يتوقع من ا .سيسها سويابتأ

ثرت بالتطورات الهائلة التي عالقات االجتماعية قد تأأن ال وال شك .2ن السلع التي اشتراها منهثماالمبالغة في أ
واليوم نشاهد البشرية  .لى الثورة الصناعيةلبشرية إوصلت انتيجة للتطورات المتتالية التي أ حدثت في المجتمعات

هائل فالتقدم العلمي ال .ثارها كبيرة بكثير عن الثورة الصناعيةجديدة هي ثورة المعلومات التي ربما ستكون آبثورة 
وكذلك  .اليوم في مجال العمل والتكنولوجيا ينذر بتغييرات جذرية كثيرة في المجال المادي وفي المجال المعنوي

سرة والقرابة والعالقات والقيم والعادات النظم على بعضها البعض سوف يؤدي إلى تغييرات كثيرة في مجال األثير أت
سرة الصغيرة لدول الغربية وانتقل نمط األسرة الممتدة في الى األالثورة الصناعية تدريجيا ع فقد قضت .والتقاليد

العالم النامي. واختلفت عالقات األسرة لى كثير من مجتمعات العالم الثالث و وية المستقبلة من تلك المجتمعات إالنو 
كبيرة وعالقات الجوار واالنتماء إلى جماعة ن كانت هذه العالقات قوية تحكمها العائالت البعضها ببعض بعد إ

                                                            

  .81الخولي سناء، مرجع سابق، ص1 
  .21فهمي نهى: مرجع سابق، ص 2
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. لى مساعدتهدى فرد واحد من جماعة غريبة على أحد أفراد الجماعة هرعت الجماعة بأسرها إذا اعتواحدة بحيث إ
لفة والمودة أعضائها. وتزداد األحد وتتعاون في حل ضائقة مالية حلت بأعضائها كذلك تساهم الجماعة في زواج أ

ي توقعات كل من الزوجين بالنسبة إلى الطرف تفاق فما كان هناك وضوح في أدوار أفراد األسرة واالزوجين كل بين
. عن أهمية أدوارهم األسرية وعند حدوث تغيير سري عندما تتناقض وجهة نظر الزوجيناآلخر بينما ينشا النزاع األ

فل حديث الوالدة أو مرض أحد لظروف طارئة أو أسباب أخرى مثل اشتغال الزوجة أو طدوارهم نتيجة في أ
فحين نحدد وضع  لى ضعف هذه العالقاتجتماعية واالقتصادية والسياسية إدت التغيرات االكذلك أ .1الزوجين

سر ولقد أصبحت األ .2النفوذ والقيادة والجاذبيةبعاده من قبل نا نحدد موقفه السلبي بالنسبة ألنشخص في الجماعة فإ
ي شبه عزلة عن غيرها من األسر فاألمر يزداد قسوة حين تعيش األسر في الجوار تعيش ففي القطاعات الحضرية 

 نسانن اإلة في حياة األفراد ألخر ومع ذلك فالعالقات االجتماعية ستظل قائمة وستضل هاموالواحد ال يعرف اآل
معاشرة هما سنة تماع والن االجكائن اجتماعي بطبعه وال يستطيع أن يعيش بدون تكوين عالقات مع اآلخرين أل

تمع تختلف من بيئة نها في ذات المجوٕاذا كانت العالقات األسرية والقرابة تختلف من مجتمع آلخر فإ .3 الحياة
ساس االقتصادي الذي جم هذه الجماعة ودرجة تحضرها واألخرى وفقا لحى ألاجتماعية إلى أخرى ومن جماعة إ

والتوقعات االجتماعية في حقيقتها نتيجة طبيعية وحتمية للعالقات التي تربط بين االفراد التي تؤدي في  .يحكمها
  .4النهاية الى تكوين شبكة متشعبة من العالقات االجتماعية

  االجتماعي:مستويات التفاعل  -11

  يلي: فيمايمكن ان نلخص مستويات التفاعل االجتماعي 

، الرئيس ستاذ والطالب، األمثال على ذلك "الزوج والزوجة ،بسط مظاهر التفاعلهو أ فراد:التفاعل بين األ - 11-1
منهما يؤثر في نفسه ويؤثر في اآلخر وأي أنواع  ن طرفي التفاعل في هذا المجال فردان كلوالمرؤوس..." أي أ
  .كاألم واالبن نسانتفاعل يدركها اإل

و محتملة لمدة ة تتكون من اثنان أو أكثر يتفاعالن سواء بطريقة فعلية أالجماع :التفاعل بين الفرد والجماعة - 11-2
والتفاعل االجتماعي في هذا المجال قد يحدث بين الفرد من ناحية  ،من الزمن يجمعهم في ذلك هدف واحد
  ستاذ وجماعة التالميذ والمدرب والفريق الرياضي...خرى مثال ذلك األوجماعات مختلفة من الناس من جهة أ

                                                            

  .204، ص1989علم االجتماع األسري، دار المعرفة، عمان،  ،حلمي إجالل1 
  .32صمنسي، حسن، مرجع سابق، 2 

  .24-23فهمي نهى، مرجع سابق، ص3 
  . 24فهمي نهى، مرجع سابق، ص4 
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نماط التفكير والسلوك التي تسود في مجتمع قافة هنا هي عبارة عن التقاليد وأوالث :التفاعل بين الفرد والثقافة - 11-3
توقعات ذ تحددت الثقافة العامة مجموعة تم بطريقة تفاعل الفرد والجماعة، إمعين والتفاعل بين الفرد والثقافة العامة ي

  .الي يعدل سلوكه حسب تلك التوقعاتلتن يكون عليه سلوك الفرد وبالما يجب أ

  عمليات التفاعل االجتماعي: -12

حيان اعل االجتماعي والتي نالحظها في أغلب األربع عمليات في التفكثير من العلماء في التمييز بين أيقف ال   
وهذه العمليات  ،العالقاتتمرار الجماعة واستمرار الثقافية ...وتعمل على اس ،ي مختلف الجماعات ومنها الرياضيةف

      هي:   

وما في الحدود المعقولة، أي ما لم ، شطة للقوى واالمكانيات اإلنسانيةهي عملية اجتماعية من المنافسة: - 12-1
ييق وهو ، وغير ذلك من العادات التي تقضي على التنافس. التزييف والتضتتحول إلى حسد أو غيرة وحب التملك

سلمي هي وحسب علي ال .1التي يصطلح عليها التعاون والتنافس وفقا لألهداف واالتجاهاتيتولد عادة في إطار 
نه يتنافس في سبيل عملية مستمرة ودائمة من أن األفراد يشعرون أنهم يتنافسون وفي بعض األحيان يدرك الفرد أ

وساط التربوية الت في األعلى أفضل النتائج والمعد و جماعة الحصول، والمنافسة هي محاولة كل فرد أشيء معين
ن نافس على صفقات عمليات للمزايدة أو للمناقصة أو شركات تتنافس على األسواق. أي أوالرياضية وهناك من يت

خذ هذا ية التفاعل. وفي عملية المنافسة، فإن كل فرد يقيم سلوك اآلخرين، ويأالمنافسة هي المظهر االجتماعي لعمل
عملية التنافس بين  ن المجتمع يضع قواعد تحكم... لذا نجد أكه الشخصيالسلوك في االعتبار ويحدد سلو 

ن المنافسة عامل هام في التطور والتقدم في ، كما أفراد في مجال التفاعالت االنسانية المختلفةالجماعات واأل
   .2 المجتمع

المعتاد وعملية نماط السلوك االنساني ، ونمط من أهو مظهر من مظاهر التفاعل االجتماعي التعاون: - 12-2
ن ولة لتحقيق هدف مشترك بالرغم من أننا ذكرنا أكثر في محاالتعاون هي التعبير عن اشتراك شخصين أو أ

  المنافسة ظاهرة كنمط سلوكي اساسي.

 

 

  

                                                            
    .146، ص1982، الجزائر،1، طمحاضرة في علم النفس االجتماعي، د.م.ج محي الدين مختار، 1

  .1965مصطفى زيدان، السلوك االجتماعي للفرد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  2 
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  خاتمة:

و في ، أفي العمل وة أسواء كان في المدرس ،ن وجود الجماعة البشرية يعني بالضرورة وجود تفاعل اجتماعيإ   
وهذا التفاعل هو العملية الرئيسية  .و كبيرة، بغض النظر إن كانت هذه الجماعة صغيرة العدد أالمجتمع المحلي
مبادئ حياتنا اليومية فهو يهدف  هي ،سس يقوم عليهاعية االنسانية لما له من خصائص وأشكال وأللحياة االجتما

        فراده وجماعته عن طريق التعاون والتوافق والمساواة.   ر والتآخي بين أااالزدهالتطور،  ،لى بناء يسوده الرقيإ
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   تمهيد:  

المراهقة مرحلة من المراحل األساسية في حياة اإلنسان وأصعبها لكونها تشمل عدة تغيرات عقلية وجسمية إذ     
تنفرد بخاصية النمو السريع غير المنظم وقلة التوافق العضلي العصبي باإلضافة إلى النمو االنفعالي والتخيل والحلم 

القلق ها األوهام النفسية وتسودها المعاناة واإلحباط والصراع، و وتعرف على أنها فترة العواطف، والتوتر والشدة وتكتنف
والمشكالت وصعوبة التوافق. ويعتقد العلماء والباحثون في دراسة فترة المراهقة العتبارات مدرسية إال أن ذلك ال يمنع 

فهمه  ق من جهة وعلىمن دراسة تلك المرحلة النهائية العتبارات عملية نفعية تجعلنا أقدر على التعامل مع المراه
  من جهة أخرى. 

لمراهقة امن هذا المنطق ارتأينا في هذا الفصل التطرق إلى مختلف جوانب المراهقة من مشاكل وخصائص وأقسام     
  ذلك نبدأ بتعريف المراهقة. وقبل
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  مفهوم المراهقة: -1

 1 الهاشمي بأنها الفترة الممتدة من مرحلة الطفولة  إلى سن الرشد المراهقة كما عّرفها الدكتور عبد الحميد محمد    

سنة فالمراهق هو الغالم، الذي قارب الحلم، حيث تشهد بداية رجولة الفتى وأنوثة  13ـ 12وهي في العادة تكون ما بين 
  الفتاة كما تعرف تطورات جسدية عميقة ال تقتصر على األعضاء الجنسية فقط.

  اللغوي:التعريف  1-1
جاء في المعجم الوسيط ما يلي " الغالم الذي قارب الحلم، والمراهقة هي الفترة الممتدة من بلوغ الحلم إلى سن     

ومعناه تدرج نحو النضج  Adolescerie والمشتقة من الفعل Adolescence واألصل الالتيني لكلمة مراهقة  2 الرشد"
  . 3 البدني والجنسي واالنفعالي واالجتماعي

  التعريف االصطالحي:  1-2
يطلق مصطلح المراهقة على المرحلة التي يحدث فيها االنتقال التدريجي نحو النضج البدني والجنسي والعقلي      

. كما يعني مصطلح المراهقة في علم النفس مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، 4والنفسي
لمرحلة الرشد، وتمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريبا ً فالمراهقة مرحلة تأهب 

  . 5 ً◌ أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين
م إلى اعتقاد أن من طبيعة المراهق أن يتأرجح  1904لقد أشار"ستانلي هول" في كتابه المراهقة الذي ألفه سنة      
نقيض والنقيض من الحاالت النفسية في تتابع سريع متالحق وصار يعرف هذا الميل من االنتقال من مزاج إلى بين ال

  .6 آخر في وقت قصير عند المراهق بأزمة المراهقة إشارة إلى حتمية التالزم بين فترة المراهقة واألزمات النفسية
دني التدرج نحو النضج الب«يحدد المراهقة بأنها هذا ما ذهب إليه الدكتور فهمي مصطفى في نفس المذهب ف    

، كذلك قد تؤدي حاالت المرض الطويل أو الضعف العام إلى تأخر النضج الجنسي »والجنسي والعقلي واالنفعالي
   .7 لبيولوجية والثقافية واالقتصادية التي يتأثر بها المراهقفالمراهقة إذ هي محصلة التفاعل بين العوامل ا

  أقسام المراهقة: - 2
لقد أشرنا في تعريف المراهقة أنها بداية مرحلة صعبة وهذا بسبب التغيرات الفيزيولوجية والتحوالت البنيوية ولذلك     

اختلف العلماء والباحثون في تحديد زمن المراهقة من حيث بدايتها وكذا نهايتها وكم تدوم في حياة اإلنسان؟ وذلك 

