
 

 

 جامعة آكلي محند أولحاج البويرة  
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

 
  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في ميدان  

   تربية وعلم الحركةالتخصص: 

  

  الموضوع:

 

 

 

 ـ -البويرة–ثانويات  دراسة ميدانية أجريت على بعض   
  

 

 

 

    

 

  

نعكاساتها بممارسة النشاطات ال دنية والرياضية وا 
 النفسية واالجتماعية والصحية على المراهق

 2019-2018السنة الجامعية: 

 :الدكتور تحت إشراف

 لوان رفيق ع 

 من إعداد الطلبة:

 المي محمدس 
 المي محندس 
 ن زيتون اسامةب 



 

 

 أ

 

 كلمة الشكر

 

جناز هذا البحث املتواضع  نشكر هللا عز وجل اذلي وفقنا يف ا 

ىل اذلي أ رشف عىل هذا العمل منذ البدايةكام نتقدم ابلشكر   اجلزيل ا 

ىل ال س تاذ   :واذلي مل يبخل علينا مبعلوماته القمية ونصاحئه وتوهجاته الرسيرة ا 

 هذا البحثعىل املرشوف الرمسي  "علوان رفيق"  

جناز هذا البحث   كام نشكر لك من سامه يف ا 

..من قريب أ و من بعيد. 



 

 

 ب

هداء  ا 

ىل من اكنت الس ند يل يف لك سدةأ هدي مثرة هجدي  ىل من عطرت حيايت وأ هبجهتا ا   هذا ا 

ىل من رافقتين طيةل دريب بدعوات اخلري فأ حىل لكمة نطق هبا لساين. " أ يم احلبيبة"   ا 

 أ طال هللا يف معرها

ىل اذلي عرض فيا  ىل رمز الفرد والاعزتاز ا  ىل من رابين عىل الاخالق واحلب والعطاء ا  ا 

ىل اذلي تعب من أ جل تربييت ومنحي ابلكثري يف س يل جنايح روح العمل واملث ابرة ا 

 العزيز أ طال هللا يف معره. يبوسعاديت أ  

خويت ال عزاء. ىل من قامسوين مشوار العمر ا   ا 

ىل أ حصاب دريب وأ صدقايئ منذ مشواري ادّلرايس.  ا 

ىل لك ال هل وال قارب بدون اس تثناء.  وا 

ىل لك من مهنم يد س نامه قلمي ومل ي  نسامه قليب.وا   

 

 

 

 ساملي حمند



 

 

 ج

هداء  ا 

ىل من اكنت الس ند يل يف لك سدةأ هدي مثرة هجدي  ىل من عطرت حيايت وأ هبجهتا ا   هذا ا 

ىل من رافقتين طيةل دريب بدعوات اخلري فأ حىل لكمة نطق هبا لساين. " أ يم احلبيبة"   ا 

 أ طال هللا يف معرها

ىل اذلي عرض فيا  ىل رمز الفرد والاعزتاز ا  ىل من رابين عىل الاخالق واحلب والعطاء ا  ا 

ىل اذلي تعب من أ جل تربييت ومنحي ابلكثري يف س يل جنايح روح العمل واملث ابرة ا 

 العزيز أ طال هللا يف معره. يبوسعاديت أ  

خويت ال عزاء. ىل من قامسوين مشوار العمر ا   ا 

ىل أ حصاب دريب وأ صدقايئ منذ مشواري ادّلرايس.  ا 

ىل لك ال هل وال قارب بدون اس تثناء.  وا 

ىل لك من مهنم يد س نامه قلمي ومل ي  نسامه قليب.وا   

 

 

 

ساملي محمد



 

 

 د

هداء  ا 

ىل من اكنت الس ند يل يف لك سدة ىل من عطرت حيايت وأ هبجهتا ا   أ هدي مثرة هجدي هذا ا 

ىل من رافقتين طيةل دريب بدعوات اخلري فأ حىل لكمة نطق هبا لساين. " أ يم احلبيبة"   ا 

 أ طال هللا يف معرها

ىل اذلي عرض فيا  ىل رمز الفرد والاعزتاز ا  ىل من رابين عىل الاخالق واحلب والعطاء ا  ا 

ىل اذلي تعب من أ جل تربييت ومنحي ابلكثري يف س يل جنايح  روح العمل واملثابرة ا 

 العزيز أ طال هللا يف معره. يباديت أ  وسع

خويت ال عزاء. ىل من قامسوين مشوار العمر ا   ا 

ىل أ حصاب دريب وأ صدقايئ منذ مشواري ادّلرايس.  ا 

ىل لك ال هل وال قارب بدون اس تثناء.  وا 

ىل لك من مهنم يد س نامه قلمي ومل ينسامه قليب.  وا 
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 ورقة العنوان رقم

 57 01النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (01شكل رقم ) 01

 58 .02النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (02شكل رقم ) 02
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 62 .06النسبية ألجوبة السؤال  باألعمدةيبين التمثيل البياني : (06شكل رقم ) 06

 63 .07 النسبية ألجوبة السؤالباألعمدة يبين التمثيل البياني : (07شكل رقم ) 07

 64 .08النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (08شكل رقم ) 08

 65 .09النسبية ألجوبة السؤال  باألعمدةيبين التمثيل البياني : (09شكل رقم ) 09

 66 .10النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (10شكل رقم ) 10

 67 .11النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (11شكل رقم ) 11

 68 .12النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (12شكل رقم ) 12

 69 .13النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (13شكل رقم ) 13

 70 .14النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (14شكل رقم ) 14

 71 .15النسبية ألجوبة السؤال باألعمدة يبين التمثيل البياني : (15شكل رقم ) 15

  



 

 

 ك

 والصحية واالجتماعية على المراهقطات البدنية والرياضية وانعكاساتها النفسية اممارسة النش 
 البويرة والية ثانويات دراسة ميدانية على بعض                              

 إعداد الطلبة:                                                                        إشراف الدكتور:
 رفيق علوان                                                                  د مسالمي مح -
                                                                    سالمي محند  -
 بن زيتون أسامة  -

 الملخص: 
 النفسية على النواحي ومدى انعكاسه والرياضي البدنيمعرفة مفهوم النشاط هدفت الدراسة إلى التعرف على 

ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة الدراسة على عينة عشوائية  للمراهق والصحية واالجتماعية
سبق وأن وزع عليهم حيث احدى الوسائل البحث العلمي المستعملة على النطاق الواسع من تلميذ  90التي تتكون من 

كأدوات احصائية، وبعد تحليل النتائج المتحصل عليها  المئويةلنسبة باتعان الباحثون اجل البيانات والمعلومات، واس
 وكذا النسب المئوية توصلنا إلى:

 جانبهم النفسي.على ينعكس  والرياضيالنشاط البدني  ممارسةيؤكدون بان التالميذ  معظم -
 االجتماعي للتالميذ.جانب على ال والرياضيالنشاط البدني ينعكس  -
 .للمراهق الصحيالجانب إجابا على على ينعكس  والرياضيالبدني  لنشاطا -

 وقد كانت االقتراحات والفروض المستقبلية كالتالي:
 . المراهق لدى والرياضيممارسة النشاط البدني  وتنمية لتأهيل حقيقة سياسةضرورة وضع  -
 . نشاط البدني بالمقارنة مع النشاطات األخرىلل واألهميةإعطاء نفس المكانة  -
تطوير الرياضة المدرسية وهذا بتنظيم دورات رياضية داخلية وخارجية من أجل تعاون أكثر واالندماج فب  -

 .المجتمع
  ضرورة التنسيق بين الرياضة ومؤهلين نفسانيين لمحاربة االمراض النفسية على مستوى المداس  -

 
 

.والرياضي، المراهقالنشاط البدني  الدالة: ممارسة،المصطلحات 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 
 و

 مقدمة:

 الدنياحياة ال وزينةوألن البدانة مواضا روحي ومسكن العقل  السليمفي الجسم  السليممن المنطلق العقل  
 الحركيةاالرقية  الظاهريةالذي يعتبر أحد األشكال  والرياضيلإلنسان ،نجد أن مختلف الدول تهتم بالنشاط البدني 

األكثر دقة والتي تقوم على أساس معلومة  البدنة المهاراتلمجمل الحركات  الصحيح التعبيرلدى اإلنسان وهو 
محددة في إطار تنافس نزيه لذلك بغية الوصول إلى النتائج  ارت ٕٕوامكانياتعلى خطط وقد مبنيةوبأهداف 
،وتعتبر ممارسة الرياضة في عصرنا الحالي ظاهرة تمكننا من قياس تطور الشعوب األمم وتميز فيهاالمرغوب 

 الشعوب المتطورة من المختلفة.  

الضرورية والمالئمة لمختلف كما يعد النشاط البدني والرياضي عامل أساسي يساهم في تقديم الطرق والوسائل 
الظروف البيئية واالجتماعية، وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية وتطوير نوعية الحياة وتقليل من الضغوطات 

شاكل مختلفة نتيجة على وجه الخصوص وهو الذي يتعرض لضغوطات نفسية وم المراهقالتي يواجهها الفرد و 
تمع، وكنتيجة للد ارسات والبحوث التي اهتمت بد ارسة النشاط البدني ارد المجاحتكاكه مع أقارنه ومع باقي أف

والرياضي بمختلف جوانبه نجد أن معظمها إن لم نقل مجملها الدور الهام واألهمية البالغة التي يحتلها النشاط البدني 
 اتواقع ممارسة النشاطارستنا هذه تتمحور حول ، وبما أن دانعكاساته النفسية و الصحية و الجتماعية الرياضي في 

 رتأينا تقسيم البحث إلى جانبين:اة و انعكساتها النفسية و الصحية و الجتماعية على المراهق والرياضي ةالبدني
الجتماعية ة وانعكساتها النفسية والصحية و والرياضي ةالبدني تاالنشاطالذي يضمن  بالجانب النظري خاص األول

 الذي يتناول  دراسة ميدانية ، تحليل ومناقشة نتائج االستبيان. التطبيقي والثاني خاص بالجانب على المراهق 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي 



 الفصل                                                                                 التمهيدي
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 اإلشكالية:  -1

يعتبر البحث العلمي أحد المتطلبات األساسية لتقدم األمم والشعوب، وبفضل جهود الباحثين والعلماء حقق 
االنسان تقدما ملموسا في مجاالت متنوعة لدرجة ان ما تم تحقيقه في القرن العشرين فقط يفوق بمراحل واسعة كل ما 

صر الحديث، ويعتبر النشاط البدني والرياضي له نصيب من هده حققه االنسان على امتداد االف السنين قبل الع
البحوث العلمية باعتباره سلوكا فعليا للممارسة فهو ال يظل سلوكا بعيدا عن بقية السلوكات الفردية والجماعية التي 

 تتعلق بشتى الجوانب االجتماعية، الثقافية، الصحية واألخالقية.

ن التقدم الشامل في مناهج الرياضة واساليبها وأهدافها جعلها أكثر عمقا في تغيير التحوالت البدنية، الدهنية، إ
العلمية والصحية، فأصبحت الرياضة االن طريقا علميا في تحقيق التقدم، وفي اعداد األرضية الصالحة بشريا، دهنيا، 

رحلة االنية في حياة المجتمع، فأصبحت الرياضة تؤمن مدخال رحبا ونفسيا إلنجاز التحوالت الشاملة التي تطلبها الم
النفسية، و الى رعاية الشباب لتحقيق اهداف مركبة تشغل اهتمامات أساسية للفرد، حيث توفر له الراحة الجسمية 

، او نفسومكبوت، وكدلك إلبراز حريته ووجود كفرد لم تمنح له الفرصة ألثبات ال يباعتبارها تعبر عن ما هو شعور 
رادي وحر يهدف الى انشراح الشخصية وتحضيرها، وهي من حق كل فئات المجتمع إعبارة عن وقت فراغ حركي  هو

دون تميز في العمر والجنس وهي منتظمة ومصورة في األوساط الخارجية عن المدرسة، على شكل نشاط بدني 
 رف المؤسسات واألجهزة العامة والحاصة .   رياضي، على حسب أساس البرامج المرسومة والموضوعة للتطبيق من ط

المتمكن  راهقمن المؤكد للعام والخاص أن النشاط البدنی والرياضی تعتبر عنصرا قويا وفعاال في اعداد الم
والمتكيف مع مجتمعه المستعد لتطورات العصر ويلعب النشاط البدني الرباضي دورا هاما وكبيرا،  من تشكيل حياته

ي أوسع من ذلك، فبرامج ھمن آثار مختلفة على ممارسيه، فبرامجه ليست مجرد تدريبات بدنية، بل وهذا لما يتركه 
ق المتمدرس أكثر اتزانا ووعيا منه ھل تساعد على جعل المراھالنشاط البدنية الرياضی تحت إشراف المربي المؤ

وفرض ذاته كاإلحساس بالرجولة عند لسلوكاته كونه يمر بمرحلة نضج تدفعه لممارسة سلوكات عديدة إلثبات وجوده 
الذكور، فهو كثيرا ما يتعلم سلوكات عديدة عن طريق مالحظته لما يحيط به، ولهذا فالنشاط البدني الرياضي يحمل 

 مية بالغة من خالل تأثيراته نفسيا واجتماعيا وصحيا عليه، ومن هنا نحدد مشكلة البحث: ھفي معانيها أ

 ؟قهحی النفسية واالجتماعية والصحية للمراواالنعلى النشاط البدنی والرياضي إنعكاس مماسرة ما مدى 

 منه طرح التسائالت التالية:

 ما مدى إنعكاس ممارسة النشاط البدني الرياضي على الجانب النفسي للمراهق؟ 
  للمراهق؟ جتملعيعلى الجانب اال ةالرياضيو  ةالبدني ةنشاطاألكيف تأثر ممارسة 
 ي للمراهق؟صحعلى الجانب الينعكس الرياضي و اط البدني ممارسة النش هل 
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 الفرضيات: -2

 الفرضية العامة: -2-1

   .النواحی النفسية واالجتماعية والصحية للمراهقممارسة النشاط البدني والرياضي ينعكس إجابا على 

 :الفرضيات الجزئية -2-2

 قھلمراالجانب النفسي لعلى ينعكس النشاط البدني والرياضی  ممارسة. 

  قھللمرا االجتماعيالنشاط البدني والرياضی على الجانب ينعكس. 

 قھللمرا الصحيالجانب إجابا على على ينعكس لنشاط البدني والرياضی ا. 

 أسباب اختيار الموضوع:  -3

 .إلصرارنا على دراسة هذا الموضوع 

 .لتعلق الموضوع بالجانب االجتماعي 

 األنشطة البدنية والرياضية في الجانب النفسی واالجتماعی والصحی  لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه
 للمراهق.

 ق المتمدرس بالثانوي.ھمية مادة النشاط البدني والرياضی للمراھإبراز أ 

 ق المتمدرس خاصة.ھإبراز فائدة النشاط البد ني والرياضی بالنسبة للشباب عامة والمرا 

  ق المتمدرس.ھوالرياضی على المرامعرفة مدى تأثيرات مادة النشاط البد ني 
 أهمية البحث: -4

  النفسية واالجتماعية والصحية معرفة مدى إنعكاس ممارسة األنشطة البدنية والرياضية على النواحي
 .للمراهق

 أهداف البحث:  -5

 داف الرئيسية للدراسة:ھذه األھذا الموضوع وضعنا ھا همية البالغة التي يكتسبھنظرا لأل

  النواحی النفسية واالجتماعية والصحية للمراهقومدى انعكاسه على معرفة مفهوم النشاط البدنی والرياضی. 
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 .معرفة مفهوم المراهقة 

 .معرفة عالقة التلميذ بالنشاط البدنی والرياضی 

 الدراسات السابقة: -6

 1 الدراسة األولى:
 دراسة بشصايص وآخرون 
  :لملدة التربية البدنية والرياضية ومدى تأثيراتها االجتماعية النفسية والصحية.تصور التلميذ المراهق عنوانها 
 :هدف البحث 
 .معرفة تصور التلميذ المراهق لمادة التربية البدنية والرياضية في الوسط الثانوي 
  النواحی النفسية واالجتماعية والصحية للمراهقمعرفة تأثيراتها من. 
  تصور االناث والذكور لهذه المادة.معرفة إذا كان هناك تباين بين 

 ومن خالل الدراسة التي قاموا بها استنتجوا ما يلي:

  اجتماعيا على المراهق.التربية البدنية والرياضية تؤثر مادة التربية 
  على المراهق. نفسياتؤثر مادة التربية التربية البدنية والرياضية 
  على المراهق. صحياتؤثر مادة التربية التربية البدنية والرياضية 
 .ال توجد عالقة بين تصور الذكور واإلناث لمادة التربية البدنية والرياضية وٕان الفرق عشوائي 

 2الثانية:الدراسة 

  :دراسة مسلم شاكر لعيس وآخرون 
  :مدى فعالية التربية البدنية والرياضية في بناء بعض العالقات االجتماعية بين تالميد المرحلة عنوانها

 الثانوية.

 وتم طرح التاساؤالت التالية:

 هل ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في ربط العالقات االجتماعية بين التالميذ؟ 
 هل للرياضة الجماعية دور في توطيد العالقات االجتماعية بين التالميذ؟ 
 هل لإلختالط )الذكور وٕاناث( دور في ربط العالقة االجتماعية بين التالميذ؟ 

                                                           
 . 27، ص2003سامية السعاتي، الشباب والتغيير االجتماعي، الدار النصرية اللبنانية، القاهرة،  - 1
 .241، ص1990، الجزائر، 2رابح التركي، أصول التربية والتعليم، دوان المطبوعات الجامعية، ط - 2
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 :هدف الدراسة 
 .معرفة مدى فعالية التربية البدنية والرياضية في بناء العالقات االجتماعية بين التالميذ 
 .محاولت الكشف عن دور أستاذ التربية البدنية والرياضية ومدى تأثيره على الجانب االجتماعي للتالميذ 
 التالميذ. الكشف عن دور الرياضة الجماعية في توطيد العالقات االجتماعية بين 
 .معرفة مدى تأثير عامل اإلختالط بين الذكور واالناث في ربط العالقات االجملعية بين التالميذ 

 :يلي ما استنتجوا بها قاموا التي الدراسة خالل ومن

 .االهتمام بدرس التربية البدنية والرياضيو وتوفير له كافة الشروط 
  خاصة في مرحلة المراهقة.رعاية التلميذ نفسا واجتماعيا واالهتمام به 
  توعية التالميذ بمدى أهمية التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التربوية وتوضيح أهدافها في

 المجتمع. 
  تشجيع النشاطات الرياضية والدورات التي تتم بين األقسام من قبل اإلدارة وتشمل منافسة بين مختلف

 بالروح الرياضية.التالميذ مع تكريم الفرق التي تتسم 

 تحديد المفاهيم والمصطلحات: -7

   :النشاط البدني الرياضي 
 التعريف النظري:   

دا أو االتنافسي الداخلي والخارجي، والذي يتضمن أفر  باللعبأنه كل نشاط مفعم  على" سيج"و" لوشن" عرفه
     فرقا تشارك في المسابقة، تقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة البدنية والخططية.                                              

ت العلمية في مختلف افي حين أشار"بيوكر "إلى النشاط البدني الرياضي يوفر الفرص للممارسين ذوي المهار 
ت الرياضية التي اا يوفره من حرية أوجه األنشطة التي تمكن الممارس من تنمية مهار األنشطة الرياضية بجانب م

 1يميل إليها.

