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  :المقـدمـة
  

معية تعد من أخطر مراحل احلياة لدى الشاب، ففيها إبراز القرار، ومظـاهر             إن املرحلة اجلا        
التحدي، وإلقاء املسؤولية إليه، مع توسع دائرة العالقات االجتماعية والثقافية والدراسـية، كمـا              
وعليه بأن يربط أحداثه احلالية ليفكر باحلصاد القادم مع بذل اجلهد يف رسم العقبات املتوقعة على                

 .الستقاللية واالستقرار، وبالتايل فعليه البحث اجلاد حبل مفترض لتلك العقباتطريق ا
تعد مرحلة الشباب من أحرج املراحل اليت مير ا اإلنسان يف حياته، إذ يتم تزايد منوه بشكل                      

سريع لينتقل بعدها إىل مرحلة الرجولة، و هي مرحلة املشاركة الفعلية يف احمليط االجتماعي، حيث               
  .يشعر الشاب يف هذه املرحلة باالستقاللية، و عدم اعتماده على اآلخرين

و تعد شرحية الشباب يف أي جمتمع هي الركيزة األساسية اليت تعلق عليها كل دولة اآلمـال                      
العريضة يف ضتها، لذا ال عجب أن نرى ذلك االهتمام الكبري ذه الفئة على املستويني احمللي، و                 

  .الدويل
و تأيت ضرورة االهتمام بالشباب يف مرحلة املراهقة، ألن الشباب يتعرض فيها ملعاناة من جراء                    

  . الصراع بني واقعه و بني طموحه و خياالته اليت يعيشها
 اوإمكانيا علمية تستمد أهدافها من أهداف اجملتمع        اقتصادية اجتماعيةيعد التعليم منظومة    و       

 أن العملية التعليمية تـستمد      أي اجملتمع، داخل   والعلمي البشرى   إنتاجهارز  من قدرات اجملتمع وتف   
نتاجها املتميز إىل اجملتمـع    إمن اجملتمع وتقدم    ) الطلبة والطالبات   ( خاماا األساسية وهى الطالب     

  . اجملتمعيف اإلنتاجية النواحي كافة يفيف صورة أفراد قادرين على املسامهة 
 أحد جوانب القصور يف النظام التعليمي حيث يرسب عدد من الطالب            عليميالت اهلذريعد       و  

يف  التعليمـي    اهلـذر  ولعل من أهم أسباب      .للعائدوبذلك تقل املخرجات وتزيد التكلفة التعليمية       
 جراء االنتقـال مـن الثانويـة إىل          حتيط بالطالب  واجتماعية هو وجود مشاكل نفسية      اجلامعات

 ول خاصة و هو يف مرحلة املراهقة املتأخرة، أو االبتعاد املفاجئ عن األهل            اجلامعة و اكتشاف اجمله   
متنعهم من استيعاب ما    ب و العدوان و اخلجل      ئاأو اخلوف من الرسوب أو حاالت القلق و االكت        

  .التعليمية املؤسسة إمكانات من واالستفادةيقدم هلم 
1  



 

 

 
اليت تصف هذا   وجند عدد من التعبرياتسبيا،نيف لغتنا العربية جند أن كلمة القلق حديثة      و 

واحلذر ، وغري ذلك من التعبريات  مثل اخلوف وعدم االطمئنان والترقب.. الشعور بشكل تقرييب 
 .والتوتر وانشغال البال وقلة الصرب) والنرفزة(العصبية : الشائعة مثل 

  الفعال  و التروحيية هلا أثرها  الرياضية  األنشطة  املشاهدة أن قد وجد عن طريق التجارب ول     
 على تطوير سلوك هذا الفرد سواء أكان النشاط مقدما عن طريق املؤسسة التعليمية أو النادي 

أو اجتماعية  هذا ال يعين أن كل شخص يعاين من مشكالت نفسية . اجلامعي أو من الفرد نفسه
  الرياضية قد  و إمنا ممارسة األنشطة  يةقابلة للتعديل و التطور عن طريق األنشطة الرياضية و التروحي

  األنشطة  أن تنوع  مع نفسه و مع حميطه الدراسي حيث  الطالب على التوافق تساعد بقدر كبري 
كما ميتد تأثريها إىل .  من الوسائل اهلامة للتعايش االجتماعي للفرد الرياضية و األلعاب املختلفة