                                                            
  .186م، ص 1976علم النفس التكوين وأسسه، دون طبعة، مكتبة الخاليجي بالقاهرة،  ،عبد الحميد محمد الهاشمي  1
 .278م، ص 1972المعجم الوسيط، دون طبعة، ، آخرونأنس و إبراهيم   2
 .27م، ص1974سيكولوجية الطفولة والمراهقة، دار الطباعة، مصر،  ،مصطفى فهمي  3
 .100م، ص1999دراسات في تفسير السلوك اإلنساني، دار الراتب الجامعية، بيروت، ، عبد الرحمن عيسوي  4
 .289، ص، مرجع سابقحامد عبد السالم زهران  5
 .20م، ص1982النمو في مرحلة المراهقة، دار القلم، الكويت،  ،مد عماد الدين إسماعيلمح  6
   .101المرجع السابق، ص ،عبد الرحمن عيسوي  7
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موضوعي وخارجي له هذه القياسات وٕانما أخضعوها لمجال دراستهم وتسهيالتها. حيث يذهب لعدم وجود مقياس محدد 
الباحثون والعلماء إلى تقسيم مرحلة المراهقة إلى ثالثة أقسام لتسهيل مجال الدراسة والبحث فقط ال غير، ولضبط كل 

  سامها:التغيرات والمظاهر النفسية السلوكية التي تحدث في هذه الفترة فيما يلي أق
  ) سنة:14 -12المراهقة المبكرة ( -2-1 

تمتد منذ بدأ النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حوالي سـنة إلى سنتين بعد البلوغ عند استقرار التغيرات البيولوجية     
لطات سالجديدة عند الفرد، وفي هذه المرحلة المبكرة يسعى المراهق إلى االستقالل ويرغب في التخلص من القيود والت

  التي تحيط به ويستيقظ لديه إحساس بذاته وكذا التفطن الجنسي.
  سنة: )17-15(المراهقة الوسطى  -2-2

تسمى كذلك بالمرحلة الثانوية وما يميز هذه المرحلة سرعة النمو الجنسي نسبيًا في المرحلة وتزداد التغيرات     
  جسمه وحب ذاته.الجسمية والفيزيولوجية واهتمام المراهق بمظهره وقوة 

  سنة: )21-18(المراهقة المتأخرة  -2-3
يطلق عليها مرحلة الشباب حيث أنها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات التي تتخذ فيها اختيار مهنة المستقبل وكذلك     

البحث و اختيار الزوج أو العزب ويتجه نحو الشباب االنفعالي وتتبلور بعض العواطف مثل االعتناء بالمظهر الخارجي 
  .1 عن المكانة االجتماعية

  أنماط المراهقة: -3
  يرى الدكتور "مغازيوس" أن هناك أربعة أنماط عامة للمراهقة، يمكن تلخيصها فيما يلي:    

   المراهقة المتكيفة: -3-1
هي المراهقـة الهادئة نسبيًا والتي تميل إلى االستقرار وتكاد تخلو من المؤثرات االنفعالية الحادة وغالبًا ما تكون     

عالقة المراهق بالمحيطين به طيبة، كما يشعر المراهق بتقديم المجتمع له وتوافقه معه وال يصرف المراهق في هذا 
  ات السلبية أي أن هذه المراهقة هي أميل إلى االعتدال.  الشكل في أحالم اليقظة أو الخيال أو االتجاه

  نسحابية المنطوية:المراهقة اال  -3-2
هي صورة مكتتبة تميل إلى االنطواء والعزلة والسلبية والخجل والشعور بالنقص وعدم التوافق االجتماعي، ومجاالت     

ته من تفكير المراهق إلى نفسه وحل مشكالت حيا المراهقة الخارجية واالجتماعية الضيقة محدودة ويسرف جانب كبير
كما يسـرف في االستغراق في الهواجس وأحالم اليقظة وتصل أحالم اليقظة في بعض الحاالت حد األوهام والخياالت 

  المرضية وٕالى مطابقة المراهق بين نفسه وبين الروايات التي يقرؤها.       
  المراهـقة العدوانية المتمردة: -3-3

يكون المراهق ثائرًا متمردًا على السلطة سواء سلطة الوالدين أو سلطة المدرسة أو المجتمع الخارجي كما يميل     
المراهق إلى توكيد ذاته والتشبه بالرجال ومجاراتهم في سلوكهم كالتدخين وٕاطالق الشارب واللحية والسلوك العدواني 

                                                            
 .40م، ص1989قيس ناجي عبد الجبار، تطوير القابلية البدنية في العمر المدرسي، دون طبعة، دار الطباعة، القاهرة،   1
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في اإليذاء، أو قد يكون في صورة غير مباشرة يتخذ صورة العناد عند هذه المجموعة قد يكون صريحًا مباشرًا متمثال 
  وبعض المراهقين في هذا النوع الثالث قد يتعلق باألوهام والخيال وأحالم اليقظة ولكن بصورة أقل مما سبقها.  

  المراهـقة المنحرفة: -3-4
ن غير فإذا كانت الصورتين السابقتيحاالت هذا النوع تمثل صورة المتطرفة في الشكلين المنسحب والعدواني      

متوافقة أو مكتفية إال أن مبدي االنحراف ال يصل في خطورته إلى صورة هذا الشكل، حيث نجد االنحالل الخلقي 
واالنهيار النفسي وحيث يقوم المراهق بتصرفات تروع المجتمع ويدخلها البعض أحيانًا في إعـداد الجريمة أو المرض 

  .1 النفسي أو العقلي
  خصائص ومميزات مرحلة المراهقة: -4

يظهر النمو الجسمي عند المراهق من الناحية الفيزيولوجية وتشمل بعض األجهزة الداخلية التي ترافقه بعض      
  الظواهر الخارجية والناحية الجسمية وتشمل الزيادة في طول الجسم والوزن.

  ويتضمن ما يلي:النمو الفيزيولوجي:  -4-1
نمو الخصائص الجنسية األولية بتكامل الجهاز التناسلي، ثم ظهور الخصائص الجنسية الثانوية وهي الصفات  -

التي تميز الشكل الخارجي للرجل عن المرأة ويصاحب هذه التبديالت، انفعاالت عديدة عند المراهق مثل الخجل من 
  األلعاب الرياضية.    التكلم بصوت مرتفع والقراءة الجهرية أو الخجل من االشتراك في

تغيرات في الغدد التي تؤدي بالهرمونات إلى استشارة النمو بوجه عام وتنظيم الشكل الخارجي لإلنسان وأهم هذه  -
الغدد تأثيرًا هي الغدد النخامية، يسمى الفص األمامي منها الكضر أما الغدتان الصنوبرية والسعترية فتظهران في 

  .2 المراهقة
سم للطفل في السادسة من عمره 8جهزة الداخلية: فالقلب ينمو والشرايين تتسع ويزداد ضغط الدم من تغيرات في أل -

  سم في منتصف التاسع عشر.11.5سم في أوائل المراهقة ثم يعود إلى 12إلى 
يجاد إلهذا التغير أثر بعيد في انفعال المراهق وحساسيته كما أن اختالف الضغط الدموي بين الجنسين أثر في     

  الظروف الجنسية في االنفعاالت.
  النمو الحركي: -4-2

يتأخر نمو الجهاز العضلي عن نمو الجهاز العظمي مقدار سنة تقريبًا ويسبب ذلك   للمراهق تعبا وٕارهاقا، ولو      
ى من لدون عمل يذكر وذلك لتوتر العضالت وانكماشها مع نمو العظام السريع كما أن سرعة النمو في الفترة األو 

المراهقة تجعل حركاته غير دقيقة ويميل نحو الخمول والكسل والتراخي حتى يتسنى له إعادة تنظيم عاداته الحركية 
بما يالئم هذا النمو الجديد أما بعد الخامسة عشر فتبدو حركات المراهق أكثر تفوقًا وانسجاما ويأخذ نشاطه بزيادة 

  .لنشاط الزائد الموجه الذي يقوم به األطفال في المدرسة االبتدائيويرمي إلى تحقيق هدف معين على العكس من ا
  

                                                            
 .44م، ص1995عبد الرحمن عيسوي، علم النفس النمو، دون طبعة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،   1
 .403-402م، ص1972عبد السالم زهران، علم النفس النمو من الطفولة إلى المراهقة، دون طبعة، عالم الكتب، القاهرة،  دحام  2



المراهقة                                                                                       الفصل الثالث      

46 
 

  النمو االجتماعي: -4-3
من عمره إال أنه ال يزال يتصرف  )17-13( يحاول المراهق أن يمثل رجل المستقبل فهو إذا كان يملك جسم الرجل    

تصرفات غير ناضجة لذلك فإن المجمع يتأخر في إعطائه حقوق الرجولة االجتماعية فيؤدي التعارض بين الرغبتين 
  إلى المظاهرة االنفعالية وٕالى بعض المشكالت التي تختلف من مجتمع آلخر.    

  نا.ام كدليل الستقصاء مشكالت المراهق في مجتمعيبدو ذلك في بعض خصائص السلوك االجتماعي للمراهق بوجه ع
إن المراهق في المرحلة األولى يفضل العزلة بعيدًا عن محبة األنداد والراشدين مع أنه كان من قبل يميل إلى     

تكوين العصائب وهذا االتجاه حصيلة حالة القلق وانسحاب االنتباه من الموضوعات المحيطة إلى الذات نفسها 
االنعزالي لهذه المرحلة طبيعي وعابر في سلم النمو ويؤدي تطاولها إلى حالة مرضية ثم يرتبط المراهق والسلوك 

بمجموعة محدودة يتبادل مع أفرادها النضج والمعونة ويسود عالقتها الصراحة التامة واإلخالص، وينّمي هذا في 
األخالقي يظهر ذلك منذ تضيق المجموعة خالل المراهق االستعداد للتعاطف والمشاركة الوجدانية، وبالتالي الحس 

  أزمة المراهقة، ليست تراجعًا كما يظن بل وثبة في االرتقاء وٕاعادة تنظيم الصفات االجتماعية على شكل متقدم.
إن المراهق يستبدل العصابة الواسعة االرتباط بمجموعة مختارة يظهر فيها الطابع الديمقراطي ويزول كل تسلط،     

كما ينفر المراهقون من األسباب الصبيانية إلثارة العصابة وٕاصالحاتها السرية وتنشأ مشاحنات األطفال حول الممتلكات 
يكون له مركز بين جماعته، ويقوم بأعمال النظر وتستهدف  المادية وفي منتصف المراهقة يسعى المراهق إلى أن

الحصول على اعتراف الجماعة بشخصيتها وتعدد وسائل في هذا السبيل وهو يقدم نفسه في منافسات هي فوق 
مستواها ويطيل الجدل فيما يكون بعيدًا كل البعد عن خبراته، وال يفعل ذلك عن قناعة بل حبًا في المجادلة والتشّدق 

لفاظ الّرزانة، وتارة يلبس مالبسا زاهية األلوان وحديثة النموذج ويحاول التصنع في كالمه وضحكته ومشيته، ويشعر بأ
المراهق في الفترة األخيرة أن عليه مسؤوليات نحو الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه، ويحاول أن يتعاون مع 

ا لم يجد تقديرا من الجماعة آلرائه يأخذ في االعتقاد أن بعض اآلخرين للقيام ببعض الخدمات واإلصالحات، وٕاذ
  الجماعة تريد أن تحطم عبقريته وقد يؤدي تكرار الصدمات إلى نفور اندفاعه في هذا المجال.    