   :التعريف اإلجرائي 

يقوم بها الرياضي في تخصص معين، وذلك بطرق  التي والرياضية البدنية والتمارين الحركات من مجموعة هو
 والشطرنج، ومبارياتد، أو جماعات كسباق ألعاب القوى امنظمة وحسب قواعد سليمة، والتي تتسم بالتنافس ضد أفر 

 األمواج. الجليد، وركوبكرة القدم وكرة الطائرة، أو ضد العوامل المختلفة كتسلق الجبال، التزلج على 

                                                           
 .  32,ص1996أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  - 1
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 المراهقة: 

هي المرحلة االنتقالية من الطفولة إلى الشباب وتتسم بأنها فترة معقدة من التحول والنمو تحدث فيها تغيرات 
 عضوية ونفسية وذهنية واضحة تجعل الطفل الصغير عضوا من المجتمع الراشد.

أما المعنى اللغوي لكلمة المراهقة، فهو اقتراب أو الدنو من الحلم فكلمة " تراهق" تعني لحق أو دنى من شيء 
 إذن تعني الفرد الذي يدنو من الحلم واكتمال النضج.

 سدي وظاهرة اجتماعية ومرحلة زمنية كما أنها فترة تحوالت عميقة".فتدوروني روجرز يقول: " إنها فترة نمو ج

 14حسب موسوعة " الروس "المراهقة مرحلة من حياة الفرد تقع بين الطفولة والرشد وتمتد عند الذكور من 
 سنة. 18إلى  12سنة وعند اإلناث من 20إلى 

ية وفيها تصقل الشخصية وتبرز مؤهالت وهي مرفوقة بمجموعة من التغيرات والتحوالت النفسية وكذا الجسم
 المراهقة.

كما يجب تحديد معنى أو مفهوم البلوغ الذي يتدخل تدخال كبيرا مع مفهوم المراهقة، وذلك قصد التمييز بين 
المفهومين " ف كمال وسوفي " يحدد مفهوم البلوغ أنه النضج الجنسي، وهو ثمرة تغيرات أولية متعددة أما " هاربمان 

 ه بأنه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي التي تسبق المراهقة وتحدد بداية نشوءها." فيعرف

فجميع التعريفات اتفقت على أن المراهقة ومن هنا نستخلص أن البلوغ هو المؤشر الحقيقي لبداية المراهقة، 
هي مرحلة االنتقال من الطفولة إلى سن الرشد أو النضج، مرفوقة بتغيرات شاملة وعلى كل المستويات الفيزيزلوجية 
والمرفولوجية والعقلية وهي تبدأ من بداية البلوغ الجنسي حتى اكتمال نمو العظام، وببلوغ قامته أقصى طولها، هذا من 

ية البيولوجية، أما من الناحية االجتماعية، فإن مرحلة المراهقة تعبر عن مرحلة انتقال من طفل يعتمد كل الناح
االعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل متكلف بذاته ولذا تعتبر المراهقة جسر يعبره المرء من الطفولة إلى الرجولة، 

 1والنفسية التي تحدث بين الطفولة وسن الرشد.ويعرفها " م.ديس "  على أنها فترة التحوالت الجسمية 

                                                           
 .226-225ميخائيل ابراهيم أسعد، مشكلة الطفولة والمراهقة، دار اآلفاق الجديد، بيروت، د.س. ص  - 1
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 تمهيد:    

يعد النشاط البدني الرياضي أحد األنشطة التكوينية للتلميذ، من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، 
كما أنه يعتبر ميدان من ميادين التربية، بحيث يزود الفرد بخب ارت ومها ارت واسعة تمكنه من التكيف مع مجتمعه 

ث يكتسي النشاط البدني الرياضي طابعًا خاصًا وهامًا، في بناء وتجعله قاد ًاًر على تشكيل حياته الخاصة، حي
ا قائًما بذاته وله فلسفته الخاصة ونمطه وقوانينه وأسسه، وقواعد يسير عليها.   ًً  المجتمعات، حتى صار علًم

بدأت ممارسة النشاط البدني والرياضي تأخذ مكانة حيوية في عصرنا، في جميع المجتمعات اإلنسانية، حيث 
  بح كمادة منهجية تدرس في المدارس، العتباره جزء مكمل للتربية العامة.أص
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 النشاط البدني والرياضي: -1

   :مفهوم النشاط البدني والرياضي -1-1

نجد في تعريف النشاط البدنی والرياضی عدة تصورات، فهناك من يرى أنها مرادفة لمفاهيم مثل: األلعاب، 
التمرينات، الترويح، المسابقات الرياضية، الرقص، لكن في الحقيقة هذه المفاهيم كلها تعبر عن أطر وأشكال الحركة 

 البدنی والرياضی.  المنظمة في المجال األكاديمي، الذي يطلق عليه اسم النشاط 

ومنه النشاط البدنی والرياضی هو األساس السليم للشخصية وبنية اإلنسان الخارجية في المراحل األولى من 
 التربية، حيث تشكل النواة األولى للشاب السليم وتغرس فيه كل القيم الروحية واإلنسانية السليمة.  

و ذلك الجزء من التربية الذي يتم عن طريق ھاضی " أن النشاط البدنی والري sharmannويشير شارمان 
 النشاط الذي يستخدم الجهاز الحركي لجسم اإلنسان والذي ينتج عنه أن يكتسب الفرد بعض االتجاهات السلوكية".  

فيقولون: "أن التربية البدنية عبارة عن أوجه  william ،brownell et vernierأما ويليام وبراونل وفيرنيو 
  1ة مختارة تؤدى بغرض الفوائد التي قد تعود على الفرد نتيجة لممارسة هذه األوجه من النشاط ".نشاط بدني

 أهداف النشاط البدني:   -1-2

لقد اهتم اإلنسان منذ القديم بجسمه وصحته ولياقته وشكله كما تعرف على الفوائد والمنافع التي تعود عليه من 
اتخذت أشكاال اجتماعية كاللعب والتمارين البدنية والرياضية، كما أدرك أن جراء ممارسته لألنشطة البدنية التي 

ا إلى ھالمنافع الناتجة عن ممارسة هذه األشكال من األنشطة لم تتوقف على الجانب البدني والصحي فحسب بل تعدا
 منافع في الجانب النفسي واالجتماعي والجانب العقلي المعرفي.  

 م األهداف للتربية البدنية والرياضية التي تمس عدة جوانب منها:ومن هنا نحاول أن نوضح أه
 الجانب البدني:    -1-2-1

يهدف إلى االهتمام بالبرامج الحركية التي تبني القدرة الجسمية في الفرد عن طريق تقوية األجهزة العضوية 
الشفاء والمقدرة على مقاومة التعب، المختلفة للجسم وينتج عنها مقدرة على االحتفاظ بمجهود تكيفي والمقدرة على 

مية هذا الهدف انه من األهداف المقصورة على النشاط البدنی والرياضی، وال يدعي أي علم أو نظام ھكما تتمثل أ
 أكاديمي آخر يستطيع أن يقدم ذالك اإلسهام لجسم اإلنسان بما في ذالك الطب.  

                                                           
  40ص  4ط. أسس التربية البدنية عبدوا:حسن معوض وكمال صالح  شالز، ترجمة  -1
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         1 الناس تلعب من أجل أن يتعارفوا وينشطوا أنفسهم".وهذا ما ذكره المربي األلماني جوتس موتسر: "أن 

 : الجانب االجتماعي -1-2-2

يعتبر النشاط البدنی أسهل وسيط للدعوة إلى االيخاء وأقوى وسيلة ليتعارف الناس على بعضهم البعض 
معرفة صادقة أساسها حسن المعاملة والتعاون عن طريق لعبهم معا، كما تساعد على فهم العالقات االجتماعية 

 والتكيف معها.  

صة من أثمن الفرص لهذه العمليات التكيفية شريطة وتهيأ التربية البدينة خالل أوجه نشاطاتها العديدة فر 
 وجود القيادة المالئمة.  

وهذا ما أكده العالم "كالرك": "من طريق ألوان نشاط التربية البدنية التي تدار تحت قيادة مؤهلة يكتسب 
  الشخص صفات كالتعاون واحترام حقوق اآلخرين والخلق الرياضي والمسؤولية اتجاه المجموعة ...". 

 وكلما تساعده على أن تكون عالقته بالغير طابعها االنسجام كما تساعده على أن يكون مواطنا صالحا.

 :الجانب النفسي -1-2-3 

لقد كشفت العلوم السيكولوجية والبحوث التي أجريت أن النشاط البدنی والرياضية له أهداف كبيرة للصحة 
يرى بيردي كوبركان أن النشاط البدنی :" يعني الفرد وشخصيته لمعارك النفسية، وبناء الشخصية السوية المتكاملة كما 

  2الحياة".

إضافة إلى هذا يعتبر هدف التنمية النفسية من مختلف القيم والخبرات والحصائل االنفعالية الطبية والمقبولة 
ال هذا التأثير في تكوين والتي يمكن أن تكسبها برامج االنشطة البدنية والرياضية للمشتركين بها، حيث يمكن إجم

 الشخصية اإلنسانية المتزنة والتي تتصف بالشمول والتكامل كما أنها تتيح الكثير من االحتياجات النفسية للفرد.  

ويساهم هدف التنمية النفسية عبر أنشطة البدنية والرياضية مع إنتاجه فرص المتعة والبهجة ألن األصل في 
بحيث يتحرر اإلنسان من التوتر والضغوط ويشعر بنشاط يتيح له اللذة ويمكنه من  هذه األنشطة هو اللعب والحرية،

 التنفيس عن هذه الضغوط والتوترات واألحداث المزعجة. 

  
                                                           

  .40، ص 4شالز، ترجمة حسن معوض وكمال صالح عبدوا: أسس التربية البدنية، ط. -1
 .166أمين أنور خولي، المرجع السابق، ص  - 2
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 :   لتنمية المعرفيةا -1-2-4

إن الجانب المعرفي له عالقة بالجانب العقلي واإلدراكي حيث يمكن لالنشطة البدنية والرياضية أن تساهم 
في التنمية المعرفية والفهم والتحليل والتركيب من خالل الجوانب المتضمنة في النشاطات البدنية والرياضية كتاريخ 

ها القياسية قديما وحديثا وقواعد خاصة وأساليب التدريب السباقات الرياضية وتاريخ األلعاب وسيرة أبطالها وأرقام
والممارسة وقواعد التغذية وضبط الوزن ...الخ، من الجوانب المعرفية التي تفيد الفرد في حياته اليومية وتساعده 

 على التفكير واتخاذ القرار. 
 النشاط البدني كمادة أساسية:   -1-3

بدنية والرياضية كمادة دراسية هادفة يجب االعتماد على الخبرة حتى يمكن إعطاء أفضل فهم للنشاطات ال
الواقعية المشاهدة في الميدان والتي يمكن أن تتمثل في المهارات األدائية والمعرفية والمعرفة المطلوبة واألساسية 

م واتجاه ألوان وأنواع لممارسة الرياضة وأيضا االتجاهات والميول التي يحملها األفراد اتجاه األنشطة البدنية بشكل عا
 رياضية مختلفة بشكل خاص.   

إن برامج التربية البدنية والرياضية تهدف وتهتم بتعليم المهارات وما يصاحبها من سلوكات مثله في ذلك 
 مثل االهتمام بالتربية الموسيقية باألداء على اآلالت أو االهتمام بالتربية المسرحية بأداء الفرد الدوار درامية.  

 ا أحد فنون األداء.  ھإن التربية البدنية والرياضية في هذه السياقات يمكن اعتبار

  1إن مزاولة النشاط البدني الترويحي مفيد وممتع وذلك بعد التخرج والدخول لمعترك الحياة.
 نبذة تاريخية عن تطور التربية البدنية والرياضية في الجزائر:   -1-4

  1960 -1830خالل الفترة االستعمارية  . 

إن الثقافة البدنية كان بها نفس مصير عناصر الثقافة الجزائرية األخرى حيث أن كل الممارسات البدنية لم 
تسلم من الهدم ومن بين االحتياطات التي أخذت في الفترة والتي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هذه الممارسات 

 نستطيع أن نذكر:  

  ا في ذلك األحصنة.... الخ.استمالك األراضي والعتاد بم 

                                                           
 .27صاألولى، الطبعة  ،نظرية وطرق التربية البدنية ،محمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئ -1
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   منع أو حضر حمل السالح على كل مسلم جزائري الذي يعتبر من التقاليد والعادات الجزائرية )مثل
 إطالق النار في الحفالت(.

   تنظيم حركات وتنقالت السكان مما أدى إلى غياب اللقاءات الثقافية التقليدية أين تقام حفالت المبارزة
 والتنافس.

  الممارسات التي لها عالقة بالوقاية والعناية الجسمية منعت مع استمالك الحمامات التي حولت إلى أما
 أماكن للتعذيب.

وفي الوقت الذي تطورت فيه ممارسة النشاط البدنی والرياضی في  20وبداية القرن  19وفي أواخر القرن 
ار مع تأسيسها مختلف الفيدراليات الدولية وجديد األلعاب ھأوربا وأمريكا أين بدأت الرياضة تأخذ شيئا من االزد

االولمبية ظهرت بعض األلعاب والممارسات البدنية الحديثة كالمبارزة والجمباز والمالكمة وسباق الدراجات 
 ورياضات أخرى.  

ة ظهرت إجبارية الخدمة الوطنية حيث سمح للشباب الجزائري بالبداية في فنون الرياض 1911وفي عام 
وكانت  من أصل حربي وبذلك فان تكوين رياضيين عسكريين مسلمين في بداية هذا  harbert samolosالمشهورة 

   1القرن كان نتيجة لالقتراب المتوقع للحرب العالمية األولى.

 .انتفاضة أكتوبر التي جعلت عدة شعوب تأخد وضعيتها أو حالتها الميدانية 
 لمية األولى.مشاركة المسلمين طيلة الحرب العا 
  مما فتح باب االعتراف والعمل  1924تطور األلعاب االولمبية وتنظيمها من طرف فرنسا بباريس عام

التجاري ... مع خلق النوادي بعد ذالك في الرياضات الجماعية أوال )كرة القدم( ثم بعد ذلك العاب القوى 
 المالكمة.

  ان تأسيس الكشافة في ميدان التربية من طرفbadenpoel  وتقديمها من طرف فرنسا  20في بداية القرن
لصالح أطفال المستعمرين وجد بواسطة محمد بوراس، في أوائل الثالثينات ميدان للتطبيق في حصن الجماهير 

.ايقضت ضمير الشعب 1945الشعبية الثانية واألصلية ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية وحدوث مجزرة 
عيته االستعمارية ليجعل من الرياضة واألنشطة البدنية وسيلة إعادة من اجل الجزائري في اإلحساس بوض

 1955صحوة الضمير الوطني لالستقالل وقد برز فريق كرة القدم لحزب جبهة التحرير الوطني المتكون في 
  2لجلب أنصار الهيئة الدولية على الحاضر والواقع الجزائري المعاش.

                                                           
 .27ص المرجع السابق، ،فيصل ياسين الشاطئو محمود عوض بسيوني   -1
    .27ص الشاطئ، نفس المرجع، وفيصل ياسينمحمود عوض بسيوني  - 2
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 :  السياسة الرياضية قي الجزائر -1-4-1

تندمج في إستراتجية شاملة لالستثمار والنمو الوطني، ولقد حدد برامج الحكومة المصادق عليه من قبل 
 األهداف التالية:   1997أوت  17المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

 .تطوير القيم التربوية واألخالق الرياضية 
  الوسط المدرسي والجامعي.إلزامية الممارسة الرياضة في 
 ي في اتجاه الكبار.ھمساندة النشاط الرياضي الترفی 
 .تطوير المنشآت الرياضية 
 .مواصلة تكوين اإلطارات والمختصين في الرياضة 
 .تكفل الدولة بالنخبة الرياضية الوطنية 
 .تشجيع التمويل غير العمومي للرياضة التنافسية 

 : أشكال التكوين. 1-4-2

اجل تدريس النشاطات البدنية والرياضية، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة  التكوين من
 التربية الوطنية، التكوين من اجل التدريب الرياضي، تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة.

  1أهداف تكوين اإلطارات الرياضية: 4-3- 1

دفا أساسيا ھيحدد  1995فبراير  25( المؤرخ في 95-09مر )ان قانون الرياضة الجزائرية المتمثل في األ
 لتكوين التأطير الرياضي والمتمثل في:  

 .التربية البدنية والرياضية 
 ي.ھالنشاط البدني والرياضي الترفی 
 .الرياضة التنافسية 
 .رياضة النخبة ذات المستوى العالي 

 . 1997أوت  17من طرف المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  هتطبيقا لبرامج الحكومة الموافق علي

                                                           
 الدول في الرياضية اإلطارات تكوين حول رةھبطاقة فنية متعلقة بتكوين اإلطارات الرياضية في الجزائر: وزعت في مؤتمر القا -1

 .العربية مصر وريةھجم 1998 مايو 22 إلى 18 من المحاذي االولمبي المركز العربية،
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ية والممارسات البدنية والرياضية تم االتفاق هوتجسيدا لمحاور برامج الوزارتين للتكفل باألنشطة الثقافية والترفي
 بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية على ما يلي:

 :ود ھلرياضة وقطاع التربية الوطنية على العمل المشترك وتوحيد الجيعمل كل من قطاع الشباب وا المادة األولى
 ية في الوسط التربوي.هفي مجال تعميم وترقية الممارسات البدنية والرياضية واألنشطة الثقافية والعلمية والترفي

 :والرياضة بمقتضى قرار وزاري مشترك لجنة وزارية مشتركة للتنسيق بين وزارتي الشباب  تنشأ المادة الثانية
 والتربية الوطنية.

 :ا والمتمثلة في:ھام الموكلة إلیھتتكفل اللجنة بتجسيد الم المادة الثالثة 
 .وضع برامج عمل تعرض على وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية 
 .متابعة تنفيذ البرنامج المتفق عليه من طرف الوزيرين 
  تطبيق البرنامج المعد إلى الوزيرين مرة كل سنة، أو أشهر على تقديم وتقييم دوري للنتائج في عملها ومدى

 األقل.
 :في إطار برنامج العمل، توضع صيغ ومجاالت التشاور والتنسيق والعمل بين القطاعين،  المادة الرابعة

والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية كل من وزارة الشبيبة والرياضة والتربية الوطنية من أجل التكفل باألنشطة 
 المذكورة في المادة األولى أعاله.