و سواء كانت الرياضة . يتيح الفرصة إىل التفاعل االجتماعي ا مم تنظيم النواحي النفسية و البدنية 
سلبية باملشاهدة أو إجيابية باملمارسة يف اخلالء أو داخل مالعب أو صاالت أو باالشتراك يف 
املنافسات املالئمة فإا تساعد الطالب على استعادة توازنه و توافقه النفسي و زيادة ثقته بنفسه و 

  .ن مما جيعله أكثر اهتماما بدراسته و أكثر تفتحا مع اآلخريله جملتمعه،تقديره لذاته و تقب
     و من خالل هذه الدراسة، سنحاول توضيح اجتاهات و ميول الطالب اجلامعي املراهق حنو 
النشاط الرياضي التروحيي كطريقة للتخلص من حاالت القلق اليت تصاحبه طيلة مشواره الدراسي، 

 سعي املشرفني و املؤطرين يف حتسيس و توجيه  الطالب إىل الترويح نريد أيضا توضيح مدى
 . الرياضي يف أوقات الفراغ
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  :اإلشكالية. 1

نشهد يف هذا العصر حضارة كربى مل يشهد هلا التاريخ مثيالً جعلت اإلنسان يعيش يف راحة      
نب اجلسدي و أمهلت اجلانب قصرت خدمتها على اجلا)  تلك احلضارة أي(كبرية ولكنها 

 وكان أحد إفرازات هذا القصور القلق الكائنات،الروحي الذي يتميز به اإلنسان عن غريه من 
، ومل جيدوا له حالً غري تلك احلبوب االنتحار إىلالذي أدى بكثري من الناس خصوصاً يف الغرب 

 .املهدئة

يعيش القلق الذي ارتبط حبياته و ألن وجوده        يعترب القلق ظاهرة قائمة، فاإلنسان قدر عليه أن              
  .غري ذاته، فإنه لذالك يفكر دائما يف القلق

     لقد أطلق على القرن العشرين اسم عصر القلق كما أطلق على القرن السابع عـشر عـصر                 
التنوير، و القرن الثامن عشر عصر العقل، و القرن التاسع عشر عصر التقدم، و نعود إىل عـصر                  

د أطلق عليه هذا االسم ألن القلق هو طابعه اخلاص و إنسان هذا العـصر يعـاين دور                  القلق فق 
العوامل النفسية املؤثرة يف حياته اليومية و مطالبه االجتماعية، فاجملتمعات العصرية مل تعد ضحايا              

ري مجاعات و أمراض و أوبئة، و لو أا متناثرة و متفرقة يف بقاع األرض و لكن حلت حملها و بتأث         
ب و الوسواس و املخـاوف و       ئاقسوة جيوش من األوبئة النفسية اخلبيثة تلك هي القلق، و اإلكت          

 الشخصية و الذهانية، و عصف باإلنـسان عـصر القلـق            تطرابات العصابية و اضطرا با    الضا
 .الشكوك و األوهام

فـة الـيت تتـسم      تعد املراهقة من أخطر املراحل اليت مير ا اإلنسان ضمن أطواره املختل                و  
كمن اخلطر يف هذه    يبالتجدد املستمر، والترقي يف معارج الصعود حنو الكمال اإلنساين الرشيد، و          

املرحلة اليت تنتقل باإلنسان من الطفولة إىل الرشد، هي التغريات يف مظـاهر النمـو املختلفـة                 
، وملا يتعرض اإلنسان    )قيةاجلسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية واخلل      (

  .  متعددة، داخلية وخارجيةتصرا عافيها إىل 
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يعترب القلق من املوضوعات اهلامة يف جمال الدراسات التربوية، و الدراسات النفسية، و      
املشترك بني ] Symptom[ اخل كما يعترب القلق العرض ...الدراسات االجتماعية و الطبية

كما يعترب من املفاهيم األساسية ] Neurosis[ و حمور العصاب النفسي االضطرابات النفسية،
 و مما ال شك فيه أن القلق ،اليت تساعد على فهم أبعاد الشخصية يف حاليت السواء و عدم السواء