  النمو العقلي: -4-4
و الذكاء كلما مينمو الذكاء بسرعة في مرحلة الطفولة الثالثة وتستمر هذه السرعة في بداية المراهقة، ثم يتباطأ ن    

وعند المتوسطين في حوالي  14تقدم الفرد في المراهقة حيث يقف في أواخرها فهو يقف عند األفراد األغبياء في سن 
سنة من عمره، ثم يثبت الذكاء ويحافظ على استقراره في هضبة العمر حتى بدء  18سنة وعند الممتازين في  16

الشيخوخة حتى ينحدر نازال بمعدل عمر الشخص وتعود زيادة قدرة الفرد بعد ذلك على حل المشكالت إلى زيادة 
  .  1 المعلومات والخبرات وتعدد تجارب الحياة

  
  النمو الوجداني: -4-5

                                                            
 .106-105م، ص1973محمد سالمة آدم توفي، علم النفس للطلبة والمساعدين في المعاهد، دون طبعة، عالم الكتب، مصر،  1
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ني من أهم أنواع النمو في هذه المرحلة كما تعتبر المشكالت الجنسية في هذه المرحلة من يعتبر النمو الوجدا    
أكثر المشكالت بالنسبة للمراهق وفي هذه المرحلة محاولة التعرف على الجنس اآلخر ولكنه مضطرب خجول يقر 

ين الرغبة ع النفسي ببالخوف والخطيئة وال يدري كيف يسلك أو يتصرف في حضرة الجنس اآلخر وهو دائم الصرا
من جهة والرهبة من جهة أخرى ومن مظاهر النمو الوجداني في هذه المرحلة كثرة انفعاالت المراهق فهو قادم على 
عالم جديد ومجتمع الكبار يسبقه في التجارب والمعرفة وهو لم يتضح بعد وهو أحيانا ينعزل عن الناس وقد يلجأ إلى 

تصوف ولذلك تكون أفكار المراهق في هذه المرحلة خيالية ومثالية يطلب إليها االندفاع االستغراق في التدين إلى حد ال
والتهور والحماس ومن مظاهر شدة االنفعاالت أنه يتألم كثيرا آلالم من يحيطون به من أفراد األسرة أو األصدقاء أو 

لمظاهرات من مع الجمهور الثائر في ا الجيران ويندفع يبكي بمصيبتهم ويعمل على مواساتهم ويساعد الفقراء ويندفع
  .  1 غير أن يكون واضح الرأي

  النمو الجسمي: -4-6
لطفل زيادة سريعة مع اتساع الكتفان ومحيط األرداف ويزيد طول الجذع وطول الساقين مما يؤدي إلى زيادة  يزداد    

-12الطول والقوة مع زيادة في نمو العضالت والقوة العضلية والعظام عند الذكور واإلناث خاصة في المرحلة العمرية 

  سنة. 16-14سنة للبنات أما الذكور  14
سنة يعلق المراهقون والمراهقات في هذه الفترة أهمية كبيرة عن النمو الجنسي  )16-14(العمرية  أما في المرحلة    

ويتضح بالمظهر الجسمي والصحة الجسمية ومن مظاهر تباطؤ سرعة النمو الجسمي عن المرحلة األولى كذلك نجد 
  .2 س والذوق والسمع والشمزيادة الطول والوزن لدى الجنسين وأيضًا تزداد الحواس دقتها وٕارهافا كاللم

  النمو النفسي االنفعالي:  -4-7
حسب ما ذكرناه في تعريف المراهقة أنها مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد، وهذا ما ذهب إليه فؤاد البهى بأن    

جعله شديد ت المراهقة من أهم مراحل النمو الحساسية التي يفاجئ فيها المراهق بتغيرات عضوية وكذا نفسية سريعة،
 الميل إلى التمرد والطغيان والعنف واالنفعال لذا تسمى هذه المرحلة أحياناً بالمرحلة السلبية الخاصة من الناحية النفسية

3.  
يتأثر النمو االنفعالي لدا المراهقين بالبيئة االجتماعية واألسرية التي يعيش فيها المراهق، وما يحيط به من عادات     

  د واتجاهات وميول، حيث نوجه سلوكه وتكيفه مع اآلخرين أو مع نفسه. وأعراف وتقالي
  مشاكل المراهقة: -5

إن مشكالت المراهقة من المشكالت الرئيسية التي تواجه المراهقين في هذه المرحلة فاللوم يوجه إلى المجتمع      
قلق عالقة بالصغار فكلها مسؤولة عن حالة النفسه والمدرسة والهيئات االجتماعية والبيوت وكل المنظمات التي لها 

  واالضطرابات في الوقت الحالي.

                                                            
 .108م، ص 1982تركي رابح، أصول التربية والتعليم، دون طبعة، كرمل الحديثة، بيروت، لبنان،   1
 .259- 252، ص ، دار الفكر العربي، القاهرة3سعد جالل، الطفولة والمراهقة، ط.  2
 .205، ص مرجع سابقفؤاد البهى السيد،   3



المراهقة                                                                                       الفصل الثالث      

48 
 

  المشاكل النفسية: -5-1
إن من الطبيعي أن تتسم الحياة النفسية للمراهق بالفوضوية والتناقض والتجارب العديدة التي يقوم بها المراهق      

  وقد تكون فاشلة وقد تكون ناجحة.
عات داخلية مكبوتة قد يظهرها أحيانا بالتمرد والعدوان على األعراف والتقاليد فهو يعتقد فهو بذلك يعيش في صرا     

أنه يجب على الجميع االعتراف بشخصه وقد تؤدي هذه الصراعات النفسية إلى اإلحساس بالذنب والقهر فيؤدي به 
  إلى االكتئاب واالنعزال أو إلى السلوك العدواني. 

هذه المشاكل بإدماج المراهق في النشاط الرياضي أو االجتماعي لكي يتكيف مع نستطيع صرف النظر عن      
  حياة الجماعة ويتعلم روح المسؤولية.

  المشاكل الصحية: -5-2
تعد التغيرات التي حلت بالجسم خالل هذه الفترة مؤشرًا لنمو المراهق وعليه أن يتكيف مع تغيرات أعضاء جسمه،     

التي تركتها تلك التغيرات ومن هنا فإن مرحلة المراهقة تمتاز بسرعة النمو الجسمي واكتمال  ويستجيب للنتائج واآلثار
النضج .... ويتطلب النمو الجسمي والعقلي والجنسي السريع للمراهق تغذية كاملة حتى تعوض الجسم وتمده بما 

م وقصر كالسمنة وتشوه القوائيلزمه للنمو وكثير من المراهقين من لم يجد ذلك فيصاب ببعض المتاعب الصحية 
 النظر ونتيجة لنضج الغدد الجنسية واكتمال وظائفها فإن المراهق قد يخرق ويمارس بعض العادات السيئة كاالستمناء

1.    
من هنا يكون دور األسرة والمدرسة والمجتمع في توفير الغذاء المادي والمعنوي الذي يتسلح به المراهق لمواجهة     

  والخروج منها بأخف األضرار.هذه المشاكل 
  المشاكل االنفعالية: -5-3

إن المشاكل الصحية التي يتعرض لها الفرد أثناء مرحلة المراهقة حتما تؤدي إلى مشاكل انفعالية شعورية، فهذه 
المرحلة تتميز بعدة انفعاالت واالندفاع االنفعالي بسبب شعور المراهق بقيمته وقد يتسرع ويندفع في سلوكيات خاطئة 

فعال بسرعة التغير، والتقلب وكذا كثرة الصراعات سواء مع الذات تورطه في مشاكل من األسرة والمجتمع كما تمتاز األ
  أو مع الغير وهذا ما ذهب إليه الدكتور"أحمد عزت راجع" عن الصراعات التي يعانيها المراهق ونذكر منها: 

  
  صراع عائلي بين ميله نحو التحرر من قيود األسرة وبين سلطة األسرة. -
 صراع بين مثالية الشباب والواقع. -
 راع بين جيله وجيل الماضي.ص -
 صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصدره له تفكيره الجديد. -
 صراع بين مغريات الطفولة والرجولة. -

                                                            
 .42-41عبد الرحمن العيسوي، الصحة النفسية والعقلية، المرجع السابق، ص  1
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 .1 صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة -
  المشاكل االجتماعية:  -5-4 

واالعتماد على النفس وٕالى التمرد أحيانًا على األعراف لذلك كما هو معروف على المراهق أنه يميل إلى الحرية      
يجد نفسه في صراع ومواجهة مع المجتمع واألسرة التي تفرض عليه قيود معينة وسلطة وقوانين وهي مدرسية أو 
ة يأسرية يميل المراهق إلى إظهار مظهره ويتميز بالصراحة، غير أنه يجب عليه أن يحقق التوازن بين حاجاته النفس

وقيود المؤسسات وٕاما أن يتمرد فيجد نفسه منحرفًا منبوذًا من المجتمع وأن تسامحت معه األسرة والمدرسة وقد يؤدي 
  .2 به التمرد إلى عواقب وخيمة

  المشاكل االقتصادية: -5-5
كذلك و تتعلق هذه المشكالت بالمصروف الشخصي المتزايد عند المراهق وكيفية إنفاقه، وموقف األسرة منه     

المستوى االقتصادي لألسرة وأثره في إشباع حاجات المراهق ومنها حاجات الملبس المناسب والمسكن المريح والترويح 
  عن النفس واستكمال الدراسة وحاجات أخرى.

  مشاكل الفراغ: -5-6
الرياضية أو  المهاراتتتعلق هذه المشكالت بقلة النشاط الذي يقوم به الفرد وكثرة الفراغ وحاجة المراهق لتعلم     

  االجتماعية وكذلك مشكالت تمثل الحيلولة بين المراهق والنشاط الترفيهي خارج البيت.
  مشاكل تربوية مهنية: -5-7

تتعلق هذه المشاكل بالتخطيط للمستقبل واختيار الدراسة أو المهنة المناسبة ومعرفة بعض المعلومات عنها وفهم     
  دراسة أو المهنة المناسبة. المراهق لنفسه كي يختار ال

  مشكالت تتعلق بالجنس اآلخر: -5-8
تتعلق هذه المشكالت بحاجة المراهق لالختالط بالجنس اآلخر، واالهتداء إلى الزوجة المناسبة وقبل ذلك إلى     

  .  3 الزميلة أو الخليلة وكذلك حاجة المراهق إلى معرفة الكثير من األمور التي تتعلق بالعالقات الغرامية
  اهتمامات المراهق: -6

تعتبر اهتمامات المراهق وسيلة الستغالل االستعدادات التي يعبر عنها المراهق في سنه فهذه النشاطات هي     
وسيلة تكشف عن شخصية المراهق فاهتمام اليوم قد يصبح حركة الغد وبذلك يمكن أن تكون اهتماماته وسيلة جديدة 

وعمومها ما نجد طبيعة الفرد، ذكائه واستعداداته وحتى مستواه الثقافي يظهر خالل  لتحقق أهداف عالية في الحياة
مختلف األنشطة التي يمارسها المراهق واهتماماته هي بمثابة نتائج السلوك لما تحتويه نفسية المراهق والنشاطات 

ي وأظهرت السليم الجسمي والعقلالمفيدة كالرياضة والرحالت هي وسيلة مناسبة للمراهق للحفاظ على  توازنه ونموه 
   .    4 الدراسات أن الرياضيين يمتازون بجهاز دوراني سليم وبهدوء األعصاب والتأقلم في المجتمع بصفة حسنة

                                                            
 .43عبد الرحمن العيسوي، الصحة النفسية والعقلية، المرجع السابق، ص   1
 .211م، ص 1989أحمد عزت، أصول علم النفس، دون طبعة، دار الطالب،   2
 .154-153م، ص 1981سيد خير اهللا، بحوث نفسية، بيروت،   3
 .7م، ص1977ميخائيل خليل معوض، مشكالت المراهقين في الدن واألرياف، دار المعارف المصرية، القاهرة،   4
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  حاجات المراهق: -7
يصاحب التغيرات التي تحدث مع البلوغ تغيرات في حاجات المراهقين وألول وهلة تبدو حاجات المراهقين قريبة     

من حاجات الراشدين إال أن المدقق يجد فروقًا واضحة خاصة بمرحلة المراهقة، ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن الحاجة 
  من التعقيد.  والميول والرغبات تصل في مرحلة المراهقة إلى أقص درجة

يالحظ أن المراهق المعوق قد يكون من الصعب أو من المستحيل في بعض األحيان رغم المجهودات المبذولة     
  إشباع حاجاته بطريقة كلية.

  يمكن تلخيص حاجات المراهق األساسية فيما يلي:      
  الحاجة إلى األمن:* 

إلى الشعور باألمن الداخلي، والحاجة إلى البقاء حيًا،  تتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي والصحي، الحاجة    
الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم والحاجة إلى الراحة والشفاء عند المرض، الحاجة إلى الحياة األسرية المستقرة اآلمنة 

  والحاجة إلى حل المشكالت الشخصية. 
  الحاجة إلى الحب والقبول:* 

، والحاجة إلى القبول والتقبل االجتماعي، الحاجة إلى األصدقاء، الحاجة إلى تتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة    
  االنتماء إلى الجماعات واألفراد.

  الحاجة إلى مكانة الذات:* 
تتضمن الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة إلى المركز والقيمة االجتماعية، الحاجة إلى الشعور     

الحاجة إلى التعرف والتقبل من اآلخرين، الحاجة إلى القيادة، الحاجة إلى تقليد اآلخرين، الحاجة بالعدالة في المعاملة، 
   إلى المساواة مع رفاق السن في المظهر والمكانة االجتماعية، الحاجة إلى تجنب اللوم، الحاجة إلى االقتناء واالمتالك.