 :تسهر اللجنة على تجنيد الوسائل المادية والمالية والبشرية التابعة إلى كال القطاعين قصد  المادة الخامسة
 التجسيد الميداني لمحاور البرنامج المصادق عليه. 

 :يمكن تعديل البروتوكول في أي وقت وباتفاق الطرفين متى استدعت الضرورة ذلك. المادة السادسة 
 :1يسري مفعول هذه االتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من طرف الوزيرين. المادة السابعة 

 

  

                                                           
 الوطنية. ووزارة التربيةوثيقة بروتوكول اتفاق بين وزارتي الشباب والرياضة  -1
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 أهداف النشاط البدني والرياضي في الجزائر:   -1-5

   تمهيد:

إن مكانة التربية تضع نصب عينيها تنفيذ مبادئها وطبيعة احتياجات التالميذ، إذ أن التعليم ال يفي بالغرض 
إال إذا كان له معنى في ذهن المتعلم، ولكي تصبح برامج النشاط البدنی والرياضی ذات أثر ايجابي وفعالية واضحة 

لالحتياجات والميول والقدرات والسلوك والخصائص والمميزات فالبد من أخذ بعين االعتبار أساس تفهم الطبيعة العامة 
 للمراحل السنية للجماعات التي تخدمها المدرسة والوسائل التي تمكن التربية أن تخدم فيها نحو التحضر والتطور.  

 وبالنسبة للنشلط البدنی والرياضی تقسم األهداف إلى ثالث أقسام:  

  والنفسي.االرتفاع بالتطور االجتماعي 
 .االرتفاع بتطور مستوى اللياقة البدنية 
   .االرتفاع بكفاءة وظيفية وعضوية 

   البدني في الجزائر:نشاط أهداف ال -1-5-1

يؤكد الميثاق الوطني الجزائري على أن الشباب يشكلون العنصر األساسي للمجتمع، وعند إقرار سياسة تربوية 
شاملة ال يمكن تجاهل دور النشاط البدني والرياضي، بصفته عامال لتجنيد وتنشيط الشباب باعتبارهم أهم مصادر 

 بوية والخلقية التي تحملها إحدى دعائم إقرار هذه السنة.   الطاقة االجتماعية التي تخدم البلد، إذ أنه يمثل القيم التر 

" الذي ينص تنظيم المنظومة التربوية الوطنية للنشاط البدني وتطويره، والذي ركز على 02كما صدر قانون "
   1ما يلي:

 ل في تشكل الممارسة التربوية الجماهيرية األساس الالزم لتطوير النشاطات البدنية والرياضية كما تتمث
تمارين بدنية موجهة لوقاية وتطوير وتقويم وتحسين الكفاءات النفسية والحركية للعمال والشباب خاصة 

 الطفل.
  تنظيم وتطوير الممارسة الجماهرية على مستوى دور الحضانة والمؤسسات التربوية والتكوين والوسط

 ني وكذلك بالنسبة لمعوقين.هاالجتماعي والم
 الجماهيرية جزء مكمل للبرامج على مستوى مؤسسات التربية والتكوين يدرس  تعد الممارسة التربوية

 على شكل تعليم.
                                                           

  .27. صسبق ذكرهالمرجع  ،محمد عوض البسيوني وفيصل ياسين الشاطي -1
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 يرية جزء مكمل للبرامج على مستوى مؤسسات التربية والوسط االجتماعي ھتعد الممارسة الجما
 ني.هوالم

  ياضية تنشأ تنظيم الممارسة التنافسية الجماهيرية في األوساط المدرسية والجامعية في إطار جمعية ر
 على مستوى كل من مؤسسة.

 مة ھتمثل الممارسة التنافسية الجماهيرية في تدريبات رياضية متخصصة ممهدة للمنافسة وتهدف إلى المسا
 1في:
 التعبئة والتكوين واالنسجام االجتماعي للشبيبة عن طريق التنافس السليم.   -
انتمائها خاصة في الوسط التربوي وضع منظومة تربوية وطنية لكشف مواهب الشباب والرياضة و  -

والتكوين وتحديد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وتشكل النخبة الوطنية في حاصل 
 هذا المسار.  

يتم تنظيم الممارسة التنافسية حسب نظام المنافسة لكل أصناف السن في كل المؤسسات ولكن  -
القطاعات باألخص في األوساط المدرسية والجامعية واالجتماعية المهنية والجيش الشعبي الوطني 

 وكذلك في البلديات واألحياء وكل التجمعات السكانية. 

أن للمدارس مزايا عديدة ورسائل نبيلة تتمثل في األخذ بيد الشباب  1991لقد بينت "ويست بوتشر" سنة 
 2واألطفال ومعاونتهم لتشكيل حياة أفضل لهم من خالل االرتقاء بالصحة وتبني أسلوب صحي للحياة.

كما أشارت "لومبيكن" إلى أن مدرسي النشاطات البدنية والرياضية مطلوب منهم أن يكونوا قادة في كل 
نية التي يخوضونها فالقادة يتصفون باإلبداع والحماس وتحمل المسؤولية والحسم كما أن نجاحهم في المواقف المه

تعليم أشكال الحركة للمشاركين فيها، وربما إن مدرسي النشاط البدنية والرياضية يؤمنون بأدوارهم القيادية فإنهم 
 يتحملون مسؤولية نتائج البرامج التي يقودونها.  

سي النشاط البدني والرياضي في التركيز على الجانب التعليم والتنسيق مع البرامج المقررة ويمثل دور مدر 
 في الثانوية ويمكن تقسيم هذا الدور إلى أربعة أقسام:  

 :وذلك من خالل دروس النشاط البدني الرياضي المقررة في المنهج المدرسي  قسم لتدريس النشاط البدنی
 حسب كل مستوى دراسي.

                                                           
 .28، صل ياسين الشاطي، المرجع سبق ذكرهعوض البسيوني وفيص محمد -1

 .148 -147ص ذكره، سبق الخولي، مرجعامين انور  -2
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 وهي األنشطة المكملة للدرس ذات الطابع التطبيقي حيث تتم داخل المدرسة. ارة النشاط الداخلي:قسم إلد 
 :وهي أنشطة ذات طابع تنافسي حيث تمثل فرق المدرسة ومنتخباتها في  قسم إلدارة النشاط الخارجي

 المسابقات والمنافسات.
 :ت التفوق واالمتياز الرياضي مما يعمل وهي األنشطة التي تعتمد على حاال قسم إلدارة البرامج الخاصة

 على استمراريته واالرتقاء به.
 مفهوم النشاط البدنني والرياضي في المنظومة التربوية:   -1-6

يحتل النشاط البدني والرياضي مكانة مرموقة في المؤسسات التربوية في الجزائر، وتؤمن هذا األخير بالدور 
ألن الشباب يشكل أثمن رأس مال األمة كما أكدته المنضمة الوطنية للتربية  الذي يلعبه في إعداد المواطن الصالح

ذا راجع إلى طبيعة أهداف ھالبدينة والرياضية أن تحديد مفهوم النشاط البدني والرياضي يختلف من بلد إلى آخر و
 المجتمع والفلسفته.

تربية العقلية، أنشطة التربية االجتماعية، إن المنظومة تشمل كل أنواع ونشاطات التربية المختلفة منها أنشاط ال
أنشطة التربية السياسية، أنشطة التربية األخالقية .... والنشاط البدني يحتل مكانا متميزا داخل المنظومة التربوية 
كما يعتبر جزءا هاما من العملية التربوية وهي ليست حاشية أو زينة  تضاف إلى البرنامج الدراسي، لكنها على 

من ذلك فهي حيوية للتربية، فعن طريق برنامج النشاطات البدنية والرياضية  الموجهة توجيها صحيحا يكسب  العكس
األطفال المهارات الالزمة لقضاء وقت فراغهم بطريقة مفيدة وينخرطون مباشرة في الحياة االجتماعية، كما تساهم في 

وٕابداع، وتعتبر كذلك متنفسا حيويا بالنسبة للطفل وذلك  تطوير ممتلكاتهم العقلية وتنمية قدراتهم الخاصة من تخيل
من خالل تعبيره عن كامل إحساساته ومشاعره المكبوتة التي ال يستطيع أن يعبر عنها داخل الحصص التربوية 
األخرى، وهذا ما عبرت عنه الجمعية األمريكية للصحة في التربية البدنية والترويح إذ  ترى أن" النشاط البدني هو 

 المادة التي يتعلم فيها األطفال أن يتحركوا ويتحركوا ليتعلموا".

ويعرف "شارلو ايبوكر" النشاط البدني على أنه "جزء ال يتجزأ من العملية التربوية ككل، ولكنه مجال تبذل فيه 
  1.الجهود التي تستهدف النمو البدني والعقلي واالنفعالي واللياقة االجتماعية للمواطنين"

وتعرف على أساس أنها نظام تربوي عميق االندماج بالنظام التربوي الشامل، إلى نفس الغايات التي        
تسعى التربية العامة إلى بلوغها الرامية إلى إعداد اإلنسان من النواحي النفسية، االقتصادية، االجتماعية وكذالك 

                                                           
 . 30ص ، السابق المرجع ،الشاطيمحمد عوض البسيوني وفيصل ياسين  -1
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من خالل ما سبق ذكره لنا مدى شمولية التربية، الثقافية باإلضافة إلى تجنيد الشباب من اجل الدفاع عن الوطن و 
 ومدى االرتباط الوثيق والتكامل األكبر بين النشاط البدني والرياضي وجوانب الحياة المختلفة.

فالنشاط البدني إذن برنامج أساسي داخل المنظومة التربوية، حيث يمارس من خاللها التالميذ حركات بدنية 
 البدنية، النفسية، العقلية واالجتماعية في جو ترفيهي مسلي.  ورياضية بهدف تنمية القدرات 

فه على أساس أنه نظام تربوي شامل وتخضع لنفس الغايات لبلوغ أهداف كبيرة وتطلعات واعدة وهامة      
 والرامية إلى رفع من شأن تكوين اإلنسان بما لديه من مزايا. 

 اضي في المؤسسات التربوية الجزائرية:  نبذة تاريخية عن تطور النشاط البدنی والري -1-7

لقد ساهمت المؤسسات التربوية الجزائرية بشكل كبير في تثبيت المجتمع الجزائري واتزانه، ونظرا          
ألهمية النشاط البدني والرياضي في الوسط المدرسي، أولت الدولة الجزائرية اهتماما بالغا لهذا المجال، فعمدت 

ية بهدف الصحة والتوازن الفكري واألخالقي لشباب إلى تنظيم الممارسة النشاطات الرياضية في المنظومة التربو 
 الجزائري فأنشأت وزارة الرياضة والسياحة التي تمثلت مهامها فيما يلي:  

 إلشراف على التربية البدنية المدرسية والجامعية.ا 
 لتكوين واإلشراف اإلداري لمعلمي التربية البدنية والرياضية وتنظيم المنافسات الرياضية.ا 

الجزائر يتمثل في إخراج الرياضة والنشاط البدني من التهميش الذي أصابها وكانت من  وكان دور
االهتمامات األساسية لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية، حيث أوكلت لهما مهام البرمجة واإلشراف 

   1هيرية.على النشاطات الرياضية داخل المؤسسات القاعدية، نواة التربية والتعبئة الجما

وعلى مستوى المؤسسات المدرسية، بذلت الدولة الجزائرية جهودا معتبرة إلدماج النشاط البدني والرياضي     
مع التكوين األساسي عبر مختلف المستويات التعليمية من المدرسة إلى الجامعة مما استدعى إصدار النصوص 

 القانونية التالية:

 

ذه ھوالمتضمنة تنظيم التربية البدنية والتكوين حيث تنص  1976ريل أف 16( المؤرخة في 35-76المادة )
  2(.07( ومجانية )المادة 05المادة على أن كل جزائري له الحق في التربية والتكوين وبأنها إجبارية )المادة 

                                                           
 .28المرجع السابق. ص ،محمد عوض البسيوني وفيصل ياسين الشاطي -1
 .14ص، 7891ديوان المطبوعات، الجزائر  ،الرياضة في المدرسة األساسية ،بوغاللي عمران رولة -2
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 مهام النشاط البدني والرياضي في المؤسسات التربوية:   -1-8

إن الجزائر تؤمن إيمانا كبيرا بمدى أهمية النشاط البدني والرياضي والدور الذي تلعبه هذه األخيرة في إعداد 
 المواطن الصالح، لذا سطرت ثالث مهام ترمي إلى تحقيقها:  

   من الناحية البدنية: -1-8-1

والسيما من الناحية االقتصادية ان الفرد القوي خير وأحسن من الفرد الضعيف لتحقيق مهامه ومهام بالده 
لذا عمل النشاط البدني والرياضي إلى تحسين قدرات الفرد الفيزيولوجية والنفسية والحركية من أجل التحكم أكثر 

 في البدن.

  من الناحية االقتصادية: -1-8-2

إن االستعمال المحكم للقوة المستخدمة في العمل يتطلب قدرة على مقاومة التعب، ولهذا وجب تحسين 
صحة الفرد وقدراته البدنية ألن مردود اإلنسان القوي أكثر من اإلنسان الضعيف في عالم الشغل الفكري واليدوي 

 خاصة في العمل وفي زيادة اإلنتاج.  

   والثقافية:من الناحية االجتماعية  -1-8-3

إن النشاط البدني والرياضي تعمل على تحقيق القيم الثقافية والخلقية وذلك بتوجيه أعمال كل مواطن باإلضافة 
إلى مساهمتهم في تعزيز تماسك األمة من خالل تنمية روح االنضباط والتعاون والمسؤولية والشعور بالواجبات 

ات والخالفات القائمة بين األفراد والجماعات للوصول إلى تحقيق الوطنية كما ترمي كذلك إلى التخفيف من التوتر 
 عالقات إنسانية أكثر انفراجا، ألن النشاط البدنني هو مصدر االنفراج واإلثراء الثقافي.  

 فهو يوفر للشباب والصغار والكبار على حد السواء فرصة استخدام أوقات فراغهم استخداما مفيدا.  

ية الذاتية، والبدنية والعقلية، ومن مهام النشاط البدني والرياضي في المؤسسات ومن أجل تحقيق التنم  
 ي:ھالتربوية في الجزائر 

تجنيد الجماهير الشعبية للدفاع عن مكاسب الثورة والوطن كما تعتبر عنصر هام في تحقيق السالم في العالم    
   م والتعاون على المستوى الدولي.  ھوذلك بتدعيمه للتضامن والتفا
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 خالصة:  

الكفاءة  البدنية، وكذامن بين الوسائل التي تخص تنمية الكفاءة  ةالرياضة، كوسيلتبرز أهمية ممارسة   
لياقة بدنية تؤهله  الصالح وتكسبهيتصل بها من قيم صحية متنوعة، التي تساهم في تكوين الفرد  االحركية، وم

 للقيام بواجبات ومواجهته لمتطلبات الحياة، يقدم ذلك اإلسهام لبدن اإلنسان بما في ذلك مجال الطب.  

كية بمختلف أنواعها دوما للوصول إلى أرفع المستويات المهارية الحر  ىالرياضي، يسعفالنشاط البدني 
بشكل عام يسمح له بالسيطرة الكاملة على حركاته ومها ارته، ثم على أدائه، وهذا ما حاولنا  االفرد، وهذلدى 

تبيانه من خالل هذا الفصل، والتلميح بالقليل لهذا العلم البشري العظيم، الذي هو دوما في خدمة صحة وارحة 
 بال اإلنسانية عموما. 

 



 

 

 الفصل الثاني:
نعكاساته على  النشاط البدني والرياضي وا 

 للمراھق النفسية واالجتماعية والصحيةالجوانب 
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 تمهيد:

ميادين التربية، وعنصر فعال في  من اهام ميدانامه وقواعده السليمة أصبح اإن النشاط البدني واالرياضي بنظ
 إعداد المواطن الصالح.

عمل النشاط البدني واالرياضي على تطوير القيم األساسية التي تفيد األمة كالحرية وروح المسؤولية يكما  
عمل يضي فإن النشاط البدني واالرياضي ال الجهد كذلك، وحسب أراء علماء علم االجتماع الريا المعرفة واألخوة وبذل

لنشاط البدني واالرياضي لالجسمية فقط بل تساهم في عملية التربية العامة، فيجب أن نعطي نفس األهمية  على التربية
 الحال بالنسبة للمواد األخرى. كما هو

لما له من تأثير على  هطيع أن ندرك األهمية الكبيرة لفحسب تنوع تعاريف النشاط البدني واالرياضي نست 
عتبر كذلك بمثابة النظام التربوي الذي يندمج في النظام ي، و الصحيةالفرد من الناحية النفسية، االجتماعية و  تكوين
 .للتربية الذي يهدف بطريقة مباشرة إلى تكوين الفرد من جميع النواحي لمواجهة صعوبات وعراقيل الحياة اليومية العام
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 تعريف النمو:  -2-1

ي عملية طبيعية تحدث داخل الكائن الحي نفسه، فالنمو هو سلسلة متالحقة ومتتابعة من ھإن عملية النمو 
التغيرات تحصل في جميع جوانب الشخصية العقلية والنفسية واالجتماعية والخلقية والتي تطرأ على اإلنسان، وتسير 

  1ذه السلسلة من التغيرات نحو اكتمال النضج.ھ

النمو هو السلسة من التغيرات التي تؤدي بدورها إلى نضج الكائن الحي عبر عمره الزمني، أي خالل فترة 
 2حياته، فهو الزيادة في الحجم ومستوى التعقيد، حيث يبدأ منذ لحظة تلقيح البويضة ويستمر إلى مرحلة الرشد.

ي ھلة من التغيرات تهدف إلى غاية واحدة فيرى الدكتور فؤاد البهي السيد أن النمو سلسلة متتابعة ومتكام
 اكتمال النضج ومدى استمراره وبدأ انحداره.

أن النمو نمط من التغيرات تحدث في نظام معين عبر الزمن، إن النمو عملية منظمة  –شنيراال  –ويقول أيضا 
فترة زمنية معينة،  وليست مجرد حدث عشوائي، فهو عملية تؤدي إلى زيادة حجم األعضاء في وقت معين أو خالل

 و ال يحدث فجأة أي أن االنتقال من مرحلة ألخرى يتم تدريجيا.هو 

إن عملية النمو عملية داخلية وكلية أي تحدث داخل الكائن الحي نفسه، فهو مصدر نموه ويحدث النمو في 
 جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية حيث إن النمو وحدة مستمرة ومتصلة.