ينطوي على جانب إجيايب إذا كان ضمن حدود معينة، أما إذا جتاوز حدا أقصى فإنه سيعوق 
 و للقلق أشكال منها القلق العادي أو ،توى األداء أو التوافق لديهقدرات الفرد و يضعف من مس
و منها القلق األخالقي، و القلق احلاد أو املزمن، و قلق السمة، , املوضوعي، و منها القلق العصايب

و من بني أشكال القلق اليت يغلب أن يتعرض إليها تالميذ املدارس يف فترات ,  اخل...و قلق احلالة
هذا الشكل من القلق الذي القى أمهية ] Test anxiety[ت ما يسمى بقلق االمتحان االمتحانا

كبرية من قبل الباحثني و ذلك ملا هلذا الشكل من القلق من تأثري سليب على قدرات التالميذ، و 
مستوى حتصيلهم الدراسي، و ملا يولده هذا القلق من استجابات غري مناسبة حنو واجبات التالميذ 

وقف االمتحان، مثل تشتيت االنتباه، و كف القدرة على األداء اجليد، و بالتايل الفشل يف داخل م
  ...التحصيل أو عدم النجاح

   و املشكالت النفسية من أكثر العوامل اليت تلعب دورا هاما يف التأثري الـسليب علـى األداء                  
عوبات خاصـة و هـو يف       الدراسي للجامعيني ، و ختتلف درجة تكييف الفرد مبا يصادفه من ص           

و من املالحظ أن الطالب اجلامعي اجلزائري يقضي أغلـب وقـت فراغـه يف                 .مرحلة الشباب 
. املكتبات أو يف غرفته مما جيعله قلقا متوترا منطويا و معزول غري قادرا على صرف طاقاته الزائدة                

  :العامة كالتايل اإلشكاليةو من هنا ميكننا طرح 
مشكالم وسيلة ملواجهة كالنشاط الرياضي التروحيي راهق اجلامعي بيستعني املهل  -      

   ؟، و ما هو ميوهلم يف هذه األنشطةعلى وجه اخلصوصحاالت القلق النفسية عامة و 
  : أما التساؤالت اجلزئية فتظهر كاآليت

  هل توجد فروق يف مستوى القلق عند الطلبة املمارسون للنشاط الرياضي التروحيي و الغري              -
   ؟ممارسني

إىل ، و ما هـي توجيهـام         يف اجملال الرياضي   اهتمام من قبل املشرفني   وعي و     هل هناك  -      
  ؟الطالب
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 :الفرضيات .2
 

     تعترب الفرضيات حلوال مؤقتة لإلشكالية يقوم الباحث بإثبات صحتها أو نفيها، و هذا مـن               
 «حسني باهي أن الفرضـيات هـي        خالل وسائل املتخذة من طرف الباحث، و يقول مصطفى          

إجابة حمتملة للمشكلة اليت يدرسها الباحث و هي عبارة عن نقطة حتول من البناء النظري للبحث                
  1 » إىل التصميم التجرييب لإلجابة على املشكلة القائمة

  

  :الفرضية العامة. 1.2
جلامعي النشاط الرياضي التروحيي من بني أهم العوامل اليت  تساعد الطالب ايعد  -

و هو وسيلة  )الدراسي(يف احلفاظ على توازنه النفسي و الصحي  و االجتماعي 
 . فعالة للتخلص من حاالت القلق

 
 :الفرضية اجلزئية األوىل. 1.1.2

توجد فروق يف مستوى القلق عند الطلبة املمارسني للنشاط الرياضي التروحيي و  -
 . الطلبة الغري ممارسني

 
  :ة الثانيةالفرضية اجلزئي. 2.1.2

للطالب اجلامعي التحسيس مبمارسة األنشطة الرياضية التروحيية و الترفيهية يعطي   -
 .الفرصة للتفتح أكثر مع اجملتمع مما يساعد على التخلص من مشكلة القلق

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
 ي يف اجملاالت التربوية وطرق البحث العلمي و التحليل اإلحصائ:  مصطفى حسني باهي، إخالص حممد عبد احلفيض-1

  .56، ص 2000، مركز الكتاب للطباعة و النشر، مصر، النفسية و الرياضية
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 :أهمية الدراسة  .3