  الحاجة إلى اإلشباع الجنسي:* 
ربية الجنسية، الحاجة إلى االهتمام بالجنس اآلخر وحبه، الحاجة إلى التخلص من التوتر، تتضمن الحاجة إلى الت    

  الحاجة إلى التوافق الجنسي الغير.
  الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار:* 

تتمثل في الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك والحاجة إلى تحصيل الحقائق وتفسيرها، الحاجة إلى     
الخبرات الجديدة والمتنوعة، الحاجة إلى إشباع الذات عن طريق العمل، الحاجة إلى النجاح الدراسي، الحاجة إلى 

  والتربوي والمهني واألسري.    المعلومات ونمو القدرات، الحاجة إلى اإلرشاد العالجي 
  الحاجة إلى الترفيه والتنزه، الحاجة إلى المال والحاجة إلى التسلية.حاجات أخرى: * 
  حاجات تربوية: * 
  إشباع الحاجات األساسية لدى المراهقين.  -
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ته ووسائل ه وحاجاإدخال الدراسات النفسية في المرحلة الثانوية والتعليم العالي لمساعدة المراهق على فهم نفس -
  . 1 إشباعها

  النظريات المفسرة للمراهقة -8
  النظريات التي تنظر على أن المراهقة أزمة: -8-1

  نظرية ستانلي هول:* 
مما يأخذ على نظرية ستانلي هول أن المراهقة هي عبارة عن مرحلة تغيير شديد أو ميالد جديد مصحوبة     

بالضرورة بنوع من الشدائد والمحن والتوترات وصعوبة التكيف في كل موقف يواجه المراهق ويؤخذ عن هول مصطلح 
ة والمثالية وتصارع لدى المراهقين بين األنانيالعواطف والتوتر حيث استعمله لما تتميز به فترة المراهقة من تعارض 

القسوة والرقة، العصيان والحب وتشير نظرته إلى أن الفرد يرث الخصائص البيولوجية الخاصة بالجنس البشري إذ 
أنها تدخل في تركيب المورثات وفي آخر الدراسة التي قام بها هول لعمل األجناس البشرية اتضح أن المراهقة ظاهرة 

وثقافية، وهذا يعني أنه تراجع في األخير عن نظريته في المراهقة على أنها أزمة حتمية يمر بها كل فرد  حضارية
  مهما كانت وضعيته ومهما كانت بيئته.  

  نظرية سيجموند فرويد: *
يضيف و يشير فرويد في نظريته إلى أن الغريزة الجنسية تظهر وتنكشف ألول مرة عندما يصل الطفل سن البلوغ     

فرويد قائًال:" لقد علمتنا التجارب بأن عملية قولبة اإلرادة الجنسية للجيل سوف تتم فقط عندما يسعى الراشدون الكبار 
إلى فرض حياتهم الجنسية قبل وصولهم إلى سن البلوغ، بدًال من االنتظار والتريث حتى تنتهي العاطفة المدمرة"، وهذا 

يدي على أن المراهقة مرحلة انفعالية وتناقضات سلوكية يحدث فيها النكوص إلى ما ذهب إليه الدكتور عبد الغني د
  .2 الطفولة ويظهر الصعاب بشكل ال لبس فيه

  (مرحلة اكتساب اإلحساس بالذات)نظرية إريكسون: * 
ن متتالية من الراشدين الذين يتعاملون معهم وغالبًا ما يمتح بإحباطاتيرى إريكسون أن بعض المراهقين يشعرون     

المراهق في هذه الحالة ذاته والتي تتألف من صور وأدوار اجتماعية اللتان تتصفان بالتعريف وعدم التقبل من جانب 
اعيًا يحمي فالوسط الذي يعيش فيه وفي هذه الفترة يتمرد المراهق ويتجه نحو الجماعة ويصبح نشاطه فيها إجراءًا د

نفسه اتجاه مخاطر تشتت الذات وبسبب التغيرات الجسمية السريعة غير المتناسقة بعيش حياة مضطربة قلقة ومع 
نضج الوظيفة الجنسية يتحول المراهق من كائن جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه واستمرار ساللته لكن المراهق 

  التي حددها عرف المجتمع وتقاليده.ال يستطيع إشباع الدافع الجنسي إال بالطريقة 
  النظريات التي تفسر المراهقة بسبب طبيعة وثقافة المجتمع: -8-2

  نظرية مصطفى فهمي:* 

                                                            
 437-43م، ص1991، القاهرة، مصر،1محمود عبد الرحمن حمودة، الطفولة والمراهقة المشكالت النفسية والعالج، ط.  1
 .8م، ص1995، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1عبد الغني ديدي، التحليل النفسي للمراهق ظواهر المراهقة وخفاياها، ط.  2
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م حيث يرى أن علم النفس الحديث عند معالجته 1954يعكس مصطفى فهمي في نظريته التي قام بها سنة     
ل جديدة في الحياة ألننا إذا أخذنا بهذا الرأي القديم أدى بنا القو لموضوع المراهقة ينكر اعتبار هذه المرحلة فترة بحث 

  .1 بأن مرحلة البلوغ األمر الذي يتعارض مع وحدة الحياة والنمو
  نظرية أرنولد جيزل:* 

بالمفهوم الجسمي أوًال في العمليات الفطرية التي تسبب النمو والتطور المتزامن  -جيزل-تتحدد المراهقة حسب     
القابلية على اإلنتاج، وفي اختبارات المراهق وفي عالقاته مع اآلخرين، ومن الناحية السيكولوجية على المراهق وفي 

أن يأخذ بعين االعتبار نواحي قوته ونواحي ضعفه في آن واحد درس النضوج وركز عليه كعملية فطرية شاملة لنمو 
        .2 الفرد وتكوينه تتعدل وتتكيف عن طريق الغدة الوراثية

تتعلق وجهة نظر جيزل بالوراثة النوعية أو الميراث العرقي، حيث اعتقد أن كل جوانب النمو بما في ذلك الجانب     
  النفسي تسير وفق قوانين ذات إمكانية تطبيق تتصف بالكلية والعمومية.  

  نظريات روث نبدكت:* 
"روث" تعتبر من أكبر العلماء األنثروبولوجيا التي كتبت عن نمو المراهق باإلضافة إلى "ماجريت ميد" وهي تمثل     

آراء مدرسة البنية الثقافية وتشير العالمة روث إلى أن الثقافات تختلف في االستمرارية بين أدوار الطفولة وأدوار الرشد 
مرحلة أخرى محددة تمامًا اجتماعيًا وشرعيًا، وفي بعض المجتمعات، أي وبالتالي يكون انتقاء الفرد من مرحلة إلى 

    غير مستمرة بينما في مجتمعات أخرى ذات ثقافة مغايرة يتم االنتقال فيها من الطفولة إلى الرشد بشكل غير محسوس.     
ال سهال أو التي تجعل االنتق عليه فإن المراهقة فترة بالغة الصعوبة ومن هذا المنطلق فالتنشئة االجتماعية هي    

صعبًا فالتغيرات البيولوجية التي تصاحب المراهقة وهكذا تبين أنه ليست الظروف البيولوجية وحدها التي تلد الصراع، 
  . 3 ولكن التنشئة الثقافية لها دورها أيضا في ذلك

  تحليل ومناقشة النظريات: -9
على أساس أنها أزمة تصاحب الفرد أثناء مرحلة المراهقة فهم يرون مما يعاب على النظريات التي تنظر للمراهقة     

أن يكون تحت تأثير هذه المرحلة وبسبب التغيرات الجسمية السريعة غير المتناسقة يعيش حياة مضطربة قلقة ومع 
  .نضج الوظيفة الجنسية

، إلى كائن مضطرب ومحبط يتحول المراهق من كائن جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه واستمرار ساللته    
وهذا ما ذهب إليه إريكسون أما فرويد يرى في نظريته أن المراهقة عاطفة مدمرة وتناقضات سلوكية تجعل المراهق 

حيث يرى أن المراهقة عبارة عن تغير شديد أو ميالد  -ستانلي هول-غير قادر على التعايش مع المجتمع، وكذا 
ما يؤخذ عليه حيث جعل الحياة تتشكل من مرحلتين أو جعل لإلنسان مولدين، جديد مصحوب بالمحن والشدائد وهذا 

                                                            
 .16م، ص1985معروف رزيق، خفايا المراهقة، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،   1
 .18م، ص1990شر، بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والن2نوري حافظ، المراهقة، ط.  2
 .27-26م، ص 1992محمد هدى قناوي، سيكولوجية المراهقة، ط. مكتبة األنجلو، مصر،   3
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مولد يوم طفولته ومولد يوم بلوغه، وهذا ما يتعارض مع وحدة النمو اإلنساني أما بالنسبة للنظريات التي تفسر المراهقة 
  حسب طبيعة وثقافة المجتمع.

الجانب االجتماعي والنفسي وكذا المحيط الذي يعيش مما يعاب على أصحاب هذه النظريات أنهم ركزوا على     
فيه المراهق، وأهملوا الجانب الجسمي الذي يلعب دورًا كبيرًا في تكوين سلوكات المراهق، فالتغيرات المصاحبة لمرحلة 

مية سالمراهقة بالنسبة للذكور أو اإلناث تخلق نوعًا من االنفعالية وكذا التناقضات السلوكية بسبب التغيرات الج
ساسي حيث تفسر المراهقة تفسيرًا ثقافيًا وأعطتها الدور األ -روث-السريعة، وهذا ما ذهبت إليه عالمة األنثروبولوجيا 

في صقل شخصية المراهق وهذا مما يعاب في نظريتها حيث ركزت على الجانب الثقافي للفرد وأهملت الجوانب 
  وكات المراهق.    األخرى التي من شأنها إعطاء التفسير الحقيقي لسل

على العموم فكل النظريات التي تطرقنا لها في فصلنا هذا لم تعط تفسيرًا مكافئًا لسلوكات المراهق فكل نظرية     
  تدرس المراهقة من جانب أو من زاوية واحدة وتتغاض عن الجوانب األخرى.

قة دراسة حقيقية وملموسة بتطرقه لكل في األخير نستطيع القول إن اإلسالم هو الوحيد الذي جعل من المراه    
الجوانب والعوامل التي من شأنها تكوين شخصية سوية للمراهق حيث يرى أن المراهقة مرحلة عادية من مراحل النمو 

  .1 اإلنساني
  

  
  

  في مرحلة المراهقة:النشاط البدني الرياضي وظيفة  -10
الكلي بمسائل الشباب ومعالجة أوقات فراغهم وتعبئة لقد أخذت الدول المتقدمة في السنين األخيرة االهتمام 

قواهم في خدمة وبناء وتطوير المجتمع والعناية براحتهم البدنية والصحية والنفسية لتحقيق سعادتهم وضمانها فأخذت 
ت حتشجع العلماء للقيام باألحداث الخاصة بالشباب ونتيجة لذلك ازدادت األبحاث والنظريات العلمية الرياضية وأصب

موضوع اهتمام وتقدير الشعوب المتقدمة حضاريًا وبدأ االهتمام باألبحاث العلمية حول مسائل تنظيم أوقات الفراغ 
للشباب وكيفية معالجة قضاياهم اليومية من نظام العمل والراحة والدراسة على أسس علمية مدروسة لرفع القدرة 

ماعي ذ علماء النهضة الرياضية يخططون لالتجاه التربوي واالجتالتربوية والعلمية لتكوين الشخصية الناضجة لهم فأخ
والعلمي وعلى هذا األساس وتؤكد تجارب علمية أن أكثر ما يقوم به الشباب من فعاليات ونشاطات رياضية وعلمية 

  ال تتجاوب مع رغبتهم وميولهم ودوافعهم النفسية.
ا يجب أن يعمله ندرك مدى تقصير األجهزة التربوية ال سيما عند مقارنتنا لما يعمله كل شاب في أوقات فراغه وم    

  في عالمنا العربي عن توجيه هذه الطاقات والرغبات بأسلوب علمي سليم لبناء المجتمع وتطوير جميع جوانبه.  
ية تعطي نفالتربية البدنية والمنافسات الرياضية تعتبر أفضل وسيلة لقتل أوقات فراغ الشباب ولتطوير قدراتهم البد    

الحياة كثيرًا من اإلمكانيات التربوية التي تؤثر على رفع الصفات الخلقية، فالجانب الخلقي يتكون عند الشباب نتيجة 
                                                            

 .243تركي رابح، مرجع سابق، ص   1
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األداء والتطبيق الجيد للفعاليات الرياضية سيما وأن التربية الخلقية في هذه المرحلة متصلة بالشعور واإلحساس وشباب 
  . 1 لة الجيدة كأفراد وجماعات وعلى هذا األساس تتكون العالقة االجتماعيةهذه المرحلة، يتأثرون بالمعام

فيجب علينا مساعدة الشباب وغرس الثقة في نفوسهم للعمل في الجماعة أو الفريق كوحدة واحدة، فالنشاط     
ائج وفضال والنتالرياضي في ظل الجماعة يقود الشباب نحو التواضع واإلرادة والعزيمة للحصول على أعلى المراتب 

عن قيادة الشباب نحو فهم الحياة االجتماعية، وهنا تزداد إمكانياتهم لنشر الرياضة على أسس خلقية واجتماعية في 
حياتهم القادمة وأثناء التطبيق الرياضي نعطي اإلرشادات واألفكار الجديدة عن التربية البدنية والرياضية فالشباب 

   .2 عة والتعاونيتقبل اإلرشادات والنظام والطا
  تأثير األنشطة الرياضية على المشاكل النفسية للمراهق: -11

يعتبر علماء النفس اللعب أحد العوامل المساعدة على التخفيف من ضغوطات الحياة اليومية، والتي تنطلق فيها     
المشاعر النفسية والطاقة الغريزة فيها يقوم به الفرد من نشاط حر، كما يعتبر اللعب أسلوبا هامًا لدراسة وتشخيص 

اعد الطاقة الزائدة، كما يساعد على تدريب المهارات التي تس وعالج المشكالت النفسية، ويؤدي اللعب إلى التنفيس عن
  المراهق على التأقلم والتكيف في حياته ومجتمعه. 