 الغرض من دراسة النمو: -2-2

و دراسة نمو السلوك البشري وتطوير الوظائف النفسية في هإن الغرض من دراسة النمو أو سيكولوجية النمو     
 حياة اإلنسان.

وتهدف الدراسة العملية للنمو إلى اكتشاف المقاييس والمعايير المناسبة لكل مظهر من مظاهره كمعرفة      
الطفل لعمره الزمني وعالقة وزنه بطوله وعمره وعالقة لغته بمراحل نموه وبذلك يقيس الباحث النمو الجسمي 

والنمو البطيء المتأخر والنمو السريع  صحيحة، فيكشف النمو العادي المتوسط والنفسي واالجتماعي بمقاييس
 المتقدم.

 

 

                                                           
 .20ص.– 6991 -بدون طبعة –االسكندرية –دار المعارف الجامعية  –د.عبد الفتاح دويرار": سيكولوجية النمو واالرتقاء"  - 1
 . 62.64ص -7991- 2 الطبعة – االسكندرية  -الحديثة الجامعية المكتبة –" قةھرمضان محمد القذافي": علم النمو الطفولة والمرا - 2
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 على الجانب النفسي:  -2-3

 النمو النفسي:  -2-3-1

هو قدرة الفرد على مجابهة الصعاب واألزمات النفسية التي تطرأ على اإلنسان، حيث في مرحلة المراهقة يعيش 
للتفكير في المشاكل المحيطة به، فهو يرى نفسه كبيرا ق صراعات نفسية قوية فيتأرجح بين حالة وأخرى، ويميل ھالمرا

ويقحم نفسه في أحاديث الكبار، لكنهم يرفضونه ألنهم يعتبرونه صغيرا، وتقاس الصحة النفسية بمدى قدرة الفرد على 
 مجابهة مشاكله وحلها حال سليما.

ليومية وخاصة إذا تعلق األمر إن النمو النفسي هو قدرة الفرد على تحمل األزمات التي يصادفها في حياته ا
ق فهو يتميز بقلق وشكوك في نفسه وتأمله في مظهره الخارجي وتصرفاته مع أقرانه وأصدقائه ومالحظاته ھبالمرا

 لكيفية كالمه معهم.

 عالقة التربية البد نية والرياضية بالنمو النفسي:  -2-3-2

ن طريق ممارسة نشاطات تنمي وتصون الجسم البشري تشير كلمة النشاط البدني  إلى عملية التربية التي تتم ع
 1ذا الوقت.ھوحينما يزاول الفرد لعبة جماعية أو فردية فإن التربية تتم في 

كما غيرت النظريات في علم النفس مفهوم اللعب في النشاط البدني واتجه االهتمام إلى قيمة اللعب في التنفيس  
عن الغرائز وتحويل طاقاتها إلى تنمية ذاتية للفرد وجلب السرور إلى نفسه ومن ثم أصبح االهتمام بالصحة 

لصحة البدنية وصار تعلم المهارات التي تشتمل النفسية في النشاط البدنی يسير جنبا إلى جنب مع االهتمام با
 2عليها األنشطة الرياضية يتم بصورة أفضل باالعتماد على مبادئ وقوانين التعلم التي تتضمنها األطر النظرية.

 ق: ھاآلثار النفسية للتربية البد نية والرياضية على المرا -2-3-3

وتذوقه للنشاط والحركة يصاحبه في جميع مراحل نموه،  ق بالدرجة األولى يهتم بالخصائص الجسمية،ھإن المرا
ق، ھونتيجة هذا فااللنشاط البدنی والرياضی حريص على أن يكون مصدرها ورائدها التطور الطبيعي لسلوكات المرا

 وال بد أن تستخدم محبته للحركة من أجل تسيير تطوره النفسي واإلسراع فيه.

االنحرافات النفسية عند التالميذ وتوجههم إلى الطريق الصحيح حتى  كما أن النشاط البدنی والرياضی يعالج
يتحقق التوازن النفسي وكذلك لها دور في توجيه الرغبات والتحرر من الكبت، وعند االضطراب والحركة نجد أن 

 النشاط البدنی منصرفا ناجحا يؤدي إلى انبعاث اإلرادة واإلسهام في تنمية خصال العزمواالكتمال.
                                                           

 .41والنشر. ص للطبع ضةھمحمد االفندي": علم النفس الرياضي واالسس النفسية للتربية الرياضية"دار الن -1
 .16 -15االفندي: نفس المرجع السابق ص -2
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أجريت عدة بحوث أثبتت الدور الفعال الذي تلعبه النشاط البدنی والرياضی على الجانب النفسي للفرد عامة وقد 
وتتعلق بأشخاص بلغوا سن الرشد، حيث كانوا  1975وسنة 1973والمراهق خاصة، نذكر منه دراسة أنجزت سنة 

النتيجة أن التدريب أحدث لهم تعديال في يقومون ببرنامج من التدريب البدني المتواصل، وذلك لمدة أربعة أشهر و 
 ثوابتهم الفيزيولوجية وكذلك تعديال في خصائصهم النفسية، وال سيما فيما يخص استقرارهم العاطفي.

وهناك تجربة قام بها العالم جونز أثبتت وجود العالقة بين القوة البدنية واآلثار النفسية التي تتركها في الفرد 
من الصبيان األقوياء بعشرة من الضعفاء وأظهرت الدراسة أن تقويم الضعفاء لألقوياء يختلف حيث قام بمقارنة عشرة 

 1اختالفا جذريا عن تقويم األقوياء للضعفاء فقد كان لضعاف البنية صورة وضعية في أعين أقرانهم.

يد الذي يتخذه الطفل يقول '' أمارداكا '' )اللعب يعطي ويعكس الحياة النفسية للطفل، حيث يعتبره المسلك الوح
 من أجل التنسيق والتفريغ لكل الضغوط والشحنات والغرائز والهوامات الداخلية المكبوتة(. 

م عوامل بناء الشخصية ھاما في نمو الجانب النفسي، حيث أنه من أھإذن فإن النشاط البدني يؤدي دورا 
ناحية أخرى، كما أن النشاط البدني يعالج الناضجة السوية من جهة ومن جهة أخرى فهو أهم عوامل التعلم من 

الكثير من االنحرافات النفسية عند التالميذ ويوجههم إلى الطريق القويم حتى يحقق االتزان والتوافق النفسي، إضافة 
ق للتحرر من الكبت، حيث أن االنعزال التام يساعد على اشتداد الكبت وبالتالي يتحول ھإلى أنه يعطي الفرصة للمرا

 2مرض نفسي.إلى 

ق بالتعلم التدريجي والسيطرة على المحيط وكذا التحكم في وجوده، فعن ھكما أن النشاط البدني يسمح للمرا
ق الوسيلة لكي يكون أكثر انتباها وأكثر ھطريق اللعب الذي يعد أحد أنواع النشاطات البدنية الرياضية، يجد المرا

رادة والجرأة ويحفز الرؤية الفكرية بمعرفة قواعد اللعب والمفهوم استعدادا للعمل، كما أنه طور فيه الحرية واإل
 والواجب.

كما ينمي النشاط البدنی والرياضی الجانب النفسي المعرفي وهذا عن طريق وضعالمراهق في وضعيات 
مشكلة تسمح له بالتأقلم مع الوضعية الموجود فيها من حيث السيطرة على حقل الرؤية والمكان ومنه تنمية 

إلحساس الحركي، كما يتأقلم مع الوضعية من خالل تحركه في الحيز المحدد، ومحاولة اللعب مع الزمالء، ا
وبذلك يتضح لديه مفهوم التوجيه في الفضاء وكذلك المسافة بينه وبين الزميل أو الخصم، وكيفية التعامل مع 

 أخرى عن طريق روح اإلبداع.حركية  3ذلك من خالل تمرير الكرة أو استقبالها أو الكشف عن مهارات

                                                           
 .832-732ص -1891 دمشق مؤسسة مطابع، قةھعلم النفس الطفولة والمرا، مالك سليمان مخول -1
 –قات" مذكرة ليسانسھقين والمراھالممارسة الرياضية على التوازن النفسي واالجتماعي لدى المرا أثر، وايشوكان محمدقاسمي صادق     -2

 .32. ص1994جامعة الجزائر .
 .102ص .1986 -1الطبعة –دار المعارف  ،علم النفس الرياضي، حسن علوي -3
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 على الجانب االجتماعي:  -2-4

 النمو االجتماعي:  -4-3-1

هو العملية التي يصبح المراهق بموجبها كائنا اجتماعيا وتتضمن هذه العملية تعليم العادات االجتماعية 
مع بيئته االجتماعية ويتم  واالستجابات والمؤثرات، كما يعرف بأنه العملية التي تساعد الفرد على التكيف والتالؤم

اعتراف الجماعة به ويصبح متعاونا معها وفردا فيها ويظهر نمو الفرد االجتماعي في اتجاهاته االجتماعية 
وأفعاله وأقواله في التعبير عن هذه االتجاهات، كما تظهر في تعامله اليومي مع غيره من الناس وتفاعله مع 

وينتج عن هذا نشأة اتجاهات محددة نحو هذه األشياء. فاإلنسان ال يولد الجماعات األخرى، ومع نواتج ثقافته 
 شيوعيا أو رأسماليا أو جمهوريا أو ديمقراطيا.. إلخ وٕانما يتعلم هو بنفسه أن يكون أيا من هؤالء بالخبرة والتجربة.

 عالقة التربية البد نية و الرياضية بالنمو االجتماعي:  -4.3.2

لرياضی دورا هاما في بناء المجتمع، حيث يكسب الفرد مهارة حركية، ولياقة بدنية يلعب النشاط البدنی وا
وتعوده بشتى الطرق الجذابة الشيقة على األساليب الصحيحة في التعامل حيث تهذبه سلوكيا وتسمو نزاعاته 

حوال تؤدي ورغباته وبما أن ممارسة الرياضة ميل غريزي وطبيعي في اإلنسان، إال أنها في كل الظروف واأل
الوظيفة االجتماعية التي تربط أكثر بظروف وقيم ممارسيها سواء كانوا أفراد أو جماعات أو مجتمعات، لهذا 
أصبح النشاط البدنی والرياضی في عصرنا هذا أساسا من أسس إعداد الفرد وتهيئته للحياة المستقبلية تهيئة 

أفراد من سنه ورغبة الشباب في القضاء على الملل الذي عملية يكون الدافع فيها ميل الفرد تلقائيا للعب مع 
 يشعرون به في أوقات الفراغ.

 اآلثار االجتماعية للنشاط البدنی والرياضی على المراهق:   -4-3-3

ق ھومن الجهة االجتماعية فإن النشاط البدنی والرياضی يقوي الرغبة في النشاط والعمل، ويخلق في المرا 
ن والتضامن وتغذي لدى الفرق المتنافسة روح الجماعة والشعور باللعب الصادق الذي ال روح الجماعة والتعاو 

 تمليه فكرة معينة.

ي نسق اإلنجاز الشخصي والذي بواسطته يندمج الفرد في المجتمع، فهذا يعني ھفالتنشئة االجتماعية 
ي ھق ما دامت ھطفل أو المراي االستيعاب للھاالندماج للجماعات بطريقة الصدفة أو بطريقة معينة، ولكن 

 رة اجتماعية.ھظا

ق في التنشئة الصالحة له وتمكين المواطنين ھويكون آثار النشاط البدنی والرياضی االجتماعية على المرا
أفراد وجماعات من االنتفاع بإمكانياتهم وٕامكانيات مجتمعهم لتحقيق أعلى مستوى إنتاجي، يمكن الوصول إليه 

 ي في العالم.وفقا للمستوى المعيش
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إن للنشاط البدنی والرياضی دخال كبيرا في إعداد المواطن الصالح، إذ ال بد لهذا األخير أن تتاح له   
الفرص إلثبات شخصيته، وأن ينال من النشاط الرعاية الصحية واالجتماعية قسطا يدعم إيمانه بنفسه، ومن هنا 

جتماعي وثيقة، خاصة تلك التي لها صلة بالخدمة االجتماعية ندرك الصلة بين النشاط البدنی والرياضی والنمو اال
 1أو الجماعية أو العمل مع الجماعات.

ق وتنشئته وتنمية حواسه واستعداداته واالنتقال ھامة في تربية المراھتعتبر البرامج الرياضية من الوسائل ال
يلقي ميال ورغبة من األفراد والجماعات به من مرحلة إلى أخرى وٕاعداده لحياته المستقبلية، والنشاط الرياضي 

دفه إيجاد الفرص المناسبة إلشباع ميل الفرد الطبيعي للنشاط البدني وتنمية جسمه تنمية متزنة وٕاكسابه ھو
التناسق في حركاته، واكتساب صفات اجتماعية وخلقية متعددة كالتعاون والنظام والتسامح والتغلب على الصعاب 

 .والعمل من أجل الجماعة

إن للنشاط البدني الرياضي دورا أساسيا، إذ هو الوسيلة لنمو الجسم سليما وفضال عن هذا فإنه يعمل على 
اكتساب الفرد مهارات رياضية يمكنه من اكتساب مكانة طيبة بين أعضاء الجماعة مما يوفر له إشباع حاجاته 

ية ككرة القدم يحتلون مراكز مرموقة في النفسية في القيادة، فمثال األعضاء المتفوقون في األنشطة الرياض
 الجماعة ويلعبون أدوارا هامة في ديناميكية الجماعة وتوجيه تفاعلها الجماعي.

م بحرية وطالقة أثناء الممارسة لأللعاب هكما يتيح النشاط الرياضي الفرصة لألفراد لكي يعبروا عن أنفس
 الرياضية.

أنه وسيلة ترويحية، فكل لعبة لها قوانينها ونظمها الخاصة إن النشاط الرياضي وسيلة تربوية إلى جانب 
هوالنشاط الرياضي نشاط 2فكل عضو في الجماعة عليه إتباعها أثناء اللعب إذا شاء اإلستمتاع بهذا النشاط.

ديمقراطي في أساسه، يخلق حالة عامة من الرضا نتيجة المشاركة فيه فتختفي الفوارق فيصبح الالعبون على 
 راكزهم في الحياة اختالف م

ذه القوى ھم بين الناس، وكل ھعلى قدم المساواة وال يوجد أقوى من اللعب كوسيلة لدعم الصداقة والتفا
 بال شك تؤدي إلى تماسك وحدة المجتمع.

كما أننا نجد للنشاط الرياضي أنه عامل هام في بناء األخالق الكريمة فهو ال شك يقتل عناصر الجريمة 
عجب أن تلجأ المؤسسات االجتماعية إلى النشاط الرياضي باعتباره حليفا قويا لتقويم سلوك  في النفوس، وال

                                                           
بشير رشد وحسن الحبيب ودرعي": انعكاسات ممارسة النشاطات التربية البدنية والرياضية على النمو االجتماعي للفرد في المرحلة  - 1

 .95. ص1998-الجزائر ليسانس، جامعةالثانوية " مذكرة 

 .02-91ص 1965رة.ھالقاالعربية، ضة ھالدين تركي"التربية الرياضية للخدمة االجتماعية " دار الن لخطاب، كماعادل  - 2
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ق، وكلما كانت الرغبة في ممارسة الرياضة قوية عند الشباب فاحتمال ظهور الجريمة في المجتمعات ھالمرا
كيرهم في الجريمة قين في المالعب يحول دون اشتراكهم أو تفھينقص، ألن انشغال األطفال والشباب المرا

 )فالطفل مثال الذي يجد في اللعب مجاال إلشباع حاجاته الطبيعية 

 عن التقدير والنجاح ال يحتاج إلى أشياء بطرق مكتوبة.

 هناك دراسة تبين أن الرياضيين هم أقل جناحا من األفراد الذين ال يمارسون 

الرياضة، ومن هنا فإن الممارسة الرياضية تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع للقضاء على بعض 
بفتح قاعات  Resevelt Theodorاآلفات االجتماعية منها: التدخين، المخدرات، الجناح حيث قام 

 مجانية للمالكمة بضواحي نيويورك فحقق بذلك ضعف في نسبة اإلجرام.

يؤكد على وجود عالقة ايجابيةبين التمرينات  Rosembergerن الباحث ذا فاھباإلضافة إلى   
م في تحسين عملية التوافق النفسي االجتماعي ھالرياضية والبد نية بالحالة النفسية واالجتماعية التي تسا

 ق.ھللتلميذ المرا

ق أكثر توازنا ھالمراومن هنا نستنتج أن للممارسة الرياضية دورا فعاال وايجابيا تلعبه في جعل التلميذ 
 اجتماعيا وعلى تنمية شخصيته وهذا بعيدا عن أشكال االنحراف لمرحلة المراهقة.

  1:على الجانب الصحي  -2-5

 النمو الصحي:  -2-5-1

، ونتيجة للتوترات ھالفرد داخل أسرت ھإن النمو الصحي يتأثر بالجو النفسي واالجتماعي الذي يعيش فی
 ؛ قد يتأثر ھقلق النفسي الذي يلحق بالعصبية واالنفعاالت وال

نموه الصحي وتصيبه بعض األمراض والعلل التي يكون منشؤها عصبي نفسي ولكن تؤثر في وظائف الجسم البيولوجية 
والفسيولوجية وتؤدي إلى عرقلة النمو الجسمي، وقد أثبتت األبحاث التربوية أن القلق النفسي يحدث اختالاًل في صحة 

ويتسبب في اختالل نظامه الهضمي ودورته الدموية ونومه، وٕاذا ما طال القلق والخوف وأدى إلى اختالل الفرد العامة 
 ما أن يتسببا في بطء عملية النمو الصحي.ھنظامه لمدة طويلة من الزمن؛ فإن من شأن

 :  عالقة التربية البدنية والرياضية بالنمو الصحي -2-5-2

                                                           
 .21محمد عادل خطاب، كمال الدين تركي. المرجع السابق ص  - 1
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مما ال شك فيه أن التربية البدنية والرياضية تلعب دورا هاما في الجانب الصحي للفرد، ألن النشاط البدنية    
ي ذلك الجزء المتكامل من التربية التي تهدف إلى تكوين الفرد الالئق من كل النواحي )البدنية، العقلية، ھوالرياضية 

 لنشاطات البدنية.  االنفعالية، الخ( وذلك من خالل ممارسة أنواع ا

كما أن التغيرات الجسدية والصحية السريعة قد تحدث للمراهق بعض المشاكل والعقد فيبدو أنه ال يستطيع 
ق على ممارسة النشاط البدنية والرياضية ھالسيطرة على نمو أطرافه أو يخجل منها في بعض األوقات لذلك يحفز المرا

 امه وبعض المهارات واكتساب لياقة بدنية.  لما فيها من رشاقة واستواء الجسم وانسج

   البدنية والرياضية على المراهق:نشاطات اآلثار الصحية لل -2-5-3

   النشاطات البدنية والرياضية على القوام: أثر .أ

 القوام المثالي هو: ذلك الوضع الذي يسمح فيه بأعلى كفاءة ألعضاء الجسم وأجهزتة المختلفة.