 ةيربز النشاط الرياضي التروحيي بشىت أنواعه كمجال حيوي و هام و مؤثر يف احليا     
املشكالت النفسية و التخلص من تقليل الدف النفسية و االجتماعية للطالب اجلامعي، 

، وفق استراتيجيات  الدراسي وزيادة راحته النفسية وحتسني أدائه ورفع درجة محاسهبللطال
 .علمية سليمة معينة وأسس

 من أهم الرياضية يف وقت الفراغ املمارسة«     يقول عطيات حممد اخلطاب يف هذا الشأن 
ين، و تكسب القوام اجليد، و متنح العوامل اليت تعمل على االرتقاء باملستوى الصحي و البد

و من ناحية أخرى تسهم ... الفرد السعادة و السرور و املرح و االنفعاالت اإلجيابية السارة
  1 » يف اكتساب النمو الشامل و املتزن للفرد

     فاستثمار وقت الفراغ يعترب من األسباب اهلامة اليت تؤثر على تطور و منو الشخصية، 
هق اجلامعي ألنه يف هذه الفترة يتأثر جبماعة األقران و احمليط و الدراسة أكثر خاصة لدى املرا

من أي شيء آخر، لذا فمن املستحسن إدخال ثقافة ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية و 
استثمار وقت الفراغ يف مؤسسته التربوية للحد من الروتني و االنفعاالت السلبية و القلق الذي 

  . طيلة مشواره اجلامعييصاحب الطالب 
     و من هذا تظهر أمهية دراستنا يف توجيه اجليل الصاعد و توعيته باستثمار وقت فراغه 
بالراحة اإلجيابية النشطة و إتاحة الفرصة أمامه ملمارسة العديد من األنشطة الرياضية التروحيية 

  .ل السليم يف اجلسم السليمدف التربية و النمو السليم خال من املشاكل النفسية، ألن العق
 

 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .86، ص 1988، القاهرة، 3، دار املعارف، طأوقات الفراغ و الترويح:  عطيات حممد خطاب-1
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      :أهداف الدراسة. 4
   :     دف الدراسة إىل

  . معرفة األوقات اليت يكون فيها الطالب اجلامعي أكثر قلقا-
ل النفسية و االنفعالية اليت تؤثر يف الطالب عند ممارسة األنشطة الرياضية معرفة العوام -

  .التروحيية
ميول الطالب يف اختاذ األنشطة  التعرف على حجم املمارسة الرياضية يف أوقات الفراغ و -

الرياضية التروحيية كوسيلة للتخلص من املشاكل النفسية بشكل عام و حاالت القلق بشكل 
  . وقات اليت خيتاروا ملمارسة أنشطتهمخاص و كذا األ

 للوقاية  التركيز على عامل التحسيس و  التوعية يف ممارسة األنشطة الرياضية مبختلف أنواعها-
  .من املشكالت النفسية

  

 :أسباب إختيار الموضوع. 5
ية اليت ليس اإلنسان آلة جمردة من املشاعر بل هو جمموعة من الدوافع النفسية و االنفعال«     

  1 » تسيطر على نشاطه العام و اليومي يف احلياة

 تطور سريعة متالحقة األحداث ومتعددة  ال شك أن جمتمعاتنا العربية متر مبرحلة     
االجتاهات، حتاول أن تلحق بركب التقدم والتطور، وملا كان الشباب اجلامعي يف جمتمعاتنا ميثل 

مي إليها، لذا فهو أحوج ما يكون إىل فهم نفسه من قطاعا حيويا هاما ألنه يعيش فيها وينت
ناحية وفهم اآلخرين من حوله من ناحية أخرى، خاصة أن معظم جيل الشباب إمنا يعانون من 

 حتبط وتعوق توافقهم النفسي واالجتماعي بشكل مباشر أو غري مباشر اليتكثرة مشكالم 
 العشرية األخرية من مشكالت نفسية و عان الشباب اجلزائري يففقد . وهذا ما نعايشه بالفعل

اجتماعية جراء العنف الذي ترك بصمات سلبية من الصعب جتاهلها، فمن الضروري و من 
مسئوليتنا اإللتفات إىل شباب املستقبل و إطارات الغد و النظر إىل ما قد يقدمه النشاط 