ففي الفريق يتعود المراهق على تقبل الهزيمة بروح، من ناحية، والكسب بدون غرور وكيفية تقبل مواقف التنافس     
ا دون أن إذن فاللعب هو النشاط الذي يقبل عليه الفرد برغبته تلقائيتلك المنافسة التي البد له أن يقابلها في الحياة 

  يكون له هدف مادي معين، وهو أحد األساسيات الطبيعية التي يعبر بها الفرد عن نفسه.   
إن األلعاب التي تحقق بها مختلف األنشطة الرياضية هي المادة المستعملة في التحقيق والعالج النفسي، فهي     

وتمنح للفرد فرصة للتعويض وللتخفيف من اإلحباطات التي يعانيها المراهق، كما تساعد على التحكم في متنوعة 
المشاكل كالقلق واإلحباطات والعنف والتعبير عن الصراعات المقلقة والتي تكون معانيها مختلفة باختالف الفرد 

  .  3 وشخصيته
  المرحلة الثانوية: -12
  تعريفها: -12-1

سنة يزداد المراهق في هذه المرحلة قوة وقدرة  )18-15(هي المرحلة المتوسطة من مراحل المراهقة والمحصورة بين     
سنة، وتزداد عملية الفهم واإلدراك، تظهر 16على ضبط الحركات الجسمية كما أن الذكاء يصل أقصاه في حوالي

  في تكوين مبادئ اتجاهات عن الحياة والمجتمع.كذلك في هذه المرحلة الميول، القدرات، االستعدادات والبدء 
النمو والزيادة في القوة والتحمل والحب والمغامرة ويظهر لدى الفرد والئه للجماعة  ببطءكما تمتاز هذه المرحلة     

  التي ينتمي إليها ويدرك ما عليه. 

                                                            
 .244تركي رابح، مرجع سابق، ص   1
 .30، ص 2001عبد الحليم حسن، علم النفس والنمو، مركز اإلسكندرية، مصر،   2
  .98، ليبيا، ص 1نمو نفس الطفل والمراهق وأسس الصحة النفسية، الجامعة الليبية، طمصطفى محمد زيدان،  3
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  احتياجات المرحلة الثانوية: -12-2
   يحتاج أفراد هذه المرحلة إلى ما يلي:

  على تعلم المهارات التي تتصل بالنضج االجتماعي الوجداني والبدني. الرائد الذي يساعدهم -
  النشاط الستفادة الطاقة الزائدة لدى األفراد والعناية بتغذيتهم التغذية الكافية. -
  تفهم الفرق بين المدرسة والمنزل. -
  النشاط الرياضي.معرفة دورهم في المجتمع ومسؤوليتهم وتعلمهم عن طريق برامج  -

  أهداف المرحلة الثانوية: -12-3
  من أهداف هذه المرحلة نجد ما يلي: 

العناية بصحة التالميذ وخلوهم من األمراض حتى يمكن أن ينموا نموًا سليمًا وتزداد قوتهم البدنية وأن يفهموا حقيقة  -
  جسمهم وتطورات نموهم.

ه نشاط موجه يعمل على اكتساب مهارات مختلفة نافعة في الحياة العمل على نمو الميل لشغل وقت الراحة في أوج -
  وتدريبه على القيادة والتبعية وال يأتي ذلك إال باشتراكه داخل نشاط الجماعات ألن بها مجاال واسعا للتدريب على هذا.

  أنواع النشاطات في هذه المرحلة: -12-4
ية لة تلك التي ترفع أو تزيد من التحمل وتحسن اللياقة البدنمجمل التمرينات الرياضية التي تقدم في هذه المرح    

  للتالميذ ومن بينها ما يلي: 
  األلعاب الجماعية مثل كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة. -
  المخيمات والكشافة وكذا الجمعيات الثقافية والرياضية. -
  المسرح. -
  .1 والقفزاأللعاب الفردية، مثل السرعة والرمي،  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .27م، ص1998ور الخولي، محمود عبد الفتاح، عدنان درويش، التربية الرياضية المدرسية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، نأمين أ  1



المراهقة                                                                                       الفصل الثالث      

56 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خاتمة الفصل
من خالل ما جاء في هذا الفصل، نستخلص مدى صعوبة فترة المراهقة بسبب التغيرات التي يتعرض لها المراهق     

من كل جوانب النمو لكنها مرحلة انتقالية صعبة سرعان ما تزول، ينتقل بعدها المراهق إلى مراحل أخرى أي سن 
التطور في مظاهر النمو المختلفة، ولكي يتخلص تحمل المسؤولية، ولهذا فإن المراهق عند قطعه لهذه األشواط من 

من هذه المرحلة أي فهو في حاجة إلى متطلبات منها ما تحققه األسرة له ومنها ما يحققه له المجتمع والتي ال يمكن 
  االستغناء عنها ألنها تؤدي إلى التوازن واألمن والطمأنينة والشعور بقيمة الذات وقوتها وٕامكانيتها. 

تتحقق هذه الحاجيات والمتطلبات تسبب عوائق مختلفة كانت نتائجها سلبية كاضطرابات نفسية واالنحرافات إذا لم     
  المراهق وعلى ممارسته الرياضة. وسوء التكليف وهذا كله يؤثر على
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 تمهيد:

انب من الج ل في هذا الجزء أن نحيط بالموضوعسوف نحاو  ،بعد محاولتنا لتغطية الجوانب النظرية للبحث    
اسة ثـم كيفية المتبع في الدر  التطبيقي من خالل تحليل جوانبه بدءا من نوعية البحث الذي تعرفنا فيه على المنهج 

لى تحديد كيفية قل إسة ثـم ننتار خالل البحث في تكوين مجتمع الد اتخذناهاالعينة بحيث فيها الوسيلة التي  اختيار
ي تحويل اإلحصائية المناسبة ف المقاييس باستعمالوذلك  ، بعد كل هذا سننتقل إلى تحليل البيانات جمع البيانات

لنا إليها في بحثنا التي توص االستنتاجاتتحليليها الميداني ثم الوقوف على أهم  الفرضيات من صيغتها الكيفية إلى 
  هذا.
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   متغيرات البحث: -1
   المتغيرات المستقلة: -1-1

هي تلك المتغيرات التي يتناولها الباحث بالتجريب في الدراسات العلمية المختلفة، أو هي تلك الموضوعات التي    
تدور حولها التجارب البحثية.  وفي هذا البحث الذي نحن بصدد القيام به، المتغير المستقل هو النشاط الرياضي 

 مقدم.  الالصفي، وذلك بغض النظر عن البرنامج أو نوع النشاط ال
   المتغيرات التابعة: -1-2

هي تلك المتغيرات التي ال تخضع لتحكم الباحث، ويمكن التعبير عنها بالبيانات أو النتائج المحصل عليها من    
  .التفاعل االجتماعي وفي هذا البحث لدينا المتغير التابع هوخالل التجربة. 

  .النشاط البدني الرياضي الالصفي المتغير المستقل: -
  التفاعل االجتماعي. المتغير التابع: -

وعادة يقوم الباحث بصياغة الفرضية محاوال إيجاد عالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ولكن يتمكن الباحث 
من اختيار وجود هذه العالقة أو عدم وجودها من استبعاد وضبط تأثير العوامل األخرى على الظاهرة قيد الدراسة، 

  .1 ع المجال للتابع المستقل وحده التأثير على المتغير التابعلكي يتب
 :  منهج البحث المتبع في الدارسة -2

 ،ى صورة نوعية أو كمية أو رقميةعلرة أو موضوع محدد لظاهي وتفصيل قدقيف ى وصيرتكز هذا المنهج عل     
نهج ذا المدف هويه .ت زمنيةراعدة فت لفي فترة زمنية محددة أو تطوير يشم مى وضع قائـعلج هذا المنهوقد يقتصر 

ضع و  ماألساسي تقويـ هدفه يكونأو قد  مضمونها أو مضمونه بهدف فهممحدد  موضوعرة أو اهإلى رصد ظإما 
ة ألمثلان ت ماخريجي الجامع يفل العم نع اطلينى أعداد الععل فالتعر  سبيل المثالى عل ،ميةعلض ألغرا معين

ك ومات وذللى المععلالمرتكز بأنه أسلوب من أساليب التحليل  تعريفه يمكن ل عاموبشك ،جالمنهذا هى علالحية 
  .2 رةللظاهة يالفعلمع المعطيات  ما بطريقة موضوعية وبما ينسجـتفسيره ممية ثعلى نتائج عل لالحصو ل أج من

 إلىل صو الو ل أجمن  مظـني مل علمر بشكيوالتفس التحليلرق ط نم طريقة هى أنعل المنهج الوصفيف ويعر     
كميا  اوتصويرهرة المدروسة الظاه فج الوصفي طريقة لوصالمنهويغير  ،ما اجتماعيةة مشكلء زامحددة إ أهداف
 المنهج أنب رونبينما يرى آخ .سةرادلا لواخضاعهيا وتحليلا وتصنيفهة المشكل عنومات مدققة معلجمع ق طري عن

يانات ب من جمعه متـ ل مايوتحل اجتماعيرة أو موضوع ظاه نبخطوة أولى إلى جمع بيانات كافية ودقيقة ع يهدف
ف يضا رة كخطوة ثالثةاهى الظعل المؤثرةالمكونة و ل ى العوامعل فتعر البطريقة موضعية كخطوة ثانية تؤدي إلى 

ية لالة امباشر حظة الوالمالت الشخصية كالمقابالجمع البيانات مختلف طرق ى علج يعتمد لتنفيذه المنه أن كإلى ذل

                                                            

  .1998، 1عبيدات وآخرون، البحث العلمي مفهومه وأساليبه، الجامعة األردنية، ط ذوقان 1 
  .55-18نفس المرجع، صعبيدات وآخرون،  ذوقان 2 
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نه يوفر بيانات أهم ما يميز المنهج أنه أما أ .وغيرهاوالمستندات ق الوثائوتحليل  تبياناالسواستمارة  ا والبشريةمنه
المرتبطة لعوامل لواقعيا  رافي نفس الوقت تفسي يقدم أنهكما  ،سةرارة أو موضوع الدلظاهي الفعلالواقع  مفصلة عن

 منوب ألسلاذا هويعاني  ،رى جانب آخعل لظاهرةل المستقبلي التنبؤفي  لو معقى قدر عل تساعدبموضوع الدارسة 
ذي قد رة األمر ألحول الظاهفة المختلبيانات لل جمعهالتحيز الشخصي لمباحث عند  يشملا أهمهبعض العيوب 

لى نتائج موضوعية يمكن تعميمها على مجتمع تؤدي إأن  يمكنى البيانات غير الدقيقة ال ل عليؤدي إلى الحصو 
  .1بالتالي  فإن مصداقية هذا المنهج قد تصبح ضعيفة بالمقارنة مع مزايا المناهج األخرى للبحث العلميالدراسة و 

  نعني بمجتمع الدراسة جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث ولكن:  مجتمع البحث: -3

  ان يدرس جميع افراد مجتمع البحث؟هل يستطيع الباحث 

  هل يمتلك وقتا كافيا لدراسة جميع افراد البحث؟

في واقع األمر، أن دراسة مجتمع البحث األصلي كله يتطلب وقتا طويال وجهدا شاقا وتكاليف مادية مرتفعة، ويكفي 
    .2لى إنجاز مهمتهعينة ممثلة لمجتمع الدراسة بحيث تحقق أهدافه (البحث) وتساعده عأن يختار الباحث 

أساتذة التربية البدنية في المؤسسات التربوية التابعة لمرحلة التعليم الثانوي لوالية  يعتبر مجتمع الدراسة في هذا البحث
رة المقدمة من طرف مديرية التربية الوطنية لوالية البوي تلإلحصائيا استناداوقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة  .البويرة

  ثانوية في والية البويرة. 57أستاذ واستاذة موزعين على  121 )2019-2018خالل الموسم الدراسـي (

  عينة الدراسة وخصائصها: -4

بما أنه من الصعب على الباحث أن يتصل بعدد كبير من المعنيين بدراسته لكي يطرح عليهم األسئلة ويحصل منهم 
إلى أسلوب أخذ العينات التي تمثل المجتمـع األصلي حتى يستطيع أن يأخذ  االلتجاءمن  ال مفرعلى األجوبة فانه 