 اللجنة الفرعية في مؤتمر الطفل بالبيت األبيض أنه:وعن القوام ذكرت 

 العالقة الميكانيكية بين مختلف أجهزة الجسم الهيكلية والحيوية والعصبية.

 وقوام اإلنسان ما هو إال: 

هيكل عظمى يتكون من مجموعات مختلفة من المفاصل ويغطى الهيكل العظمي مجموعة من العضالت. وتحرك 
ذا التركيب المتكامل للجسم اإلنسانى ھو ية بداخل الجسم تتحكم في حركاتها وأدائها.ذه األعضاء أجهزة حيو ھ

 يعمل في تعاون وتناسق لكي يؤدى كل إنسان رسالته في الحياة.  

 ومما سبق نتعلم أن ممارسة الرياضة لها أثر واضح على قوام الفرد ذلك فيما يلي:        

التنمية الشاملة والمتزنة لجميع عضالت الجسم مما يكون في النشاطات البدنية والرياضية تعمل على  .1
 اية الشكل المتناسق للقوام. ھن

التنمية الشاملة والمتزنة للعضالت تعمل على حماية الهيكل العظمى الذي تغلفه من أي انحرافات أو  .2
 انحناءات تتسبب في حدوث تشوهات فيه. 

ن والناتج عن أثر الرياضة يصاحبه ارتفاع في المعدة زيادة قوة وقدرة المنطقة السفلى من عضالت البط .3
 ا بكفاءة ويمنع تمدد عضالت البطن وارتخائها الذي ينتج عنه حدوث" الكرش.ھا بعملھوقيام

القوام الجيد ال يشكل عبئا على األجهزة الداخلية واألوعية الدموية واألعصاب، والحجاب الحاجز مما يزيد  .4
 كفاءة عمل كال منها. 
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النشاطات البدنية والرياضية تلعب دورا كبيرا في عالج بعض االنحرافات القوامية كاستدارة الكتفين واالنحناء  .5
 الجانبين، وكذلك في بعض حاالت الشلل وذلك إلى جانب العالج الطبيعي.   

 النشاطات البدنية والرياضية على تنمية عناصر اللياقة البدنية:  أثر .ب

نتيجة لممارسة األنشطة الرياضية المختلفة والحركات المستمرة لعمل العضالت تنمو لدى الفرد عناصر       
 اللياقة البدنية واألساسية كالقوة، السرعة، التحمل، المرونة، الرشاقة، التوازن ..... إلخ

لى القيام باألنشطة الرياضية مواجهة مما يرفع الكفاءة البدنية للفرد لمواجهة متطلبات الحياة اليومية باإلضافة إ
 الطوارئ.   

 النشاطات البدنية والرياضية على بعض األجهزة الحيوية في الجسم: أثر .ج
 النشاطات البدنية والرياضية على الجهاز الدوري:  أثر 
 تي ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تعمل على زيادة حجم القلب وبالتالي تزداد قوتها فتزداد كمية الدم ال

 تصل إلى جميع أعضاء الجسم مع ثبات معدل نبضات القلب في الدقيقة.  
  نتيجة ممارسة الرياضة يتكيف الجهاز الدوري سريعا مع المجهود المطلوب بذله وبذلك يستطيع الفرد

 الرياضي أن يؤدى ما هو مطلوب منه بكفاءة ومهارة. 
  عند االنتهاء من أداء المجهود البدني يعود الجهاز الدوري إلى حالته الطبيعية بسرعة عند اإلنسان الممارس

 للرياضة أسرع من اإلنسان غير الممارس للرياضة. 
 وفى هذا الصدد يقول  الرياضة تعمل على اإلقالل من االحتمال باإلصابة بأمراض القلب والدورة الدموية

وارد. سيراج " أخصائى القلب بمدينة بوسطن. أن أحسن ضمان ضد مرض الشريان هو النشاط ھالدكتور" 
 الرياضي. 

 ينصح  ھكما أثبتت التجارب أن الزيادة في ضغط الدم للفرد المدرب أقل منها عند غير المدرب، كما أن
ولة وليست رياضة لبعض المصابين بارتفاع ضغط الدم بمزاولة الرياضة على أن تكون رياضة معتدلة معق

 عنيفة وأن تكون تحت إشراف طبي. 
 لك عند ھممارسة النشاط الرياضي يساعد على سرعة تعويض كريات الدم الحمراء التالفة والتي تست

 ود البدني.ھأداء المج
 ود لمدة أطول ھكما أن درجة تركيز حمض الالكتيك تتم في فترة أبطىء بما يسمح للفرد بأداء المج

 لتعب.دون الشعور با
 از التنفسيهالبدنية والرياضية على الج النشاطاتثر أ: 

 ممارسة النشاط الرياضي بصورة منتظمة يساعد على:      
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 الهوائية السعة زيادة: 

ذا المعدل في حالة أداء ھمرة /د(، ويزيد  16-15من المعروف أن معدل التنفس في الدقيقة حوالي من )
مجهود بدني حتى يمكن إمداد الجسم بكمية أكبر من األكسجين إال أن الزيادة في المعدل عند الممارسين تكون أقل 

 من الزيادة عند غير الممارسين في حالة بذل مجهود بدني مضاعف. 

  ممارسة الرياضة تعمل على تقوية عضالت التنفس وأهمها عضلة الحجاب الحاجز وعضالت ما بين
 الضلوع التي ترفع من كفاءة وظائف الرئتين والجهاز التنفسي. 

 ود البدني دون ھد التنفسي بمعنى إمكانية االستمرار في أداء المجھممارسة الرياضة تعمل على زيادة الج
 الشعور بالتعب. 

 النشاطات البدنية والرياضية على الجهاز العصبي: أثر 

 ممارسة الرياضة يكون لها أثر واضح على الجهاز العصبي ويتضح ذلك فيما يلي:      

  الرياضة تعمل على تحديد المسارات العصبية بحيث تشترك في العمل العضلي العضالت التي يتطلبها
مة في تحقيق انسيابية ھإلجهاد الشديد مع المساا مما يمنع حدوث حاالت اھالعمل بالفعل دون غير

 الحركة وزيادة كفاءة العمل العضلي. 
 ما مماھازين العضلي والعصبي وزيادة التوافق والتنسيق بينھالرياضة تعمل على االرتفاع بعمل الج 

 . قهيحقق تكامل األداء الحركي وتواف

 لتوازن بين عمليات الكف واالستمرار واكتساب الرياضة تعمل على تنمية اإلحساس الحركي الجيد وتحقيق ا
م ھذا فضال على أن الرياضة تساھور التعب ھالتوافق الحركي الجيد وسرعة االستجابة الحركية وتأخر ظ

 بدرجة كبيرة في التخلص من ضغط الحياة المعاصرة والحد من حاالت القلق والتوتر العصبي.

 ضمهضمي وعملية الهاز الهالنشاطات البدنية والرياضية على الج أثر: 

تعمل الرياضة على زيادة كمية الدم المدفوعة من القلب واستيعاب كيمة أكبر من األكسجين، أي أن كمية الدم      
ا أكبر عند الشخص الرياضي فتزيد كفاءة المعدة ھضمي منھاز الھالمؤكسد في الجسم تزداد فيكون نصيب الج

نشاط الغدد الهضمية وتزيد الحركة في األمعاء فتقل فترة بقاء الطعام بالمعدة واألمعاء في عملية الهضم كما يزيد 
 ضم.نتيجة لكفاءتها في سرعة عملية اله
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 النشاطات البدنية والرياضية على عملية النمو أثر: 

العمر  -طول األطراف  -)طول الجسم  من المعروف أن لكل مرحلة سنية معينة معدالت نمو خاصة بها:
 العمر العقلي.. الخ(  -الفسيولوجي 

وعلى المربيين أن يتعرفوا على المميزات الخاصة بكل مرحلة سنية حتى يتمكنوا من تخطيط برامج نشاطاتهم 
 بحيث تلبي رغبات واحتياجات األفراد الذين يعملون معهم واضعين في أذهانهم بعض الحقائق الهامة.
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 خالصة: 

من األنشطة الحركية النفسية الهامة التي تعمل على بناء الذات  مجموعةالنشاط البدني والرياضي عتبر ي
الصحية دون من حيث أهميته الجسمية النشاط البدني والرياضي عنه وال يمكننا التركيز على مواضيع  والترويح

  التطرق إلى أهميته فتطوير الجاوانب االجتماعية والنفسية للمراهق.

ذلك يساعده واجتماعيا وصحيا جيدا النجاح في ذلك إال أذا كان مكونا تكوينا ونفسيا  مراهقوال يتسنى لل 
.مهارات واألنشطة الحركية النفسيةعتمد على الياعتباره الحياة اليومية متطلبات مع عراقيل و التعامل  في



 

 

  

 الفصل الثالث:

 المراهق
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 تمهيد:

إنعكاس ممارسة النشاط البدني والرياضي على الجوانب النفسية واالجتماعية والصحية، ما دمنا نبحث عن 
 تههذه المرحلة تختلف عن طبيعفي  التلميذهذه المرحلة وهذا مراده أساسا لكون طبيعة في  المراهقوجب علينا معرفة 

المراحل األخرى، ألن مرحلته هنا تتوافق مع المراهقة وهذا مفهوم كغيره من المفاهيم يحتاج إلى تأمل وتساؤل في 
بحيث في معظم اهتمامات العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفي علم النفس بشكل أساسي والتربية وعلم االجتماع وفي 

 وبولوجيا وغيرها من العلوم.علم األنثر 
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 تعريف المراهقة:  -3-1

المراهقة بمعناها الدقيق هي المرحلة التي تسبق وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج، وهي بهذا المعنى عند 
ي بهذا المعنى تمتد من البلوغ إلى ھ( سنة و21البنات والبنين حتى يصل عمر الفرد إلى الواحد والعشرين )

 الرشد. 

 : غويال -3-1-1  

كلمة المراهقة تفيد معنى االقتراب والدنو من الحلم فالمراهقة بهذا المعنى هو الفرد الذي يدنو من الحلم واكتمال 
 النضج.

    اصطالحا: -3-1-2

فهي لفظ وصفي يطلق على المرحلة التي يقترب فها الطفل والفرد غير الناضج انفعاليا وجسميا وعقليا من 
  1ثم الرشد فالرجولة.مرحلة البلوغ 

  المراهقة بمعناها الحقيقي: -3-1-3

ي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد فهي لهذا عملية بيولوجية حيوية عضوية في بدئها وظاهرها ھ
 اجتماعي في نهايتها.

 ( سنة    20( والعشرين )13تعني الفترة الممتدة بين الثالث عشر ): مرحلة المراهقة -3-2

بفترة النمو، حيث يحدث    ADOLISCENCEومن كلمة  ADDOLECREوتعني عبر ونمى وتعرف 
م وأصعب مراحل النمو في ھتغير جسماني ونفساني مهم متصل بتملك استقاللية الرشد وتعتبر مرحلة المراهقة من أ
 2بدء ميالد جديد للفرد.حياة الفرد إن لم تكن أهمها على اإلطالق حتى أن بعض العلماء النفسانيين يعتبرونها 

وتكون هذه الفترة بين البلوغ الجنسي والرشد حيث تلي مرحلة الطفولة وتسبق الرشد، كما أنها تتأخر من مجتمع 
آلخر ويمكن أن نقول إن فترة المراهقة في الدول العربية تكون غالبا من سن الثانية عشر تقريبا حتى سن الثامن 

ا معالم جسم ھحلة دقيقة وفاصلة في جميع نواحي الشخصية للفرد حيث تتجدد فیعشر، وتعتبر مرحلة المراهقة مر 
ذه ھق يأخذ شكله النهائي كما تتطور في ھق من حيث الطول، الوزن، األعضاء وكذلك نجد أن جسم المراھالمرا

  المرحلة جميع النواحي العقلية بصفة عامة من حيث كفاءة الذكاء إلى أقصى نموه.

                                                           
 .  272، دار الفكر العربي، بدون طبعة، صاألسس النفسية للنموي السيد، ھفؤاد البا -1
   .242تركي رابح، أصول التربية والتعليم. الطبعة الثانية، ص  -2
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ذه المرحلة، وكذلك الصفات االنفعالية للفرد كما تظهر صفاته ھرات وتظهر الميول في كما تكتشف القد
اته وقيٌمه التي يكونها ويكتسبها من الوضع االجتماعي الذي يعيش فيه ھاالجتماعية وعالقاته وتتضح اتجا

 )البيئة(.  

  رة ھر بيولوجي متصل بظاالمراهقة أكثر من انتقال بسيط متصل بالبلوغ، وهي عبارة عن فترة تحول وتطو
 البلوغ.

  تغيير نفسي متصل باكتساب هويته وأخيرا تغير اجتماعي تحت تأثير تغيير العالقات مع المحيط العائلي
 أو المدرسي أو المؤسسة التعليمية.  

 : مراحل المراهقة -3-3

بالحلقات السابقة وتؤثر ا إحدى الحلقات في دورة النمو النفسي تتأثر ھقة على أنھنستطيع أن نتصور المرا
 بدورها في الحلقات التالية:

ونحن وٕاذا كنا نتحدث عن مرحلة المراهقة كوحدة متكاملة مع ما قبلها وما بعدها من مراحل النمو فإن بعض 
 الدارسين يقسمونها اصطناعيا بنص الدراسة إلى ثالثة مراحل فرعية تكون على النحو التالي:

 سنة وتقابل المرحلة اإلعدادية. 41إلى  21ذه المرحلة من سن ھتبدأ : المبكرةمرحلة المراهقة  -3-3-1

 سنة وتقابل المرحلة الثانوية.   71إلى  51ذه المرحلة من ھتبدأ  :مرحلة المراهقة الوسطى -3-3-2

 سنة وتقابل المرحلة الجامعية.   20إلى  18ذه المرحلة من سن ھتبدأ مرحلة المراهقة المتأخرة:  -3-3-3
( حيث يصبح الفرد ناضجا جسميا وفسيولوجيا 21وهكذا فإن مرحلة المراهقة تنتهي حوالي الحادية والعشرين )

 1.وجنسيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا

 :أقسام المراهقة -3-4

 قة إلى األقسام التالية:  ھق المصري" المراھيقسم الدكتور )صامويل مغاربوس( في كتابه " المرا

 :وتتسم بالهدوء النسبي والهدوء واالستقرار.   المراهقة المتكيفة 
 وتتميز باإلكتئاب والعزلة الشديدة والسلبية والخجل والتردد.  المراهقة اإلنسحابية المنطوية : 

 قة:همية دراسة مرحلة المراهأ -3-5

قة إلى أنها مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية االجتماعية إذ يتعلم فيها ھتعود أهمية دراستنا لمرحلة المرا
الناشؤون تحمل المسؤوليات االجتماعية وواجباتهم كمواطنين في المجتمع كما أنهم يكونون أفكارهم عن الزواج 

                                                           
 .23. الطبعة الخامسة، صقةھعلم النفس النمو الطفولة والمرا ران،ھحامد عبد السالم ز -1
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آخر، تسير والحياة األسرية، وبالزواج يكتمل جزء ومن ثم يولد الطفل، وبالتالي تبدأ دورة جديدة لحياة شخص 
 الدورة في الوجود ويستمر االنسان في الحياة.

 ق مفيدة للمواطنين وأيضا للوالدين والمربين ولكل من يتعامل مع الشباب.ھوال شك أن دراسة سيكولوجية المرا

وما ال جدل فيه أن الصحة النفسية للفرد طفال فمراهقا ذات أهمية بالغة في حياته وصحته النفسية راشدا 
  فشيخا. 

 أهداف مرحلة المراهقة: -3-6

 في:   Cole   and Holl (1973قة حسب كول وهول )ھتتلخص أهم أهداف المرا

   .االهتمام بأعضاء نفس الجنس إلى االهتمام بأعضاء الجنس اآلخر 

   .خبرات مع رفاق كثيرين نمو إلى اختيار رفيق واحد 

 .الواعد الكامل بالنمو الجنسي إلى قبول النضج الجنسي 

   النضج االجتماعي: -3-6-1

 يبدأ النمو االجتماعي مما يلي:  

   .الشعور بعدم التأكد من قبول اآلخرين له نمو إلى شعور باألمن وقبول اآلخرين 

   .يحصل له ارتباك اجتماعي ثم النمو إلى التسامح اجتماعيا 

   .التقليد المباشر لألفراد ثم النمو إلى التحرر من التقليد المباشر 

   :التخفيف من سلطة األسرة 

   .ضبط الوالدين التام نمو إلى ضبط الذات 

   .االعتماد على الوالدين من أجل األمن نمو إلى االعتماد على النفس من أجل األمن 

   .التوحد مع الوالدين كمثال ونموذج نمو إلى االتجاه نحو الوالدين كأصدقاء 

   النضج العقلي: -3-6-2

 يبدأ النضج العقلي مما يلي:  

   .قبول الحقيقة على أنها صادرة من سلطة أو مصدر ثقة نمو إلى طلب الدليل قبل القبول 
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   .الرغبة في الحقائق نمو إلى الرغبة في تفسير الحقائق 

   .اهتمامات وميول جديدة وكثيرة إلى ميول ثابتة وقليلة 

   النضج االنفعالي: -3-6-3

   .التعبير االنفعالي غير الناضج نمو إلى التعبير االنفعالي البناء 

   .التفسير الذاتي للمواقف نمو إلى التفسير الموضوعي للمواقف 

   .المواقف والدوافع الطفلية إلى المميزات الناضجة لالنفعاالت 

 1ة وحل الصراعات.ھعادات الهروب من الصراعات نمو إلى عادات المواج 

 اختيار المهنة:  -3-6-4

 .االهتمام بالمهن البراقة نمو إلى االهتمام بالمهن العملية 

 تمام بمهن كثيرة نمو إلى االهتمام بمهنة واحدة.ھاال 

 .زيادة أو قلة تقديم قدرات الفرد نمو إلى التقديم الدقيق قدرات الفرد 

 .عدم مناسبة الميول للقدرات نمو إلى مناسبة الميول للقدرات 

 استخدام وقت الفراغ:  -3-6-5 

 ق من:ھيمر المرا

 .االهتمام باأللعاب النشطة غير المنظمة نمو إلى االهتمام باأللعاب الجماعية المنظمة 

 .االهتمام بالنجاح الفردي نمو إلى االهتمام بنجاح الفريق 

 .االشتراك في األلعاب نمو إلى االهتمام بمشاهدة األلعاب 

  نمو إلى االهتمام بهواية أو اثنين.االهتمام بهوايات كثيرة 

 .االشتراك في العديد من األندية نمو إلى االشتراك في أندية قليلة 

 

                                                           
 .  30ص ،المرجع السابق ،حامد عبد السالم زهران -1
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 فلسفة الحياة:  -3-6-6

 يمر المراهق من:

 .الميول بخصوص المبادىء العامة نمو إلى االهتمام بالمبادىء العامة وفهمها 

  1قيام السلوك على أساس المبادئ األخالقية.يعتمد السلوك على العادات الخاصة المتعلقة نمو على   

  يقوم السلوك على أساس تحقيق السرور وتخفيف اآلالم نمو إلى قيام السلوك على أساس الضمير
 والواجب.