 خاصة و هم يف السنوات الرياضي بأنواعه للفئة اجلامعية من أجل احلد من مشكالم النفسية
  . احلرجة من عمرهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .72، ص 1984، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أصول علم النفس احلديث:  حممد عبد احلميد اهلامشي-1
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 :تحديد المفاهيم و المصطلحات. 6
  : النشاط الرياضي. 1.6

 يعمل على تربية النشء تربية متزنة ومتكاملة من النواحي اجلسمية والعقلية             هو نشاط تربوي       
واالجتماعية والوجدانية عن طريق براجمه وجماالته الرياضية املتعددة حتت إشراف قيـادة واعيـة              

و هو نشاط هدفه تنمية اجلسم بتمرينات جتعل الفـرد يف      . متخصصة تعمل لتحقيق أهدافه املتنوعة    
ه و يف صراع مع اآلخرين، و صراع ضد طبيعة األفعال ذلك يف  إطـار قـوانني                  صراع مع نفس  

  1. حمددة

 هو عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن احلي و متتاز :النشاط -
  2. ةبالتلقائية أكثر منها باالستجاب

 
  :الترويح. 2.6

 و ينتج من اإلحساس ،ي يستشعره اإلنسانيعرب مفهوم الترويح عن الظرف االنفعايل الذ     
بالرضا و الوجود الطيب، و يتصف باإلجادة و اإلجناز، و االنتعاش و القبول و النجاح و القيم 
الذاتية و السرور و هو يدعم الصورة اإلجيابية للذات كما يستجيب للخربة اجلمالية و حتقيق 

يف النهاية أنشطة مستقلة للفراغ و مقبولة األغراض الشخصية واستجالب التغذية الراجعة، و هو 
  3 .اجتماعيا

  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
1- M. Natalité : Encyclopédia universalis, Editeur A, Paris, SA, 1990, p 499.   
2- Raymond BOUDON et autres, Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 
1990, p 380. 

  .155، ص 1996 دار الفكر العريب، القاهرة، 1، ط،أصول التربية البدنية و الرياضة: ور اخلويل  أمني أن-3
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  :الترويح الرياضي . 1.2.6
سواء   هو النشاط الذي ميارسه اإلنسان ويعتمد فيه على أي جزء من أجزاء اجلسم     

احليوية  جسم وأجهزتهباحلركة أو االنتقال وتكون طبيعته حركية أي أن هذا النشاط موجه لل
 اختيار ذايت مبحض اإلنسانهو نشاط خيتاره ، ويأخذ نفس الطبيعة كما هو يف الترويح النفسي

يتأثر بأي ضغوط خارجية قد تؤثر عليه باالختيار دف تنمية أبعاده الشخصية  إرادته دون أن
  .  ميارس يف وقت الفراغ شريطة أن

  

  :القلق. 3.6
تلف معناه باختالف املذاهب و وجهات النظر و هذا االختالف ناتج إن مصطلح القلق خي     

شعور عن صعوبة املوضوع و تداخل عناصره، و لكن أغلب التعاريف تتفق على أن القلق 
عام، غامض، غري سار، بالتوقع و اخلوف و التوتر، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات، يأيت 

  . على شكل نوبات متكررة

 غامضا، فقد أمفسية تتصف بالتوتر واخلوف سواء كان سبب ذلك حمددا القلق حالة نو      
 بانقضاء اإلحساس مث ينقضي هذا واألسى واألمليكون هذا االنفعال نتيجة حلظة للحزن 

 عن صراع داخل النفس أو عن خوف من املستقبل ماإينتج القلق  و. أسبابه، وقد يكون مزمنا
 واخلوف ينتهي عادة بانتهاء بواعثه ولكن ،هذه النوازعبني نوازعها والقيود اليت حتول دون 

القلق قد و .  يف حلقة مفرغة فإذا ما انتهى سبب من أسبابه برز آخر لهباإلنسانالقلق يدور 
 هو مزمن يالحق أو عشناه معا يف فترات حياتنا أويكون انفعاال طارئا مؤقتا نعرفه مجيعا 

   1 .اآلخر بني احلني ويعاوده    تقصرأو أياما تطول أو ساعات اإلنسان
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .38، ص 1976، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، الطب النفسي املعاصر:  أمحد عكاشة-1
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   :املراهقة. 4.6