عن طريق المس الشامل لمجتمع البحث بل  ال تعتمدة البحوث العلمية المعاصر ف. 3صورة مصغرة عن التفكير العام
والعينة هي: جزء من المجتمع أو مجموعة جزئية من المفردات  البحث.تعتمد على دراسة العينة المختارة من مجتمع 

لة والعينة اإلحصائية هي تلك التي تختار بشكل يجعلها ممث البحث،الدخيلة في تركيب المجتمع الذي يجري عليها 

                                                            

 .31، ص1987، 1ساعي عريفج وآخرون، مناهج البحث العلمي وأساليبه، مجدالوي للنشر، عمان، ط1 
  .20، ص2000، 1دار السيرة للنشر، األردن، ط سامي ملحم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس،2 
   1955، الجزائر، وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية مناهج البحث العلمي د. عمار بوحوش، د. محمد محمود الذنيبات، 3
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ح للتعبير عـن لللمجتمع األصلي تمثيال صحيحا وعندئذ يستطيع الباحث أن يستخلص من دراسة العينة نتائج تص
   .1المجتمع بأكمله

 عينة البحث: -5

ا وعلى نتائجها عليه االعتمادر تمثيال للمجتمع األصلي للدراسة، مما يمكـن ثحاولنا في هذه الدراسة أن تكون العينة أك
  .االقتراحاتة في تعميمها ووضع ولو بصورة نسبي

البويرة  واليةثانويات في  8أستاذ واستاذة موزعين على  19وقد اخترنا لدراستنا هذه عينة طبقية عشوائية تمثلت في 
بالمئة من مجموع  10أستاذ تمثيلية حيث تمثل  19وقد اخترناهم نظرا لقرب المسافة من السكن وتعتبر نسبة وسط 

  .األساتذة

  :باألساتذة): جنس افراد العينة الخاصة 1( جدول رقم

  النسب المئوية  التكرار  الجنس

   89،47  17  ذكر

  10،52  02  انثى

  100  19  المجموع

  الدراسة الميدانية االستطالعية: -6

وبتعديد هاته األهداف يمكن تحديد الوسائل والطرق التي تجري بواسطتها  ألنهكل دراسة ال بد ان تكون ذات اهداف 
 أثيرهاتويمكن تحديد هدف بحثنا هذا في دور النشاط البدني الرياضي الالصفي وعالقته بالتفاعل االجتماعي ومدى 

ومع  سةالمؤسارج على التلميذ الثانوي وجعله فردا سويا ذو شخصية رزينة ذات تكيف واندماج مع الزمالء داخل وخ
ذا لنفسه او لمجتمعه ليكون عامال فعاال في المجتمع ه محققا بذلك أهدافا مستقبلية سواءالمجتمع ككل بصفة عامة 

باإلضافة الى التأكد من صحة الفرضيات بعد تحليل ومناقشة النتائج ومعالجة النقائص التي لمسناها في الموضوع 
  .الدراسة وٕاعطاء توصيات واقتراحات تخدم موضوع

لقد شرعنا في انجاز الجانب النظري لبحثنا هذا تقريبا مع بداية شهر فيفري الى غاية نهاية المجال الزماني للبحث: 
  لى غاية ...إفريل د شرعنا في إنجازه مع بداية شهر أما الجانب التطبيقي فقأشهر مارس 

                                                            

     .72، ص1987، 2مؤسسة الرسالة، دار عمار، بيروت، عمان، ط طلعت همام، قاموس العلوم النفسية واالجتماعية، 1 
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  وسط.ثانويات البويرة  نقوم بإنجاز بحثنا الميداني على مستوىالمجال المكاني للبحث: 

  االستبيان: -7

  ا نذكر منها:ب حصرهتعريفات لالستبيان ومن الصعهناك عدة  تعريفه: -7-1

صول على معلومات واراء المبحوثين حول ظاهرة سئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحأداة تتضمن مجموعة من األ -
  .1معينة

المفحوصين اإلجابة عنها بطريقة التي يحددها الباحث حسب أغراض مجموعة من األسئلة الخبرية والتي يطلب من  -
   .2البحث

وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق اعداد استمارة يتم تعبئتها من قبل عينة ممثلة من  -
   .3االفراد ويسمي الشخص الذي يقوم بملء االستمارة بالمستجيب

البحث عن طريق استنارة معينة تحتوي على عدد من األسئلة مرتبطة بأسلوب أداة لجمع المعلومات بموضوع  -
  .4منطقي مناسب يجري توزيعها على اشخاص معينين لتعبئتها

  األسئلة:أنواع  -7-2

وفي هذا النوع من األسئلة يحدد الباحث اإلجابات الممكنة او المحتملة لكل سؤال ويطلب و محدودة: أأسئلة مغلقة * 
  اإلجابة من عنده. إلعطاءمن المستجيب اختيار احداهما أي ان يقيده اثناء اإلجابة وال يعطيه الحرية 

ما بة عليها كما يشاء اهذا النوع من األسئلة تعطي كل الحرية للمبحوث في اإلجا و الحرة:أاألسئلة المفتوحة * 
التفصيل كما يعطي له مطلق الحرية يذكر أي معلومات يعتقد بانها تتعلق بالسؤال مهما كانت فائدتها  أو باالختصار

  .في تحديد اآلراء السائدة في المجتمع

ـــ (نعم) ب يحتوي هذا النوع على نصفين النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة عليه تكون سئلة النصف مفتوحة:األ* 
  .يه الخاصأبر  لإلدالءاو (ال) والنصف الثاني تكون فيه الحرية للمستجيب 

  

                                                            

  .66دوقان عبيدات وآخرون، مرجع سابق، ص 1 
  .184، ص1992عودة سليمان، أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية، مكتبة الكتاني، بيروت،  2 
   .181ص الرفاعي أحمد حسين، مناهج البحث العلمي، تطبيقات إدارية واقتصادية، دار وائل، عمان، 3
  عليان ربحي مصطفى، خطوات البحث العلمي في علم المكتبات، رسالة المكتبة. 4 
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  :باألساتذة): مصدر تواجد العينة الخاصة 2( جدول رقم

 الثانويات عدد المقاييس الموزعة عدد المقاييس المسترجعة
 الرائد عبد الرحمان ميرة 02 02
 حمزة بن حسن العلوي 03 03
 هواري بومدين  02 02

 كريم بلقاسم  03 03

 محمد الصديق بن يحي 03 03

 بوشراعين محمد 02 02

 احمد قادري 02 02

 العقيد اوعمران 02 02

 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع 19 19
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  خاتمة:

لى المعطيات المنهجية للدراسة حيث يتم استعمالها في الفصل الموالي بغية الوصول إلقد تم التطرق في هذا الفصل    
لى إليها في نهاية عرض وتحليل لبيانات الدراسة وباستخدامنا لهاته األدوات توصلنا إلى عرض النتائج المتوصل إ

قشتها ووصوال تم عرضها ومنامجموعة التكرارات والنسب التي ستترجم كحقيقة علمية نستخلص منها نتائج الدراسة لي
   .لى اقتراحاتإ
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  :باألساتذةاالستبيان الخاص 

  الجماعية الالصفية دور إيجابي في زيادة التفاعل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية؟ لألنشطةالمحور األول: 

  النشاط البدني الرياضي الالصفي؟ على ممارسةهل ترى أن هناك إقبال من طرف التالميذ السؤال األول: 

  معرفة االهتمام الموجود من طرف التالميذ نحو النشاط البدني الرياضي الالصفيالهدف منه: 

  جود من طرف التالميذ نحو النشاط البدني الالصفيو الماالهتمام  يمثل): 03الجدول رقم (

  النسب  التكرارات   األجوبة 

 %  73.68    14  نعـم 

  % 26.31   05  ال

   % 100   19  المجموع

 

  
  الموجود من طرف التالميذ نحو النشاط البدني الرياضي الالصفي اإلهتماميمثل ): 01شكل (          

  مناقشة النتائج:

أما نسبة  ،لديهم اقبال على ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي 73.68%من خالل الدراسة نرى أن نسبة 
ة إقبال من طرف التالميذ على ممارسليس لديهم أي إقبال عليها. من خالل هذه القراءة نستنتج انه هناك  %26.31

  النشاط الرياضي الالصفي وهذا من خالل االهتمام الموجود من طرف التالميذ نحو النشاط الالصفي.

 

%73.68

%26.31

التكرارات 

نعم

ال
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  ثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي؟هل ترى أن هناك تفاعل للتالميذ أ السؤال الثاني:

  معرفة نسبة التفاعل اثناء ممارسة النشاط البدني الالصفي الهدف منه:

  يمثل نسبة التفاعل اثناء ممارسة النشاط الالصفي ):04جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة   

             84.21%  16    نعم

             15.78%  03    ال

  100%  19  المجموع 

  

  
  اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي يمثل نسبة التفاعل): 02شكل رقم (      

  مناقشة النتائج: 

من األساتذة يرون بأن هناك تفاعل للتالميذ اثناء ممارسة النشاط الالصفي،  84.21%من خالل الدراسة نجد ان نسبة 
يرون بأن التالميذ ال يجدون تفاعل اثناء الممارسة للنشاط. من خالل هذه القراءة نستنتج بانه  15.78%أما نسبة 

وهذا ما يبينه الدكتور حسن شلتوت وآخرون في كتابه   بدني الالصفيهناك تفاعل للتالميذ أثناء ممارسة النشاط ال
  التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية.

 

%84.21

%15.78

التكرارات

نعم

ال
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  ؟كيف ترى تفاعل التالميذ اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي السؤال الثالث:

   معرفة صور التفاعل الموجود اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي الهدف منه:

  يمثل صور التفاعل الموجود اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي): 05جدول رقم (

  النسب  التكرارات   األجوبة   
 63.15%  12  فترة النشاطبهجة وحماس اثناء 

  63.15%  07  انتظار النشاط بشغف كبير

  00%  00  اثناء ممارسة النشاط المباالة

  100%  19  المجموع

 

 
   صور التفاعل الموجود أثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفييمثل ): 03شكل رقم (       

  مناقشة النتائج:

ن التالميذ يبدون بهجتهم وحماسهم أمن األساتذة يرون ب 63.15%على الجدول نرى بان من خالل النتائج الظاهرة 
منهم فيرون بان التالميذ ينتظرون فترة النشاط بشغف كبير وهذا لما يعبرون فيه عن 36.84%أما طول فترة النشاط، 

ذه شاط فنجد أن األساتذة تحاشوا هأما الالمباالة أثناء فترة النمكنوناتهم الداخلية وتخلصهم من طاقتهم الزائدة، 
   اإلجابات.

  

  

%63.15

%36.84

0%

التكرارات

بھجة وحماس اثناء فترة النشاط

انتظار النشاط بشغف كبير

ال مباالة اثناء ممارسة النشاط
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  عند التالميذ؟ أكثرماهي األنشطة التي تراها تساعد على تحقيق تفاعل  السؤال الرابع:

  معرفة األنشطة األكثر فاعلية التي تعمل على تحقيق التفاعل بين التالميذالهدف منه: 

  على تحقيق التفاعل بين التالميذ يمثل األنشطة األكثر فاعلية التي تعمل :)06جدول رقم (
  

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 00%  00  األنشطة الفردية 

  57.89%  11  األنشطة الجماعية 

  42.10%  08  األنشطة التنافسية

  100%  19  المجموع

 

  
  يمثل األنشطة األكثر فاعلية التي تعمل على تحقيق التفاعل بين التالميذ): 04شكل رقم (            

  مناقشة النتائج:

ل تحقيق التفاع فيمن األساتذة يرون بأن األنشطة الجماعية هي األكثر فاعلية  57.89%من خالل الدراسة نجد أن 
فهي ترى أن األنشطة التنافسية األكثر فاعلية التي تحقق التفاعل بين التالميذ، في  42.10%بين التالميذ. أما نسبة 

حين لم يرجح أي واحد من األساتذة األنشطة الفردية. نستنتج من خالل هذا بأن األنشطة الجماعية والتنافسية وما 
  ة جيدة.تحتويه من منافسات ترفيهية تجعل التلميذ يتأقلم مع زمالئه ويتفاعل معهم بصور 

 

0%

58%

42%

التكرارات

األنشطة الفردية

األنشطة الجماعية

األنشطة التنافسية
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  هل ترى أن النشاط الجماعي الالصفي ينمي روح التعاون بين التالميذالخامس:  السؤال

  النشاط الجماعي الالصفي في تنمية روح التعاون بين التالميذ دورحول معرفة رأي األستاذ  الهدف منه:

  اون بين التالميذفي تنمية روح التع جماعي الالصفيالنشاط ال دوريمثل رأي األستاذ حول ): 07جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 78.94%  15  نعم

  21.05%  04  ال

  100%  19  المجموع

 

  
  يمثل دور النشاط الجماعي الالصفي في تنمية روح التعاون بين التالميذ): 05شكل رقم (           

  مناقشة النتائج:

 78.94%للنشاط الجماعي دور في تنمية روح التعاون بين التالميذ وهذا ما ذهب إليه من خالل الجدول يتبين أن 
فترى بأن ليس للنشاط الجماعي أي دور في تنمية روح التعاون بين  21.05%من األساتذة، أما النسبة المتبقية 

  التالميذ.