 توحد الذات:  -3-6-7

 يمر المراهق من:

 .إدراك قليل الذات نمو إلى إدراك نسبي للذات 

  فكرة جيدة من إدراك اآلخرين.فكرة بسيطة عن إدراك اآلخرين للذات إلى 

 داف ممكنة.ھداف شبه مستحيلة نمو إلى توحد الذات مع أھتوجد الذات مع أ 

 ( المرحلة الثانوية: 81إلى  51خصائص المراهقة الوسطى ) -3-7

 في العملية التربوية تراعى الخصوصيات العمرية بما تحمله من المعطيات البد نية والنفسية واالجتماعية.

التعلم لها عالقة وطيدة بهذه الخصوصيات ويقول" جيمس أولفير":' أن العالقة بين األنشطة  وعملية
البدنية والنمو التفكيري والنمو االنفعالي والنمو االجتماعي، هي عالقة وثيقة بل في الواقع من المستحيل الفصل 

الثانوية العامة والفنية ويكتفي عدد  ما ومع بداية هذه المرحلة يتخرج عدد كبير من المراهقين من المدارسھبين
 كبير منهم باتمام المرحلة الثانوية والحصول على شهادات أو ينظمون الى القوى العاملة في المجتمع.

وعلى هذا األساس ال بد للمدرس من معرفة مراحل النمو والتطور البدني والحركي واالجتماعي واالنفعالي الذي 
 همه.يحدث للمراهقين مع إدراكه وف

كما تستطيع هذه المرحلة أن تؤذيه بحيث تمكنه من تخطيط وتنفيذ برامج التعليم والتدريب طبقا للسمات 
 والخصائص المميزة لنموه بغية تحقيق أغراض التربية البد نية والرياضية.

                                                           
 .31ص السابق المرجع ران،ھزحامد عبد السالم  -1
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يؤدي االنتقال من المرحلة و( سنة: مرحلة التعليم الثانوي: 81إلى  51المراهقة الوسطى ) -3-7-1
اإلعدادية إلى المرحلة الثانوية )الطور الثانوي( إلى الشعور بالنضج واالستقالل والمراهقة الوسطى هي قلب 

 قة وفيها تتضح كل المظاهر المميزة لمرحلة المراهقة بصفة عامة.ھمرحلة المرا

 ومن خصائصها: 

 الجسمي:  النمو 

تمام بالمظهر ھالنمو الجسمي ويتضح اال مية كبيرةعلىھيعلق المراهقون والمراهقات في هذه المرحلة أ
 الجسمي والصحة البدنية. 

 هره:مظا  

تتباطىء سرعة النمو الجسمي نسبيا على المرحلة السابقة، ويزداد الطول عند كل من الجنسين كما يزداد 
مراهقون ق. ويختلف الھالوزن وتزداد الحواس دقة وٕارهاقا كاللمس والذوق والسمع وتتحسن الحالة الصحية للمرا

كثيرا في الطول والوزن بصفة خاصة في هذه المرحلة بحيث يزداد الطول بدرجة أكثر عند الذكور وتصل اإلناث 
 إلى أقصى الطول في نهاية هذه المرحلة.

 الحركي النمو: 

ق أكثر توافقا ويزداد نشاطه وقوته ھذه المرحلة بإتقان المهارات الحركية فتصبح حركات المراھتتميز 
إتقان المهارات الحركية مثل العزف على اآلالت الموسيقية والكتابة على اآللة الراقنة واأللعاب الرياضية  ويزداد

 كما تزداد معرفة زمن الرجع وهو الزمن الذي يمضي بين المثير واالستجابة.

الحال كذلك يلحق الذكور باإلناث من حيث نمو القوة والمهارات الحركية ويسبقوهن ويتفوقن عليهن ويظل 
بعد ذلك كما يتأثر النمو الحركي تأثيرا سيئا في وجود إصابة جسمية أو إعاقة حسية بحيث يالحظ أن نقص 
الرغبة والقدرة على المشاركة في برامج التربية الرياضية ترتبط بسمات الخجل والحساسية وعدم تحمل اإلحباط 

 والهزيمة.

 ام مركزا على النمو العقلي نظرا ألهميته بالنسبة للتوجيه هذه المرحلة يكون االهتم فيالعقلي:  النمو
  1التربوي في نهاية المرحلة الثانوية وبداية التعليم العالي أوبداية العمل في معظم الحاالت. 

 سنة.  18 -15تبدأ سرعة نمو الذكاء ويقترب هذا من الوصول إلى اكتماله في الفترة من  :مظاهره
ويزداد نمو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية والميكانيكية والسرعة واإلرادية لتباعد المستويات 

 ق.ھوتنوع حياة المرا
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ذه ھويأخذ التعليم طريقه نحو التخصص المناسب للمهنة أو العمل، ويظهر التفكير المعنوي في نمو طول 
بتكاري كما تزداد القدرة على التحصيل وعلى نقد ما يقرأ من المرحلة وينمو التفكير المجرد والتفكير اإل

ق عادة إلى التعبير عن نفسه وتسجيل أفكاره وذكرياته في مذكرات وخطابات وشعر ھالمعلومات ويميل المرا
وحصص صغيرة يضع فيها رغباته وتنمو الميول واالهتمامات وتتأثر بالعمر الزمني والذكاء الجنسي والبيئة 

ق جديا بمستقبله المهني والتربوي ويزداد ھق ويظهر هنا اهتمام المراھوبنمط الشخصية العام للمرا الثقافية
 تفكيره في تقدمه  الدراسي وفي المهن التي تناسبه أكثر من غيرها.  

ق إلى التفكير الديني واالعتماد على المنطق أكثر من اعتماده على الذاكرة والحفظ ھإلى جانب ميل المرا 
 ي.اآلل

وقد دلت األبحاث على أن المراهقين يميلون ميال قويا إلى القراءة واإلطالع وال سيما الجرائد وكتب الدين   
والرحالت وأخبار األبطال في جميع المجاالت، والمراهقين في هذه المرحلة يغرمون بتقليد من يختارونه من 

 األبطال يكون مثلهم األعلى.

 االجتماعي النمو : 

المراهقون في هذه الفترة إلى تحقيق المستوىالمطلوب من النمو االجتماعي فتصبح الرغبة األكيدة  يسعى
في تأكيد الذات مع الميل إلى مسايرة الجماعة ويتضح البحث عن الذات في ثالثة جهات رئيسية وهي البحث 

يم والمثل العليا، تكوين فلسفة عن نموذج يتحدى مثل الوالدين، المربين، شخصيات هامة، اختيار المبادىء. الق
 1الحياة.

ويظهر لنا العوز بالمسؤولية االجتماعية وهي محاولة فهم ومناقشة المشكالت االجتماعية والسياسية العامة 
والتعاون مع الزمالء وبذل جهد يساعدهم في احترام الواجبات االجتماعية والسياسية ويشاهد الميل إلى مساعدة 

اختيار األصدقاء والميل إلى االنضمام إلى اآلخرين والعمل في سبيل الغير وعمل الخير ويالحظ االهتمام ب
جماعات مختلطة الجنس ويكثر المراهقون الكالم عن المدرسة والنشاط والمواعيد والمطامح الرياضية والموسيقى 

 والرحالت والحياة أو أي شيء يهتمون به. 

المزيد من االستقالل ق لتحقيق ھونالحظ الميل إلى الزعامة االجتماعية والعقلية والرياضية ويجاهد المرا
االجتماعي وتنمو االتجاهات ونالحظ أنها تعكس في أقل األمر اتجاه الكبار في المنزل وخارجه وتتفتح الميول 
وتتنوع بين ميول أدبية وفنية وعلمية وشخصية واجتماعية ورياضية ونجد الرغبة في مقاومة السلطة والميل إلى 

ق إلى ھم ومن سلطة جميع الراشدين في المجتمع بوجه عام وبميل المراھشدة انتقاء الوالدين والتحرر من سلطت
 تقسيم التقاليد القائمة في ضوء المشاعر والخبرات الشخصية.
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ويزداد الوعي االجتماعي والميل إلى النقد ورغبة اإلصالح االجتماعي وتغيير مجرى األمور بطريقة الطفرة    
دون الدراسة، كما يفعل الكبار ويالحظ الشعور بعدم االرتياح نحو بعض القوانين خاصة تلك التي تحد من 

ع الخارج عن القانون أو العرف والمعايير قون على بعض أنماط السلوك الممنو ھقين وقد يقدم المراھحرية المرا
 االجتماعية.  

 االنفعالي: النمو 

النمو في كل جانب من جوانب الشخصية، وتطور  ذه المرحلة على سائر مظاهرھيسود النمو االنفعالي في 
جنس مشاعر الحب حيث يتضح الميل نحو الجنس اآلخر، ويميل المراهق على التركيز على عدد محدود من أفراد ال

اآلخر ثم على واحد فقط، ويفرح المراهق عندما يشعر بالقبول والتوافق االجتماعي، وعندما يشبع حاجاته من الحب 
ق غالبا التحكم في المظاهر الخارجية لحاالته االنفعالية ھوالمحبة ونالحظ الحساسية االنفعالية حيث ال يستطيع المرا

قين لحاالت من االكتئاب واليأس ھوفي هذه المرحلة يتعرض بعض المرا وتظل ثنائية المشاعر أو التناقض الوجداني،
 واآلم النفسية نتيجة لما يالقونه من احتياط وما يعانونه من صراع بين الدوافع  وبين تقاليد المجتمع ومعاييره.

 ق بذاته ونالحظ مشاعر الغضب والتمرد نحو مصادر السلطة في األسرة والمدرسةھويزداد شعور المرا
ق وتطلعه إلى التحرر واالستقالل، ويالحظ أيضا الخوف في بعض ھوالمجتمع وخاصة تلك التي تحول بين المرا

ق للخوف ذو الطبيعة االجتماعية، التي قد تهدد ھق للخطر حيث يستجيب المراھالمواقف عندما يتعرض المرا
 ة، االنفجارات االنفعالية والعراك.مكانته االجتماعية، والتي يعبر عنها بعدة طرق منها: العادات العصبي

 1:خصائص تلميذ التعليم الثانوي -3-8

 الخصائص العقلية لتالميذ التعليم الثانوي: -3-8-1

 والقدرات الخاصة:  الذكاء 

ينمو الذكاء وهو القدرة العقلية الفطرية العامة نموا مطردا حتى الثانية عشر، ثم يتعثر قليال في فترة 
المراهقة نظرا لحالة االضطرابات النفسية السائدة في هذه المرحلة، ويقف نمو الذكاء عند سن معين فيقف 

وعند األذكياء في حوالي سن  14وعند األغبياء عند سن  16عند االعتياديين من الناس في حوالي سن 
18. 

وفترة المراهقة هي فترة ظهور القدرات الخاصة ويقصد بها إمكانية نمط معين من أنماط السلوك 
المعرفية والنمو العام للمراهقين يسمح لنا بالكشف عن ميوله التي غالبا ما ترتبط بقدرة خاصة والتي يمكننا 

 لتالي يمكننا أن نوجهه تعليميا ومهنيا.الكشف عنها في حوالي سن الرابعة عشرو با
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 االنتباه : 

م العمليات العقلية العليا ألنه شرط الزم لكل عملية عقلية، ويقصد به أن تبلور ھيعتبر االنتباه من أ
الفرد شعوره على شيء ما في مجاله االدراكي وتزداد مقدرة تلميذ التعليم الثانوي على االنتباه سواء في المدة 

 فهو يستطيع أن يستوعب كل مشكلة طويلة معقدة في يسر وسهولة. أو المدى،

 التخيل : 

يتجه تخيل التلميذ المراهق نحو الخيال المجرد المبني على األلفاظ أي الصور اللفظية ولعل ذلك يعود 
ة على إلى أن عملية اكتسابه للغة تكاد تدخل في تطويرها النهائي وال شك أن نمو قدرة تلميذ المدرسة الثانوي

 التخيل تساعده على التفكير المجرد في مواد مثل: الجبر والهندسة مما يصعب عليه إدراكها في المراحل السابقة.

 الذاكرة : 

ويقصد بالذاكرة استعادة ما مر من خبرة الفرد السابقة، عند تذكير تلميذ المدرسة الثانوية فإنه يؤسس على الفهم 
القدرة على استنتاج العالقات الجديدة بين الموضوعان المتذكرة، وال يتذكر موضوعا والميل فتكون عملية التذكر عنده 

 إال إذا فهمه تماما وربطه بغيره مما سبق إن كان قد مر به في خبرته السابقة.

 والتفكير: االستدالل على القدرة 

يقول جيمس في كتابه )علم النفس التربوي( أنه كلما كان الطفل صغير السن ازداد تركيز تفكيره العادي حول 
الحوادث المتصلة بخبراته المباشرة وأموره الذاتية، فإذا تقدم به العمر غدا أكثر قدرة على أن يشغل نفسه باألمور الغير 

 الت المحسوسة.  مباشرة، وان يعالج أمورا معنوية تختلف عن المشك

ويمكن مالحظة هذه التغيرات في دور المراهقة فيما يتصل بزيادة المعاني المرتبطة بمختلف ألفاظ اللغة التي 
يستعملها، وفيما يظهر من اهتمامه باألمور االجتماعية ومن معالجتها، وفي قدرته على إدراك ما يقع في العالم 

ستطعنا أن ننمي ما يقع في طالب التعليم الثانوي من القدرة على التفكير الواسع من حوادث ماضية ومستقبلية وٕاذا ا
الصحيح المؤسس على المنهج العلمي البعيد عن األهواء والمعتقدات لضمنا نوعا ما االستقرار في الحياة العلمية 

 وليسرنا له فرصة معالجة المشاكل عن طريق علمي تفكيري.  

 :التعليم الثانوي الخصائص اإلنفعالية لتالميذ -3-9

 ق:ھالعوامل المؤثرة في انفعاالت تلميذ التعليم الثانوي المرا

 التغيرات الجنسية الداخلية والخارجية: -3-9-1
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تتأثر انفعاالت تلميذ التعليم الثانوي أي المراهق بالنمو العضوي الداخلي وخاصة نمو أو ظهور الغدد الصماء 
 طوال الطفولة وظهور الغدد الصنوبرية.فنشاهد الغدد التناسلية بعد كمونها 

 ميول المراهق:  -3-9-2

 ق إلى التحرر االقتصادي: ھالمرا ميل 

ق بشقاء كبير ألنه لم يبلغ من النضج االقتصادي درجة تمكنه من االعتماد على نفسه ھيحس المرا
إشباع دوافعه الجنسية عن واالستغناء ماليا عن غيره، فهو مضطر أن يظل تابعا لوالديه كما أنه عاجز عن 

ق ألنه يعامله معاملة حسنة تشجعه على أن ھطريق الزواج، ويستطيع المعلم أن يخفف كثيرا من شعور المرا
 يفضي له سره ويشرح له مشاكله التي يعانيها.

 ق في مستقبله االقتصادي ومركزه االجتماعي: ھالمرا تفكير 

في تفكيره كثيرا مستقبله االقتصادي ومركزه االجتماعي، فهو يفكر ق وتجول ھومن المسائل التي تشغل بال المرا
في المهنة التي سيزاولها والطريق إلى النجاح في الحياة العملية، وكل هذا يتطلب من المدرسة قدرا من التوجيه 

 العلمي، والتربية االقتصادية واإلعداد للمهنة.

 ق إلى الطبيعةھالمرا ميل: 

ق الشغف ھر البلدة التي يعيش فيها، وقد يسبب للمراھدة مفاتنها والخروج إلى ظاھومشاق الطبيعة ھويهوى المرا
وقد ينفذون هذه األفكار من دون علم اآلباء أحيانا ألنهم  1والشوق إلى رؤية األقطار األخرى فيفكرون في الهجرة،

 يريدون التحرر من سلطة الكبار والحياة في بيئة ال تعلم عن طفولتهم وعجزهم شيئا.

لقد دلت دراسات أجريت في بريطانيا على أن المراهقين أميل إلى قراءة الجرائد والمجالت المصورة منهم إلى 
 دبية أو العلمية.قراءة المجالت والجرائد األ

 ق بالثانوية وأهمية التربية البدنية:هعالقة المرا -3-9-3

 ق بالثانوية:المراه عالقة 

تعتبر المرحلة الثانوية من التعليم منعرجا حاسما في حياة التلميذ، وهذا لما يبديه من سلوكات وأفعال في     
ينجذب إليها بدون أن يشعر أنها ببساطة ق نحو األشياء التي ھمختلف السنوات حيث تميل سلوكات المرا

قة، فالثانوية مرحلة تهدف إلى إعداد التالميذ إلى المرحلة التي تليها واكتسابهم مهارات تعينهم وتنفعهم هالمرا
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في حياتهم العملية خارج الثانوية، وتهتم بقدرات التلميذ المنطقية والتحليلية وتساهم في بناء الشخصية السوية 
 ملتزمة بالمسؤولية.الناضجة ال

 

 مية النشاطات البدنية والرياضية للمراهق: ھأ 

لو كنا نضع النشاطات البد نية والرياضية في المرحلة األولى من العمل التربوي فما ذلك أننا ننقص من 
أهمية المواد األخرى، بل ألننا نرى فيها األساس الذي تستند إليه في كل شيء، ألنها عمل منظم تدريجي 

غرضه ضمان النمو الجسدي الكامل وزيادة قدرة األعضاء علىالمقاومة  ومستمر من الطفولة حتى سن الرشد،
 وٕابراز القابلية لجميع أنواع التمارين الطبيعية والنفعية والضرورية.

     قة في الثانوية:ھمشاكل المرا -3-9-4

في الواليات المتحدة األمريكية ومنذ بضع سنوات أصدر جون هنري مدير المكتب الفدرالي للتحقيقات تصريحا 
ولم يزل لهذا التصريح آثاره حتى اليوم، قال فيه أنه لو استمر االتجاه السائد حاليا في انحراف األحداث )الشباب( 

 02مليون حادثة سطو و 16ين حالة سرقة للسيارات ومالي 07سنة القادمة ستبلغ ما يقارب  30فإن الجرائم في 
 ماليين حالة اعتداء عنيف وألفين حالة قتل.   03مليون سرقة بإكراه و

 سنة )السرقة، السطو، االعتداء الجنسي...(.   21المقبوض عليهم كل سنة تقريبا للجرائم، يكون تحت  1/3و

سنة في مدينة نيويورك  20باب الذين تقل أعمارهم عن ولقد أظهرت أخيرا أن مدمني المخدرات من بين الش   
آالف ويقول جون )إننا نصرف على المجرمين في الواليات المتحدة األمريكية أكثر  5وحدها بلغ عددهم أكثر من 

أن ثالث تلميذات فصلن من المدرسة في  USAأمثال ما نصرفه على التعليم العام والخاص وذكرت شرطة  04من 
 أن كشف المحققون عن مآمرة دبرنها لقتل زميلة لهن في الفصل.   أسبانيا بعد

ق في كثير من الحاالت إلى ما يسبب انحراف نموه، ويصيبه ببعض المشكالت السلوكية ھكما يتعرض المرا
التي تؤثر في نموه النفسي وتعلمه، وربما كانت فترة المراهقة أكثر تعرضا لهذا عن غيرها من المراحل، نتيجة 

ق بنفسه وبمن حوله وامتالء نفسه باألطماع واآلمال.  وترجع أسباب بعض هذه الحاالت إلى النمو ھلحساسية المرا
 ق.  ھالجسمي للمرا

ق يكره أن يكون متميزا عن غيره أو مختلفا في شيء من ناحية النمو الجسمي، فأي نقص في جسمه ھفالمرا
 تحول هذه المشاكل إلى اضطرا بات عصبية تتخذ أشكال عدة.  يولد له مشاكل نفسية، وهكذا وفي حالت كثيرة ت



المراھق                                                    الفصل الثالث:                               

 

47 

وفي كثير من األحوال تكون أسباب هذا القلق وهمية ال أصل لها وهناك نوع آخر من القلق واالضطراب     
 يحدث للمراهقين ألسباب أخرى منها ما يتعلق بالنمو الجسمي أو الزواج أو الدين أو العالقات مع بقية أفراد األسرة

 أو التقدم المدرسي أو المستقبل المهني.  

وتدل كثير من األبحاث على أن أكثر ما يقلق المراهقين من البنين هو العمل الدراسي والمستقبل     
 المهني.  

والتعليم الجيد والتوجيه الحكيم يخففان من غير شك فرص حدوث هذه االضطرابات بل ويخففانها كثيرا إذا     
ق ھاهقة يزيد االستعداد لإلجرام، والسبب في هذا أنه في طور المراهقة تقل رقابة األسرة على المراحدثت، وفي المر 

 1وقد يزيد اختالطه برفقاء السوء فينزلق إلى المخالفات السلوكية.

  

                                                           
   11المرجع السابق، ص زيدان:محمد مصطفى  -1
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 الخالصة: 

ا للمشكالت ق هو التحصيل الدراسي، كما أن فترة المراهقة أكثر تعرضھومما سبق نستنتج أن أكثر ما يقلق المرا
 السلوكية من غيرها من المراحل نتيجة لحساسية المراهق بنفسه وبمن حوله وامتالء نفسه باألطماع واآلمال.

ق، فالمراهق يكره أن يكون متميزا عن غيره أو مختلف ھوترجع بعض أسباب الحاالت إلى النمو الجسدي للمرا
 في شيء من الناحية الجسدية.

وسبب آخر هو ميل المراهق إلى تجربة الخبرات الجديدة مع ما يعترضه في فترة المراهقة، كما يشعر المراهق 
لحدوث االضطرابات النفسية وٕاحباط شخصية المراهق في  بالحاجة إلى االستقالل والعطف واالحترام واألمن، وتجنبا

الثانوية يجب على المدرسين والقائمين بأعمال التربية احترام المراهق وتفهم آماله وتطلعاته.



 

 

 الجانب التطبيقي
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 تمهيد:

عموما إلى الكشف عن الحقائق، وتكمن قيمة هذه البحوث وأهميتها في التحكم في تهدف البحوث العلمية 
المنهجية المتبعة فيها، وبالتالي فإن وظيفة المنهجية هي جمع المعلومات، ثم العمل على تصنيفها وترتيبها وقياسها 

 1مراد دراستها.   وتحليلها وقياسها وتحليلها من أجل استخالص نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة ال

بعد دراستي للجانب النظري سنحاول في هذا البحث اإللمام بالموضوع والدراسة الميدانية حتى نعطيه المنهجية 
 ناوتمحورت أساسا على الفرضيات التي قمالتالميذ )المراهقين( العلمية، وذلك بتحليل نتائج األسئلة التي طرحتها على 

 ناحيث قم ،عرف مدى مصداقية الفرضيات المطروحةنتحليل ومناقشة النتائج حتى قة الطري نابتحديدها كما انتهج
 .التالميذزيع االستبيان على بتو 
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 : الهدف من الدراسة الميدانية -4-1

من خالل هذه الدراسة نهدف إلى معرفة أهمية وانعكاسات النشاط البدني والرياضي على شريحة المراهقين 
في الطور الثانوي، وذلك من خالل أسئلة منظمة في إطار استمارة استبيانية موجهة إلى تالميذ الثانوي، المتمدرسين 

 ذا.هذا لغرض الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول موضوعنا هو 

 وتكون الدراسة في الجانب التطبيقي على النحو التالي:   

 :جية الجانب التطبيقي.هنتناول فيه من الفصل األول 
 :تحليل ومناقشة االستبيان الموجه للتالميذ. الفصل الثاني 

 :المنهج المتبع -4-2

من الممكن أن نقول إن المنهج الوصفي من أكثر المناهج استعماال عند دراسة البحوث الجديدة، وذلك أن 
تتطلب المنهج  ي قائمة، وطبيعة بحثنا هذاھالباحثين يعتمدون على هذا األسلوب لدراسة األوضاع الراهنة كما 

الوصفي الذي يعرف على أنه وصف لظاهرة ما، إذ تستهدف البحوث الوصفية تصوير وتقويم مجموعة معينة أو 
 موقف تغلب عليه صفة التجديد.

 كما أننا اعتمدنا على االستبيان قصد الوصول إلى الحلول البناءة والمقنعة.

 متغيرات البحث:  -4-2

 ممارسة النشاطات البدنية الرياضية :المتغير المستقل -4-2-1

 وفي هذه الدراسة لدينا ثالث متغيرات تابعة وهي: :ةالتابع اتالمتغير  -4-2-2

 اإلنعكاسات النفسية واالجتماعية والصحية على المراهق -

 : العينة -4-3

وذلك لكوننا نسكن فيها، حيث قمنا بتوزيع االستبيانات  البويرةذا قمنا باختيار العينة من والية هعند دراسة بحثنا 
 الثانوي.الطور ة لتالميذ هالموج

 تلميذ موزعين كالتالي: 90ذه العينة على هوتحوي    

 .متقنة بربار عبد اهللتلميذ من  30 -
 .الشهيد عماري أحمدتلميذ من ثانوية  30 -
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 .حمزة إبن الحسن العلوي البويرةتلميذ من ثاوية  30 -

علوم تجريبية، تسيير ) الشعبذه العينة عشوائي أي أثناء أخذ العينة كانت تحتوي على مختلف ھوكان اختيارنا ل  
 (.وٕاقتصاد، آداب وفلسفة، اللغات األجنبية

 : أدوات البحث -4-4

 كانت أدوات بحثنا كالتالي:   

 : االستبيان .أ

ذه الطريقة هوهو كذلك وسيلة لجمع المعلومات، و هو عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبة بطريقة منهجية 
ا في استمارة تعطى إلى هي عبارة عن جملة من األسئلة يتم وضعھتستلزم جمع المعلومات من المصدر األصلي، و

 ذا للحصول على األجوبة لألسئلة الواردة فيها.هأشخاص معينين و 

 ذا االستبيان على طريقة األسئلة المغلقة.ھونعتمد في 

 األسئلة المغلقة: –

ا الباحث إجابته مسبقا وهذا يعتمد على أفكار الباحث أغراض البحث والنتائج المتوقعة من هوهي التي يحدد في 
 ال. –البحث، وتكون اإلجابة في معظم األحيان محددة: نعم 

 : االحصائية الطريقة .ب

ذا الستخراج النسب المئوية لمعطيات كل ھاألكثر شيوعا في تحديد المعطيات العددية، وي ھإن الطريقة الثالثية 
 و كالتالي:ھسؤال ولهذا فقانون الطريقة الثالثية 

 النسبة المئوية = 

 

 

 

 

 X 100 التكرار

 العدد الكلي للعينة
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 مجاالت البحث:  -4-5

 المكاني:المجال  – 4-5-1

( حمزة إبن الحسن العلوي البويرة، الشهيد عماري أحمدثانوية ، متقنة بربار عبد اهلل)التالية:  بالمؤسساتأجري البحث 
 .البويرةبوالية 

 المجال الزماني: -4-5-2

عن طريق البحث في الجانب النظري أما فيما يخص الجانب التطبيقي  جونفيذا البحث في شهر ھلقد تم بدأ 
ا باستعمال هالنتائج المحصل عليذه المدة قمنا بتوزيع االستبيانات وتحليل ه، أفريل( وفي مارسرين )هفقد دام ش

 الطرق اإلحصائية.
  :المجال البشري-4-5-3

   ا.ذتلمي 90وكان عددهم  ذمن التالمي اجري البحث على عينة
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 :خالصة

إلى  الوصول وبالتالي الصعوبات، كل تخطي على ساعدنا الذي المرشد أو الدليل بمثابة يعتبر الفصل هذا إن
 .كبيرة بسهولة البحث أهداف تحقيق

جمع  أدوات المتبع، المنهج البحث، متغيرات منها كبير، الدراسة بشكل تهم التي العناصر أهم فيه تناولنا كما
 الغطاء ناأزل قد نكون وبهذا، التطبيقي لدراسته الجانب في باحث أي عليها يعتمد التي العناصر من الخ،...البيانات

.الفصل هذا في وردت التي الغامضة العناصر بعض عن
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 عرض وتحليل النتائج: -5-1

 ساعدك على استيعاب دروسك؟يوالرياضی النشاط البدنی ل ھ :01السؤال 

 الغرض من السؤال:

 والرياضی على استيعاب التالميذ للدروس النظرية.النشاط البدنی  إنعكاسالغرض منه معرفة مدى      

 01للسؤال يمثل التكرارات والنسب المئوية  (:01الجدول رقم )
 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 62 68.88 %

 ال 28 31.11 %

 المجموع 90 100 %

 
  :01 تحليل الجدول رقم

النشاط % من عدد التالميذ المستجوبين يرون أن 68.88نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
 م يرون عكس ذلك.ه% من31.12م في استيعاب دروسهم، كما نجد نسبة هساعدي البدني والرياضي

دور كبير  هلالنشاط البدني والرياضي ر لنا أن أغلب التالميذ يرون أن هذه النسب يظهومن خالل 
م في هساعديالتخفيف من ضغط المواد األخرى وبالتالي م في ها مساعدتهام ويتمثل في عدة نواحي منهو 

 التحصيل الدراسي. 
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 يجابي على الجانب النفسي لك؟إأثر للنشاط البدني والرياضي ل ھ(: 02السؤال رقم )

 الغرض من السؤال:

 على الجانب النفسي للتالميذ. النشاط البدني والرياضيمعرفة أثر 

 02للسؤال يمثل التكرارات والنسب المئوية (: 02الجدول رقم )
 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 85 94.44 % 

 ال 5 5.55 % 

 المجموع 90 100 % 

  
 (:02)تحليل الجدول رقم 

يجابي من إأثر  هلالنشاط البدني والرياضي  أن% يرون  94.44من خالل الجدول نرى أن نسبة 
 م.    هؤثر على الناحية النفسية لدييال  ه% يرون أن5.55م وبالمقابل لدينا نسبة هالناحية النفسية علي

ايجابي من الناحية ناك أثر ھذه النسب أن أغلب التالميذ المستجوبين يرون أن ھنالحظ من خالل 
 ھا متنفس ومكان لخلق جو متعة وترفیھم يرون فیھم، ألنھالنفسية لمادة التربية البدنية والرياضية علی

 وتحرر من ضغط المواد األخرى.

لممارسة  ھذا راجع إلى عدم ميولھأما النسبة األخرى والمتمثلة في أقلية تالحظ عكس ذلك و
 يمية.الرياضة داخل وخارج المؤسسة التعل
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 ، الخجل؟، العزلةباالكتئاالقضاء على كل من  في النشاط البدني والرياضيساعد يل ھفي رأيك (: 03السؤال )

 الغرض من السؤال:

في جعل التالميذ  همتهفي الجانب النفسي ومدى مسا والرياضيالنشاط البدني  هلعبيتبيين الدور الذي 
 بعيدين عن المشاكل النفسية.

 03للسؤال يمثل التكرارات والنسب المئوية (: 03) الجدول رقم
 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 79 87.77 %

 ال 11 12.22 %

 المجموع 90 100 %

 

  (:03)تحليل الجدول رقم

التالميذ  % من87.77( أن نسبة 03ذه النسب المبينة في الجدول رقم )هنالحظ من خالل 
والخجل، م على القضاء على كل من العزلة واالكتئاب هدعسايالنشاط البدني والرياضي المستجوبين يرون أن 

 % يرون عكس ذلك. 12.22 ونسبة

يلعبه النشاط ذه النسب المبينة في الجدول أعاله نستنتج أن أغلبية التالميذ مقتنعون بأن ھمن خالل 
من جو تآخي وتجانس  هذا لما تخلقهم في القضاء على العزلة واالكتئاب والخجل و هساعديالبدني والرياضي 

 أخرى. ي تمثل نسبة قليلة ربما ألسبابهأما نسبة التالميذ الذين أجابوا بالنفي ف ،هوترفي
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 .الملل ،القلق الراحة،؟ ياضير النشاط البدني والو إحساسك أثناء ممارستك هما  :(04)السؤال 

 الغرض من السؤال:

 .وتشخيصه لنشاط البدني والرياضيل هممارستا التلميذ أثناء هإبراز الحالة التي يكون علي

 04للسؤال يمثل التكرارات والنسب المئوية  :(04)رقم الجدول 
 اإلجابة التكرار النسبة

 الراحة 61 67.77 %

 القلق 10 11.11 %

 الملل 19 21.11 %

 المجموع 90 100 %

 
  :(04) تحليل الجدول رقم

النشاط البدني % من التالميذ المستجوبين يشعرون بالراحة عند ممارسة  77.67 يبن الجدول أن نسبة
 % يشعرون بالملل. 21.11و% يشعرون بالقلق  11.11ونسبة والرياضي 

النشاط البدني ذه النسب نالحظ أن جل التالميذ المستجوبين يشعرون بالراحة عند ممارسة همن خالل 
م من الناحية النفسية هعلي النشاط البدني والرياضيممارسة  هتركيذا راجع لألثر االيجابي الذي هو  يالرياض

بالقلق ربما بسبب عدم تقبل الخسارة عند المنافسة أو  % يشعرون11.11واالجتماعية والصحية أما نسبة 
الحرارة  –)البرد  بالمنطقةممارسة الرياضة في أرضية أو ملعب غير مالئم أو راجع لتأثيرات الجو السائد 

% من التالميذ يشعرون بالملل وقد يكون راجع إلى عدم 21.11الرياح الرملية ( ونسبة  –الشديدة في الصيف 
 أو أسباب أخرى. النشاط البدني الرياضيم بممارسة هاقتناع
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 .المنافسة، التدريب ،باللع؟ لنشاط البدني الرياضي ء الذي يعجبك أثناء ممارستكو الشيهما  :(05) السؤال الخامس
 الغرض من السؤال: 

 .لنشاط البدني الرياضيامعرفة نوع النشاط الذي يحبذه التالميذ أثناء ممارسة 

 05للسؤال يمثل التكرارات والنسب المئوية : (05) الجدول رقم
 اإلجابة التكرار النسبة

 اللعب 32 35.55 %

 التدريب 13 %14.45

 المنافسة 45 50 %

 المجموع 90 100 %

 
 (:05) تحليل الجدول رقم

م هالتالميذ المستجوبين يقولون أن الشيء الذي يعجب % من35.55( أن نسبة 05نالحظ في الجدول رقم )
م هم التدريب أما النسبة الكبيرة منهم يعجبه% من 14.45ونسبة  اللعب،و ه لنشاط البدني الرياضيافي ممارسة 

 م جو المنافسة.هيعجب %50والمتمثلة في 
ي أكثر ھنة جاوبوا بأن المنافسة ا لدينا النسبة الكبيرة والتي تمثل نصف العيهمن خالل النتائج المتحصل علي

طيلة األسبوع  همن جو حماسي يكسر الروتين الذي يعيشون هخلقيذا لما هو النشاط البدني الرياضي  م فيهما يعجب
أما  م،هبينو هذا لخلق روح المرح وجو لها و هو من أكثر األشياء التي يحبونهأن اللعب  % يرون35.55أما نسبة 

م بممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية هذا ناتج لتعلقهم و هو ما يعجبه% يرون أن التدريب  14.45نسبة 
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 تكتشف زمالئك وتتعرف عليهم؟للنشاط البدني الرياضي ل بممارستك ھ :(06) السؤال السادس

 :هالغرض من

 الرياضي. لنشاط البدنيامعرف مدى إقامة العالقات بين التالميذ أثناء ممارسة 

    06 للسؤاليمثل التكرارات والنسب المئوية  (:06) الجدول رقم
 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 84 93.34 %

 ال 6 6.66 %

 المجموع 90 100 %

 
 (:06) تحليل الجدول رقم

لنشاط البدني امن العينة المدروسة يرون أن بممارسة  % 93.34( نجد أن نسبة 06رقم ) من الجدولنالحظ 
 % يرون عكس ذلك.6.66نسبة  أكثر، أمام هيتم اكتشاف الزمالء والتعرف عليالرياضي 

التالميذ المستجوبين يعتقدون أن  % من 93.34من خالل الجدول نالحظ أن األغلبية والمتمثلة في نسبة 
ذا ناتج على البعد هم أكثر و هم على خلق عالقات والتعرف على زمالئهدعساي النشاط البدني والرياضيبممارسة 

أبعاد وآثار ايجابية من عدة له نستنتج أن  هم ومنهم من بعضهومدى تقريبللنشاط البدني الرياضي االجتماعي 
ذا هم مع المادة بشكل جيد و هم وعدم تكيفهذا راجع لشخصيتهين يرون عكس ذلك ف% الذ 6.66نواحي، أما نسبة 

 .  النشاط البدنيداف هم ألهناتج عن سوء ف
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جو  ،جو تآخي ،م بين التالميذهجو تفا خلق:يالنشاط البدني والرياضي تعتقد أن حصة  لھ (:07) السؤال السابع
 عدواني؟جو  ،تعارف