  وهذه النتيجة تؤكد بأنه للنشاط الجماعي دور في تنمية روح التعاون بين التالميذ. 

  

%78.94

%21.05

التكرارات

نعم

ال
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  هل ترى أن األنشطة الجماعية تساهم إيجابا في زيادة النمو االجتماعي للتالميذ؟السؤال السادس: 

  الميذاالجتماعي للتمعرفة آراء األساتذة حول الفائدة التي تلعبها األنشطة الجماعية في زيادة النمو الهدف منه: 

  يمثل الفائدة التي تلعبها األنشطة الجماعية في زيادة النمو االجتماعي للتالميذ): 08جدول رقم (

  النسب  التكرارات    األجوبة 

 89.47%  17  نعم

  10.52%  02  ال

  100%  19  المجموع

 

  
  زيادة النمو االجتماعييمثل الفائدة التي تلعبها األنشطة الجماعية في ): 06شكل رقم (        

  مناقشة النتائج:

ك فائدة من األنشطة الجماعية في زيادة النمو االجتماعي، ترى أن هنا 89.47%من خالل الجدول يتضح بأنه ما يعادل 
فهي ترى أن األنشطة الجماعية ال تلعب أي فائدة في زيادة النمو االجتماعي.  10.52%أما النسبة الثانية والتي تمثل 

  من خالل هذه القراءة نستنتج أن األنشطة الجماعية تلعب فائدة كبيرة في زيادة النمو االجتماعي.

 

 

%89.47

%10.52

التكرارات

نعم

ال
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لتفاعل ا سلوك أستاذ التربية البدنية والرياضية في النشاط البدني الرياضي الالصفي يزيد من المحور الثاني:
  االجتماعي لدى التالميذ

طريقة اتصالك بالتلميذ اثناء حصة التربية البدنية والرياضية هي نفسها اثناء ممارسة النشاط البدني السؤال األول: 
  الرياضي الالصفي؟

 ي الالصفي طريقة تواصل األستاذ أثناء النشاط الرياض معرفةالهدف منه: 

  يمثل طريقة تواصل األستاذ اثناء النشاط الرياضي الالصفي): 09جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 5.26%  01  ر ب. نفس طريقة حصة ت.

  94.73%  18  ر طريقة حصة ت.ب. مختلفة عن

  100%  19  المجموع

  

  
  يمثل طريقة تواصل األستاذ اثناء النشاط الرياضي الالصفي ):07شكل رقم (         

  النتائج:مناقشة 

هناك اختالف  يرون بأن 94.73%من خالل المعطيات المتوفرة أمامنا أن أغلبية األساتذة، أي ما يعادل  يتضح لنا
فيرون بأنه ليس هناك  5.26%الالصفي أما النسبة المتبقية ثناء حصة النشاط الرياضي أطريقة تواصل األستاذ  في

  اختالف في طريقة التواصل.

%5.26

%94.73

التكرارات

ر. ب. نفس طريقة حصة ت

ر. ب.مختلفة عن طريقة حصة ت
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  ما طبيعة السلوك الذي تعتمده مع التالميذ أثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي؟ :السؤال الثاني 

  معرفة طريقة تعامل األستاذ اثناء حصة النشاط الرياضي الالصفيالهدف منه: 

  يمثل طريقة تعامل األستاذ أثناء حصة النشاط الرياضي الالصفي): 10جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة   

 00%  00  سلوك تسلطي

  100%  19  سلوك جماعي

  100%  19  المجموع

 

  
   يمثل طريقة تعامل األستاذ اثناء حصة النشاط الرياضي الالصفي): 08شكل رقم (        

  مناقشة النتائج:

 يرون بأن طريقة عمل األستاذ أثناء حصة النشاط الرياضي الالصفي 100%خالل اإلجابات نجد أن كل األساتذة  من
  ، أما الطريقة التسلطية فنجد أن األساتذة تحاشوا هذه اإلجابات.هي الطريقة الجماعية

  

  

  

0%

100%

التكرارات

سلوك تسلطي

سلوك جماعي
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  ؟ن تشجيعك للتالميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي يزيد من تفاعلهم فيما بينهمأهل ترى ب السؤال الثالث:

ي زيادة ف سة النشاط الرياضي الالصفيثناء ممار أمعرفة آراء األساتذة حول أهمية تشجيع التالميذ الهدف منه: 
 التفاعل فيما بينهم.

  ا بينهمفي زيادة التفاعل فيم يمثل أهمية تشجيع التالميذ اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي ):11جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 84.21%  16  نعم

  15.78%  03  ال

  100%  19  المجموع

 

 
   فاعلفي زيادة الت يمثل أهمية تشجيع التالميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي): 09شكل رقم (           

  فيما بينهم.                                                                                   

  مناقشة النتائج:

  ن هناك أهمية من تشجيع التالميذ في أيرون بمن األساتذة  84.21%من خالل تحليل نتائج الجدول يتبين لنا بأن 

بانه ال  فيرون 15.78%زيادة التفاعل فيما بينهم. وهذا نظرا لالندماج الحادث بينهم في الوسط الرياضي، أما نسبة 
   من تشجيع التالميذ في زيادة التفاعل فيما بينهم. أهمية توجد أي

%84.21

%15.78

التكرارات

نعم
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  هل قيام األستاذ بإجراء منافسات رياضية تجعل التالميذ يتفاعلون أكثر؟ السؤال الرابع:

  أثر المنافسات الرياضية على زيادة التفاعل بين التالميذمعرفة الهدف منه: 

  يمثل أثر المنافسات الرياضية على زيادة التفاعل بين التالميذ): 12جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 89.47%  17  نعم

  10.52%  02  ال

  100%  19  المجموع

 

  
  يمثل أثر المنافسات الرياضية على زيادة التفاعل بين التالميذ ):10شكل رقم (       

  مناقشة النتائج:

من األساتذة يرون بأن هناك أثر للمنافسات الرياضية  89.47%من خالل النتائج الظاهرة على الجدول نالحظ بأن 
ما م التحدي والفوز والرغبة فيوهذا من خالل الحماس  ،المقامة من طرف األستاذ في زيادة التفاعل بين التالميذ

فترى بأنه ليس هناك أي أثر  10.52%يعمل على خلق جو من التعاون بين التالميذ. أما النسبة الثانية والتي تمثل 
   للمنافسات الرياضية على زيادة التفاعل االجتماعي.  

  

  

%89.47

%10.52

التكرارات

نعم

ال
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دنية نفسه أثناء حصة التربية الب هل سلوك التلميذ اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي هوالسؤال الخامس: 
  والرياضية؟

  الالصفي أثناء ممارسته للنشاط الرياضيمعرفة طريقة تعامل التلميذ الهدف منه: 

  يمثل طريقة تعامل التلميذ أثناء ممارسته للنشاط الرياضي الالصفي): 13جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 00%  00  نعم

  100%  19  ال

  100%  19  المجموع

 

  
  يمثل طريقة تعامل التلميذ اثناء ممارسته للنشاط الرياضي الالصفي ):11شكل رقم (        

  مناقشة النتائج:

من األساتذة يرون بأن طريقة تعامل التلميذ أثناء ممارسته للنشاط الرياضي  100%من خالل القراءة نجد بأن نسبة 
العمل أثناء  وهذا لما يجده من حرية في، الالصفي مختلفة تماما عن طريقة تعامله في حصة التربية البدنية والرياضية

  .ممارسة النشاط

  

  

0%

100%

التكرارات

نعم

ال
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  النشاط البدني الرياضي الالصفي يحسن العالقة بين التالميذ وبالتالي زيادة تفاعلهم االجتماعي المحور الثالث:

  ي للنشاط البدني الرياضي الالصفي بعد اجتماعي؟هل لممارسة تلميذ الطور الثانو السؤال األول: 

  معرفة البعد االجتماعي الذي يلعبه النشاط البدني الرياضي الالصفيالهدف منه: 

  يمثل البعد االجتماعي الذي يلعبه النشاط البدني الرياضي الالصفي ):14رقم ( جدول

  النسب  التكرارات  األجوبة 
 78.94%  15  نعم

  21.05%  04  ال

  100%  19  المجموع

 

 
  يمثل البعد االجتماعي الذي يلعبه النشاط الرياضي الالصفي): 12شكل رقم (         

  مناقشة النتائج:

 21.05%يجدون بأن للنشاط الرياضي الالصفي بعد اجتماعي والنسبة الثانية  78.94%من خالل الدراسة نرى أن نسبة 
تشمل األساتذة الذين يرون أن النشاط الرياضي الالصفي ليس له بعد اجتماعي. من خالل هذه القراءة نستنتج أن 

ممارسة الفعلية لهذا النشاط ووجود التالميذ في شكل للنشاط البدني الرياضي الالصفي بعد اجتماعي من خالل ال
  مجموعة يعطي ثماره من خالل االحتكاك والتنافس حيث يخلق جو من التعاون بينهم.

  

%78.94

%21.05

التكرارات

نعم
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هل تعتقد أن ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي هو الخيار األمثل للتالميذ في التعبير عن السؤال الثاني: 
  حاجاته ورغباته؟

  عرفة آراء األساتذة حول مدى استعمال النشاط الرياضي الالصفي للتعبير عن الرغبات مالهدف منه: 

  يمثل مدى استعمال النشاط الرياضي الالصفي للتعبير عن الرغبات): 15جدول رقم (

  النسب  التكرارات     األجوبة   

 68.42%  13  نعم

  31.57%  06  ال

  100%  19  المجموع

 

   
  يمثل مدى استعمال النشاط الرياضي الالصفي للتعبير عن الرغبات :)13شكل رقم (        

 مناقشة النتائج:

يرون بأن ممارسة النشاط الرياضي الالصفي يساعد  68.42%يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول أن 
فترى بأن  31.57%الثانيةهذا من خالل ربط عالقات اجتماعية جديدة. أما النسبة على التعبير عن رغبات التلميذ و 

ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي ال يساعد التلميذ على التعبير عن رغباته. من خالل القرى نستخلص بأن 
  النشاط الرياضي الالصفي يساهم ويساعد التلميذ في التعبير عن رغباته وحاجياته.

  

%68.42

%31.57

التكرارات

نعم

ال
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  ي يعمل على توطيد العالقات بين التالميذ؟هل تعتقد ان النشاط البدني الرياضي الالصفالسؤال الثالث: 

  معرفة دور ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي في إدماج التلميذ ضمن الجماعةالهدف منه: 

  دور ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي في إدماج التلميذ ضمن الجماعة يمثل): 16جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

 94.73%  18  نعم

  5.26%  01  ال

  100%  19  المجموع

 

  
  يمثل دور ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي في إدماج التلميذ ضمن الجماعة): 14شكل رقم (        

  مناقشة النتائج:

ا في توطيد العالقات بين التالميذ وهذ تستبعد دور النشاط الرياضي الالصفي 5.26%من هاته النتائج نرى أن نسبة 
ترى أنه يمكن تحقيق ذلك بممارسة النشاط  94.73%راجع لعدم االهتمام والالمباالة فإن األغلبية الساحقة بنسبة 

الرياضي بصفة جيدة دون ملل أو كره ألنها تحقق لهم التعامل واالحتكاك فيما بينهم لما توفره من الجو العائلي المليء 
ا والتكيف داخل المجتمع، وبالنسبة للفئة الثانية يرجع ذلك إلى طبيعته االندماجم والمحبة والتعاون ويسهل له ءباإلخا

    الشخصية االنطوائية فهي تفضل ذلك.