 .والرياضي البدني النشاط مهميذ من خالل ممارستالتال اهالعالقات التي يكسبنوع معرف  :هالغرض من

      07 للسؤاليمثل التكرارات والنسب المئوية  : (07) الجدول رقم
 اإلجابة التكرار النسبة

 جو تفاھم بین التالمیذ 26 28.89 %

 جو تآخي 23 25.55 %

 جو تعارف 27 30 %

 جو عدواني 14 15.55 %

 المجموع 90 100 %

 
 (07) الجدول رقمتحليل 

النشاط البدني % من التالميذ المستجوبين يعتقدون أن حصة  28.89( أن نسبة 07نالحظ من الجدول رقم )
خلق جو ي هيرون أن %30تآخي، ونسبة خلق جو ي ه% يعتقدون أن 25.55ونسبة  م،هبينم هتخلق جو تفاوالرياضي 

 خلق جو عدواني.ي ه% يرون أن15.55تعارف أما نسبة 

النشاط البدني والرياضي ي في أن ها نرى أن النسبة األعلى في اعتقاد التالميذ هخالل النتائج المتحصل عليمن 
% 28.89ونسبة لنشاط البدني والرياضي داللة واضحة لألبعاد االجتماعية ه ل ذاه% و 30بنسبة خلق جو تعارف ي

يصب في  هذا كلهخلق جو تآخي و ي نهقولون أ% ي 25.55م ونسبة هم بينها تخلق جو تفاهنفس العينة يرون أن من
ذا راجع هخلق جو عدواني و ي ه% يعتقدون أن 15.55م أما نسبة همن الناحية االجتماعية عليالنشاط البدني أثر 

 العدوانية.م المائلة إلى هراجع إلى شخصيتأو م الجيد هربما ألسباب عدم تكيف
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 احترام الغير؟ ،النظام االنضباط، علمك:يالنشاط البدني والرياضي هل  :(08) السؤال الثامن

 :هالغرض من
 النشاط البدني والرياضي.داف هأ معرفة

   08 للسؤاليمثل التكرارات والنسب المئوية  :(08) الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة

 االنضباط 35 38.89 %
 النظام 18 20 %

 احترام الغير 37 %41.11
 المجموع 90 100 %

 
 (08)تحليل الجدول رقم: 

م االنضباط أما نسبة هعلميالنشاط البدني والرياضي أن % تقول  38.89أن نسبة  08نالحظ من الجدول رقم 
 م احترام الغير.هعلمي ه% يقولون أن 41.11م النظام أما نسبة هعلمي ه% يعتقدون أن20

النشاط البدني والرياضي أن كانت: ا نرى أن أعلى نسبة من اإلجابات همن خالل النتائج المتحصل علي
النشاط البدني م وثانيا دليل على مكانة هذا الجانب المهعلى وعي التالميذ بذا دليل أوال هم احترام الغير و هعلمي

 الروابط االجتماعية من خالل احترام الغير. ةفي تقويوالرياضي 

النشاط ذا صحيح فان هعلم االنضباط ي ه% يقولون أن 38.89ي نسبة ھناك نتائج أخرى وهبالمقابل 
 نضباط والنظام.اال هاداف منهعدة أ هلديالبدني والرياضي 
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 ؟االندماج في المجتمععلى لنشاط البدني والرياضي اساعد يل ھ :(09) السؤال التاسع

 :هالغرض من

 في االندماج االجتماعي.النشاط البدني والرياضي معرفة دور 

    09 للسؤاليمثل التكرارات والنسب المئوية  (:09) الجدول رقم
 اإلجابة التكرار النسبة

 كثيرا 41  45.56 %

 قليال 46  51.11 %

 ال 3 3.33 %

 المجموع 90  100 %

 
 (09)تحليل الجدول رقم

االندماح في المجتمع على النشاط البدني والرياضي ساعد يل ھ السؤال:من خالل الجدول نرى أن فيما يخص 
 3.33قليل وأما نسبة  ه% فيقولون أن51.11انسبة خلق كثيرا من العالقات أم ي هأن % يقولون45.56أن نسبة  نرى

 خلق عالقات.يال  ه% فيقولون أن

ذه النسبة هخلق عالقات قليلة وتمثل يي أن النشاط البدني والرياضي ھمن خالل النتائج نرى أن النسبة األعلى 
 مه% ف 45.56م أما نسبة هومع زمالئيتعاملون جيدا  النتيجة تدل على أن التالميذ ال ذههالعينة، % من  51.11

ومن هنا  ،خلق عالقاتي ال هأن % يقولون 3.33 وعندما نرى نسبة والرياضي،داف النشاط البدني هيدركون تماما أ
 دور اجتماعي كبير. ان النشاط البدني الريضي له ندرك
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 ارات العالية؟هعلى شخص ذو المالنشاط البدني والرياضي قتصر يل ھ :(10) العاشرالسؤال 

 :هالغرض من

 .النشاط البدني والرياضيمعرفة الشريحة التي تمارس 

 10يمثل التكرار والنسبة المؤية للسؤال  (:10) الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 8 8.88 %

 ال 82 91.12 %

 المجموع 90 100 %

 

 (:10)تحليل الجدول رقم

النشاط البدني نسبة ساحقة يقولون أن  يھ% و 91.12من خالل الجدول المبين أعاله نجد أن نسبة  
 % يقولون العكس.8.88ارات عالية ونسبة هقتصر على شخص ذو ميال والرياضي 

يمكن لجميع شرائح  هقتصر على شخص معين ألنيال النشاط البدني والرياضي من خالل النتائج نستنتج أن 
 ارات خاصة أو عالية.همزيل بالتالي ال تتطلب هسواء الذكور أو اإلناث كبار أو صغار بدين أو  هالمجتمع ممارست

% 0 

% 50 

% 100 

 نعم ال

   مجموع   العینة   90

 ال

 نعم



 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                                                 الخامس:الفصل 
 

 

67 

 ايجابي على الجانب الصحي لك؟ أثرلنشاط البدني والرياضي ل لھ :(11) السؤال رقم

 :هالغرض من

 على الجانب الصحي للتلميذ.النشاط البدني والرياضي معرفة أثر 

  11يمثل التكرار والنسبة المؤية للسؤال  (:11)الجدول رقم 
 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 79 87.78 %

 ال 11 12.22 %

 المجموع 90 100 %

 

 (:11)تحليل الجدول رقم 

الجانب على  اياايجب يؤثرالنشاط البدني والرياضي أن  % يقولون87.78نالحظ أن نسبة  11من خالل الجدول رقم 
 .يقولون العكس% 12.22الصحي أما نسبة 

النتائج المتحصل  هذا ما أكدتهأثر على الجانب الصحي و لنشاط البدني والرياضي لنالحظ من خالل النسب أن 
 .هعلي
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 االستقاللية؟  -الثقة   -العمل بدني  –العمل العقلي  :إلى ميتنيالنشاط البدني والرياضي ممارسة  (:12السؤال )

 :هالغرض من

 النشاط البدني والرياضي.داف ھمعرفة التالميذ أل

 .12التكرار والنسبة المؤية للسؤال  ليمث (:12)رقم الجدول 
 اإلجابة التكرار النسبة

 العمل العقلي 26 28.89 %
 العمل بدني 47 52.22 %
 الثقة 16 17.78 %
 االستقاللية 1 1.11 %

 المجموع 90 100 %

 

 (:12) تحليل الجدول رقم

 البدني النشاطالعينة المدروسة جاوبوا بأن  % من28.89نرى أن نسبة  12من خالل الجدول رقم 
 % يقولون17.78نمي العمل البدني أم انسبة ي ه% يقولون إن52.22نمي العمل العقلي أما نسبة ، يوالرياضي

 تنمي االستقاللية. ه% يقولون أن 1.11تنمي الثقة ونسبة  هأن

% 52.22نمي العمل البدني بنسبة ي النشاط البدني والرياضيي أن ھنالحظ من خالل النسب أن أعلى نسبة 
ذا دليل ھ% لتنمية العمل العقلي و28.89ا نسبة هدور كبير على صحة التلميذ، وتأتي من ورائ لهذا يؤكد أن ھو

 ذات أبعاد كبيرة.  هعلى أن
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 أثناء؟أيهما أكثر عرضة لإلصابات  (:13السؤال ) 

 الغرض منه:

 في الحماية من اإلصابات. النشاط البدني والرياضي،معرفة دور 

 13 للسؤاليمثل التكرارات والنسب المئوية  (:13)رقم الجدول 

 اإلجابة التكرار النسبة

 ممارس الرياضة 11 12.22 %

 اھغير الممارس ل 79 87.78 %

 المجموع 90 100 %
 

 
 (:13) تحليل الجدول رقم

النشاط  مزاولة% يقولون أن أكثر من يتعرض لإلصابات أثناء 87.78من خالل الجدول أعاله نالحظ أن 
م أكثر من يتعرضون لإلصابة ھ% يقولون أن ممارسي الرياضة  12.22ونسبة  هممارس لغير  البدني والرياضي هو

 .المزاولة للنشاط البدنيأثناء 

ارس الرياضة يملك جسم أقوى أن مم هساعد على تقوية العظام ومنيالبدنی  النشاطمن خالل النتائج نستنتج ان  -
 يساعده على تحمل اإلصابات.
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 شغل أوقات الفراغ.  -ترويح عن النفس   -فوائد صحية  ؟النشاط البدني والرياضيلماذا تمارس  (:14السؤال )

 :هالغرض من

 .لنشاط البدني والرياضيلم همعرفة رأي التالميذ حول ممارست

 14الؤية للسؤال التكرار والنسبة  (:14الجدول رقم )
 اإلجابة التكرار النسبة

 فوائد صحية 48 53.33 %

 ترويح عن النفس 29 32.22 %

 شغل أوقات الفراغ 13 14.44 %

 المجموع 90 100 %

 
 (:14تحليل الجدول رقم )

لفوائد صحية ونسبة  النشاط البدني والرياضيم يمارسون ه% يقولون أن 353.3من خالل الجدول أعاله لدينا نسبة 
 شغل أوقات الفراغ.ل هيمارسون %14.44للترويح عن النفس أما نسبة     ه% يمارسون 32.22

م هذا راجع لعلمھلصحية، وه الفوائد هيمارسونالنشاط البدني والرياضي من خالل النتائج نستنتج أن أكثر ممارسي  -
ذا يكون لمشاكل نفسية، أما النسبة القليلة جدا يمارسون ھو للترويح عن النفسه ، كما نجد نسبة قليلة يمارسونهبفوائد

 ذا يكون راجع إلى فراغ كبير في الوقت.  ھالرياضة لشغل أوقات الفراغ و
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 ل تظن أن النشاط الرياضي يساعد على التخلي عن التدخين؟ھ :(15)سؤال ال

 الغرض منه:

 معرفة فوائد التربية البدنية والرياضية لصحة التلميذ.

 15 للسؤاليمثل التكرارات والنسب المئوية (: 15الجدول رقم )

 
% يقولون أن النشاط الرياضي يساعد على التخلي عن التدخين ونسبة 97.77من خالل الجدول نجد نسبة  

 % يقولون عكس ذلك. 2.22

ن ھيبر ھذاساعد على اإلقالع عن التدخين ويالنشاط البدني والرياضي نستنتج من خالل النسبة العالية أن 
، أما من يرون أن الريضةو عدو ھمن الجانب الصحي، فالتدخين النشاط البدني والرياضي على الفوائد الكبيرة 

 م نسبة قليلة. هساعد على االقالع عن التدخين في الالنشاط البدني والرياضي 

 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 88 97.77 %

 ال 2 2.22 %

 المجموع 90 100 %
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 :االستنتـــاج

وانعيكاساته النفسية، الصحية واالجتماعية من خالل دارستنا لموضوع: ممارسة النشاط البدني والرياضي       
وباالستعانة باالستبيان الذي  البويرة واليةثنويات ، ودارستنا الميدانية التي قمنا بها على مستوى بعض على المراهق

نصل  ،اإلحصائي المتحصل عليه للنتائج والتحليلارضنا تعد اس، وبعثنويات والية البويرةوزعناه على تالميذ بعض 
وذلك قصد اإلحاطة بكل الجوانب العامة من الموضوع باإلجابة عن كل  ،إلى النتائج النهائية والتحليل العام

 .التساؤالت المطروحة في هذا البحث

 بعد ومناقشتها استنتجنا ما يلي:ميد التالومن خالل كل ما سبق واالستنتاجات التي توصلنا إليها من خالل أجوبة 

 .قھممارسة النشاط البدني والرياضی ينعكس على الجانب النفسي للمرا -

 .قھيؤثر النشاط البدني والرياضی على الجانب االجتماعي للمرا -

 .قھالنشاط البدني والرياضی ينعكس على إجابا على الجانب الصحي للمرا -

 .على النواحی النفسية واالجتماعية والصحية للمراهق ينعكس النشاط البدنی والرياضيمماسرة ان واخير تبين الدراسة 
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 خالصة عامة:

سعى إلى ي ومهم في حياة المراهق،عتبر جزء أساسي النشاط البدني الرياضي يعلى ضوء ما سبق نجد أن 
مية ھاألنشطة الرياضية المختلفة وأن أمن خالل ممارسة الجوانب النفسية والصحية واالجتماعية للمراهق تحسين 

ادفة إلى تنمية الكفاءات العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية هال االساسيةالقاعدة  هكون النشاط البدني الرياضي
اري لمختلف األنشطة الرياضية خاصة وليست مجرد حشو في الجدول المدرسي أو فترة راحة هعامة واألداء الم

 ركات كما يعتقد البعض.ا بعض الحهتتخلل
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 االقتراحات والتوصيات

 على ضوء النتائج واالستنتاجات 

انعكاس النشاط البدني الرياضي على الجوانب النفسية والصحية واالجتماعية من هذه الدارسة والتي تؤكد 
االهتمام بالنشاط البدني الرياضي ٕٕواعطائه ، قد تبين أنه من الضروري الثانويةذلك على تلميذ المرحلة ب اثير للمراهق، مأ

القتناعنا وتأكدنا من أن الممارسة الرياضية بصفة منظمة ومستمرة  اونظر مراهق المكانة التي يستحقها في حياة ال
ساعد في تحسين سلوكه وتصرفاته، ارتأينا أن نقدم بعض يالمختلفة، و المراهق ت وسمات اتساهم في تنمية قدر 

 لفروض والتي نأمل أن تكون لها اعتبار وأهمية لمختلف الدارسات المستقبلية:  االقتارحات وا

  .توفير الوسائل البيداغوجية الالزمة لجميع األنشطة الرياضية 

  المؤسسات الثانويةإعطاء أهمية أكبر للنشاط البدني والرياضي في . 

  المراهق والرياضي لدىضرورة وضع سياسة حقيقية لتأهيل وتنمية ممارسة النشاط البدني . 

 نشاط البدني بالمقارنة مع النشاطات األخرىإعطاء نفس المكانة واألهمية لل . 

  تتطوير الرياضة المدرسية وهذا بتنظيم دورات رياضية داخلية وختارجية من أجل تعاون أكثر واالندماج
 .فب المجتمع

  ضرورة التنسيق بين الرياضة ومؤهلين نفسانيين لمحاربة االمراض النفسية على مستوى المداس  

  دعوة أطباء وأستذة االجتماع إلى المدارس االبتدائية لتوعية الوسط المد رسي وقطاع التربية والمجتمع
ناتجة من ممارسة النشاط إلد ارك تام دواعي كامل إ ازء األهمية االجتماعية والصحية والقيم األخالقية ال

 البدني والرياضي.
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 الخاتمة:

انطالقا مما سبق من الدراسة النظرية والتطبيقية واستنادا إلى النتائج المحصل عليها من االستبيان نستنتج أن 
هدف أساسا إلى تنمية القدرات يالدراسة، من عناء للمراهقين عتبر متنفس ي وھمية وھاأل بالغالنشاط البدني الرياضي 

 ية واالجتماعية عامة واألداء المهاري لمختلف األنشطة الرياضية خاصة.هالعقلية والذ

قوي لديه روح الحماسة والرغبة يق و ھهدف إلى تحسين وتكوين شخصية المرايسعى و ي يأساسي نشاط  كما أنه
 مفه يالدراس اليومي و من ضغط  وروتين للمراهق متنفس وليه، فهفي التنافس كما أن له أثار وانعكاسات ايجابية ع

  كما يرون فيهو الحياة اليومية للترويح عن النفس واللعب بحرية محاولين نسيان قيود الدراسة النظرية متسع يرون فيه 
مجال الكتشاف قدراتهم الرياضية والتعرف على بعضهم البعض أكثر فممارستها تخلق جوا من التآخي والتعاون فيما 

للتعبير عن  للمراهقين  مجال ونية والجسمية لهم، وههبينهم كما تساهم بشكل كبير في تنمية القدرات العقلية والذ
التلميذ ه فترة راحة و تمتع يستطيع من بعد وحصيل الدراسي فهتأثير ايجابي على الت هأنفسهم بكل حرية ، كما أن ل

نشاط األخرى كونه النشاطات أكثر من للنشاط البدني الرياضي الدراسة بنشاط و قابلية أكثر، كما وجدنا حب التالميذ 
التوتر النفسي ساعدهم على طرد القلق و ي حيوية ويشعرون بالسعادة واالرتياح واالطمئنان عند ممارسته كم ايرون أنه

كما تساعدهم على فرض شخصيتهم ومكانتهم بين بعضهم البعض من خالل إبراز مواهبهم الرياضية، وهم يرون أنها 
 مية عن المواد األخرى .ھمادة أساسية ال تقل أ

 ليس وفهالمراهق مية بالغة في حياة ھأ لنشاط البدني الرياضي وانطالقا من النتائج المتوصل إليها وجدنا أن
، وهذا فيما للمراهقخضع ألسس علمية ذات فائدة يأساسية نشاط ي ھمجرد فترة لعب فقط أو مجرد ملء للفراغ بل 

من النواحي النفسية واالجتماعية والصحية، غير أن المشكل المطروح أن ممارسته المراهق يتجلى في انعكاساتها على 
ولعله هذا ما يجعل نظرة الناس إليه أنها مجرد لعب فقط وشغل  في بالدنا تعتبر كالسيكية إذا ما قرنت بالدول األخرى

وقت الفراغ غير عالمين بأهدافه وانعكاساته الصحيحة وهذا كله راجع إلى نقص الهياكل واإلمكانيات وفي األخير 
ساعده يق  ھايجابية على النواحي النفسية واالجتماعية والصحية على المرا للنشاط البدني الرياضي انعكاسنستنتج أن 

الحيوية  ا النشاطذمية هھفي حياته اليومية والدراسية، وفي األخير نتمنى أن نكون قد وصلنا إلى نتائج قيمة تبرز أ
 دافه الحقيقية.اهوٕابراز  المراهقعلى 
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