%94.73

%5.26

التكرارات

نعم
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من الوسائل البيداغوجية التي تساعد على تقوية روح  هل تعتقد ان النشاط الرياضي الالصفي السؤال الرابع:
  الجماعة بين التالميذ

  دور النشاط الالصفي في تقوية روح الجماعة بين التالميذرأي األساتذة حول  معرفةالهدف منه: 

  دور النشاط الالصفي في تقوية روح الجماعة بين التالميذ يمثل ):17جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

  100%  19  نعم

  00%  00  ال

 100%  19  المجموع

 

  
  دور النشاط الالصفي في تقوية روح الجماعة بين التالميذ يمثل ):15شكل رقم (     

  مناقشة النتائج:

القراءة نجد أن كل األساتذة يرون بأن للنشاط الرياضي الالصفي دور هام في تقوية روح الجماعة بين  من خالل
ناق حار أثناء الفوز نجد بين التالميذ ع ،فمثال .وهذا راجع إلى التماسك االجتماعي والتضامن الحادث بينهم ،التالميذ

  مما يزيد من تقوية الجماعة وأثناء الخسارة نجدهم يواسوا بعضهم البعض.
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0%
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دة له دور كبير في تخلص التلميذ من طاقته الزائ هل ترى بان النشاط البدني الرياضي الالصفيالسؤال الخامس: 
  (الطاقة السلبية)؟

  آراء األساتذة حول فائدة النشاط الرياضي الالصفي في التخلص من الطاقة السلبية لدى التالميذمعرفة الهدف منه: 

  في التخلص من الطاقة السلبية لدى التالميذ يمثل فائدة النشاط الرياضي الالصفي ):18جدول رقم (

  النسب  التكرارات  األجوبة 

  89.47%  17  نعم

  10.52%  02  ال

 100%  19  المجموع

 

  
  يمثل فائدة النشاط الرياضي الالصفي في التخلص من الطاقة السلبية لدى التالميذ): 16شكل رقم (     

  مناقشة النتائج:

يرون بأن للنشاط الرياضي الالصفي فائدة في التخلص من  89.47%من خالل الجدول نجد بأن معظم األساتذة 
الذهنية  والتطوير من قدراته ،وذلك بإخراج كل الضغوطات والمكبوتات من كل جوانبها ،الطاقة السلبية لدى التالميذ

فيرون بأنه ليس هناك أي فائدة من النشاط الرياضي الالصفي في  10.52%والبدنية، أما النسبة الثانية والتي بلغت 
  تخلص التالميذ من طاقتهم السلبية.

%89.47
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  خالصة االستبيان الموجه لألساتذة:

من النتائج المحصل عليها من خالل األجوبة المقدمة من طرف األساتذة تمكنا من استخالص مجموعة  انطالقا   
  في:من االستنتاجات األولية والممثلة 

إن حصة النشاط الرياضي الالصفي لها دور تربوي وترفيهي وتعمل على تحقيق االندماج والتفاعل بين التالميذ  -1
) والتي ترمي إلى التأثير اإليجابي على 17-16-15-11-7وخاصة في هذه المرحلة أي المراهقة وهذا ما يبينه الجدول (

  التالميذ في تحقيق التماسك االجتماعي.

عالقة األستاذ بالتلميذ تنتج حسب طبيعة الحصة التي تحتم على الطرفين خلق عالقة أكثر ارتباطا، قد تصل إن  -2
إلى اإلحساس باألخوة أو الصداقة والوصول إلى الهدف األساسي في تكوين فرد صالح وسليم عقليا وبدنيا ونفسيا 

  اد مكانه في المجتمع.يمكن االعتماد عليه في الحياة المليئة بالضغوطات ومحاولة إيج

كما أن طريقة األستاذ تكمن في تقديم األنشطة التي تساعد على تنمية روح التعاون والتفاعل سواء كانت جماعية    
) فاألساتذة هم األكثر احتكاكا بالتالميذ في هذه الفترة مما يستوجب عليهم 12-6أو تنافسية وهذا ما يبينه الجدول (

 بالتالميذ الى أعلى المستويات لتحقيق أسمى وأرقى األهداف.  العمل جاهدا نحو الوصول

إن ممارسة النشاط الرياضي الالصفي خاصة والتربية البدنية عامة تساعد التالميذ على اكتساب العديد من    
   ماعي.تالمهارات من كل النواحي البدنية، العقلية، االجتماعية، األخالقية فهي تساعد التالميذ على االندماج االج

  



 



 خاتمة عامة
 

87 
 

وختاما يمكن أن نخلص إلى القول بأن فئة التالميذ الطور الثانوي تجد في ممارسة النشاط البدني الرياضي    
متنفسا يحمل في طياته الحلول الناجعة في حل المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم وخاصة في فترة  الالصفي

 وآءاسالمراهقة، فالنشاط البدني والرياضي بصفة عامة وسيلة هامة في جميع النواحي االجتماعية والبدنية والنفسية 
فرد لرياضي الالصفي واألهمية البالغة في حياة الفالنشاط البدني ا كان داخل المؤسسات أو المحيط الذي يعيش فيه.

في االندماج والتفاعل االجتماعي ولما يوفره من صحة للبدن والنفس وهذا ما الحظناه في عرضنا للنتائج والدور الذي 
  يلعبه النشاط البدني الرياضي الالصفي في كيفية التفاعل االجتماعي.

يكاد يكون بمثابة قارب النجاة لهذا الفرد وما يقدم له من صفات الصفي ومن هذا فإن النشاط البدني الرياضي ال   
حميدة في حياته كالتسامح والتعامل بأخالق عالية مع اآلخرين، مما يؤدي به في االندماج االجتماعي وهذا ما أكده 

وبشكل  فهي تساعد كانت فردية أو جماعية سوآءاالباحثون واألساتذة على األنشطة الرياضية الالصفية والممارسة 
  فعال في زيادة االندماج أكثر من جميع النواحي في المجتمع.

   االستنتاج العام:

تماعي لتالميذ التفاعل االجبالنشاط البدني الرياضي الالصفي  عالقةمن خالل دراستنا هذه حاولنا تسليط الضوء على 
تمثل تالموجه لألساتذة يمكن أن نصل إلى خالصة  المرحلة الثانوية، ومن خالل عرض النتائج واستنتاجات االستبيان

 في اإلجابة عن الفرضيات المقدمة في بداية هذه الدراسة والمتمثلة في:

 لتالميذ،ل تساهم مساهمة فعالة وأكيدة في تحقيق االندماج االجتماعي إن حصة النشاط البدني الرياضي الالصفيأوال: 
باإلضافة أن ممارسة األنشطة الجماعية تمكنهم من الترويح عن النفس  .في التأقلم السليم في المجتمع عدهممما يسا

وٕازالة المشاكل وربط عالقات اجتماعية جديدة فيما بينهم، وهذا ما يؤكد صحة فرضيتنا التي تنص على أن لألنشطة 
  تالميذ المرحلة الثانوية.  الجماعية الالصفية دور إيجابي في زيادة التفاعل االجتماعي لدى

إن سلوك أستاذ التربية البدنية والرياضية في النشاط الرياضي الالصفي له دور فعال جدا في تحسين سلوكات  ثانيا:
 رياضيةالطة ألنشل وٕاجراء األستاذمن خالل تعليمهم  ،التالميذ والسير بهم إلى االستقرار وتحقيق إدماجهم مع الجماعة

ذ قد ساعدهم وبهذا يكون األستا .وتحقيق أكبر تفاعل ممكن مع بعضهم البعض ،با في تطوير ذاتهمتساهم إيجاالتي 
على بناء شخصية ناجحة، سليمة وكاملة ومتوازنة مبنية على التعاون والقيم األخالقية التي تسود المجتمع. وهذا ما 

لرياضي ية البدنية والرياضية في النشاط اأردنا توضيحه من خالل طرح فرضيتنا الثانية في أن سلوك أستاذ الترب
  يزيد من التفاعل االجتماعي لدى التالميذ.الالصفي 
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إن تالميذ الطور الثانوي في مرحلة المراهقة التي تكون تصادف عادة تغيرات فيزيولوجية ونفسية تفتح لديهم  ثالثا:
ة لذا ال بد من التحكم في هذه الفئة خاصة في تلك الفتر  .وتكون كامنة قابلة لالنفجار في أي وقت ممكن ،طاقة زائدة

اعة وهذا السعادة وحب الجم، وذلك بخلق وسائل عالجية تشمل ألعاب وأنشطة بدنية وانفعاالت نفسية سليمة كالفرح
، حيث ينتج عن هذه العاملة الحسنة مع الزمالء اكتساب الخصال ما يقوم به في حصة النشاط الرياضي الالصفي

     خالق الحميدة، وهذا ما يزيد من تطور العالقة بين الجماعة.واأل

  توصيات واقتراحات:

خالل قيامنا بهذا البحث المتواضع والذي يدور موضوعه حول" النشاط البدني الرياضي الالصفي وعالقته  من -
التي  االقتراحات والتوصيات بالتفاعل االجتماعي لتالميذ المرحلة الثانوية "ومن خالل هذا نتقدم إليكم بمجموعة من

، كانت نفسية، عقلية، بدنية سوآءاتساعد كل من األستاذ أو المربي في إعطاء المجتمع فرد سليم من عدة جوانب 
  يلي: فيماهاته االقتراحات متمثلة 

  ة واإلهمال.و المعاملة الصادقة والحسنة بين الوالدين واألطفال خاصة في مرحلة المراهقة وذلك باالبتعاد عن القس -1

توفير للمربي أو األستاذ المحيط المالئم حتى يتسنى له القيام بالمسؤولية والسهر على العمل المرجو منه والوصول  -2
   بالتالميذ للمستوى المطلوب وتسخيرهم في خدمة المجتمع.

من طرف مختصين في الميدان الرياضي التربوي تعتمد على مبادئ  إعداد برنامج لألنشطة الرياضية الالصفية -3
  علمية مع مراعاة مراحل نمو الفرد مع كل التغيرات التي تحدث له.

إعطاء األولوية لألنشطة الرياضية من خالل توفير ظروف النجاح للمراهق تربويا ورياضيا، وذلك يكون بتسهيل  -4
ة، ألن الطاقة الزائدة عنده إن لم يجد طرق سوية لصرفها فإنها قد تكون عامال انضمام التالميذ إلى النوادي الرياضي

  من العوامل الرئيسية لالنحراف.
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  االستبيان الخاص باألساتذة 

ةلدى تالميذ المرحلة الثانوي التفاعل االجتماعي دور إيجابي في زيادةنشطة الجماعية الالصفية لأل  :   األول المحور 

  1 ؟يالالصف هل ترى أن هناك إقبال من طرف التالميذ على ممارسة النشاط البدني الرياضي. 

  ال                               نعم         

 ة النشاط البدني الرياضي الالصفي؟ثناء ممارسهل ترى أن هناك تفاعل للتالميذ أ .2
  ال                                      نعم
  ؟كيف ترى تفاعل التالميذ اثناء ممارسة النشاط الرياضي الالصفي. 3
   بهجة وحماس أثناء فترة النشاط  -
      انتظار النشاط بشغف كبير -
         المباالة أثناء فترة النشاط -
  األنشطة التي تراها تساعد على تحقيق تفاعل أكثر عند التالميذ؟ماهي . 4
       األنشطة الفردية -
      األنشطة الجماعية -



      األنشطة التنافسية -
 هل ترى أن النشاط الجماعي الالصفي ينمي روح التعاون بين التالميذ؟. 5
     ال                              نعم      
  ترى أن األنشطة الجماعية تساهم إيجابا في زيادة النمو االجتماعي للتالميذ؟. هل 6
  نعم                                  ال 

سلوك استاذ التربية البدنية والرياضية في النشاط البدني الرياضي الالصفي يزيد من التفاعل  المحور الثاني:
  االجتماعي لدى التالميذ

  طريقة اتصالك بالتلميذ اثناء الحصة هي نفسها اثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي؟ .1
   نعم                                        ال

  ما طبيعة السلوك الذي تعتمده مع التالميذ اثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي؟ .2
                  سلوك جماعي                       سلوك قيادي 

هل ترى بأن تشجيعك للتالميذ اثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي يزيد من تفاعلهم فيما  .3
 بينهم؟

  ال                                  نعم  
 بينهم؟فيما  أكثريتفاعلون هل قيام األستاذ بإجراء منافسات رياضية تجعل التالميذ . 4

  ال                                  نعم     
ثناء حصة التربية أ و نفسهثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي الالصفي هأتعامل التلميذ  سلوكهل . 5

  البدنية والرياضية؟ 
   نعم                               ال

  يحسن العالقة بين التالميذ وبالتالي زيادة تفاعلهم االجتماعي النشاط البدني الرياضي الالصفي المحور الثالث:

 بعد اجتماعي؟ الالصفي هل لممارسة تلميذ الطور الثانوي للنشاط البدني الرياضي. 1
    ال                                 نعم 

هو الخيار االمثل لتالميذ المرحلة الثانوية  الالصفي ممارسة النشاط البدني الرياضي أنهل تعتقد . 2
 للتالميذ في التعبير عن حاجاته ورغباته؟ 

  نعم                             ال   

  هل تعتقد ان النشاط البدني الرياضي الالصفي يعمل على توطيد العالقات بين التالميذ؟. 3      

  نعم                             ال 



هل تعتقد ان النشاط الرياضي الالصفي من الوسائل البيداغوجية التي تساعد على تقوية روح الجماعة . 4
  ؟بين التالميذ

   نعم                                  ال
دور كبير في تخلص التلميذ من طاقته الزائدة (الطاقة الالصفي  هل ترى بان النشاط البدني الرياضي. 5

  السلبية)؟
  نعم                                 ال
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