     : اصطالح املراهقة يف علم النفس يعين        يف 

ماعي ، ولكنه ليس النضج والنفسي واالجت والعقلي  اجلسمي  النضج  من  االقتراب       
نفسه، ألنه يف مرحلة املراهقة يبدأ الفرد يف النضج العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي 

  1 . سنوات 9ولكنه ال يصل إىل اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إىل 

النفسية، والعاطفية،   لكل مرحلة من مراحل املراهقة خصائصها اجلسدية، وإن    
وقد حدد الكثري من العلماء مراحل التطور والنمو هذه ومنهم كيث . جتماعية، والروحيةواال

 Why Teens Act The Way" ملاذا يتصرف املراهقون هكذا"أولسون يف كتابه 
They Do وقد عدد ثالث مراحل لتطور املراهق وهي1987 عام  :  

  ).  سنة14 - 12من : ( املراهقة املبكرة-1

  ).  سنة16 - 15من : (املتوسطة املراهقة -2

  ).  سنة21 - 17من : ( املراهقة املتأخرة-3

  : املراهقة املتأخرة. 1.4.6
تكون التغريات  و  يصبح الشاب أو الفتاة إنساناً راشداً باملظهر والتصرفات     يف هذه املرحلة

ت اجلسدية ظهور شكل يتيح تباطؤ التغريا. اجلسدية يف هذه املرحلة أقل نسبياً من باقي املراحل
يف هذه املرحلة  قد تبىن هوية جنسية أكثر  يكون املراهقو . استقراراً عند املراهق جسدي أكثر

يكون املراهق الكبري مثالياً عادة لكن . ألن يكون أقل تركزاً حول الذاتاالعتراف استقراراً ومييل 
قد حتمل اجملموعات الدينية أو . لفة قد تكون أفكاره قطعية وأحياناً ال حتتمل وجهات النظر املخا

  .السياسة اليت تعد باإلجابة عن االستفسارات املعقدة إغراء كبرياً للمراهق
 ــــــــــــــــــــ

  .288، ص 2002، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، السلوك االجتماعي و دينامياته:  جمدي أمحد حممد عبد اهللا-1
10  



 

 

 :ةـو المشابهة ـالدراسات السابق. 7
 

بالنسبة للدراسات السابقة يف هذا امليدان مل جند البحوث اليت تناولت حبثنا و املتعلق مبدى عالقة 
النشاط التروحيي و أمهيته جتاه املشكالت النفسية اليت يواجهها الطالب اجلامعي و منها حاالت 

اة و اليت أعطت األمهية و إال أنه توجد بعض الدراسات و الرسائل اجلامعية املش. القلق خاصة
العالقة بني النشاط الرياضي و التحصيل الدراسي و كذا الصحة النفسية و اليت أكدت فعالية و 

  :  فوائد ممارسة األنشطة الرياضية مبختلف أنواعها يف مواجهة املشكالت النفسية و من بينها
  
 املتحدة بالوالياتة بان سيل فانيا    تؤكد نتائج دراسات قام ا جمموعة من باحثون من جامع- أ
حول أمهية الرياضة و األلعاب الترفيهية يف التحصيل الفكري، فقد تبني أن الطالب  )2001(

الذين يتميزون بلياقة بدنية و يستذكرون دروسهم بانتظام حيصلون على درجات عالية يف 
 هلؤالء األفراد، ازدادت ثقتهم االمتحانات،  و لقد اتضح أنه كلما ارتفع مستوى اللياقة البدنية

 و استقرارهم النفسي و اطمئنا م للحياة و متتعهم بأوقات سعيدة مع أنفسهم و مع  بأنفسهم
 و قد جنح هؤالء األشخاص يف خلق صداقات جديدة و توطيد عالقام مع األصدقاء .اآلخرين
معات لتقوية أواصر اإلخاء و  مما يؤكد أمهية الرياضة بالنسبة لطالب املدارس و اجلا،القدامى

 .التعاون و التخلص من املشكالت النفسية
  
بدراسة دف التعرف على أثر ممارسة النشاط ) 1992ماجدة حممد امساعيل، (قامت   و - ب

الرياضي يف أوقات الفراغ على القلق كحالة و كسمة لدى طالبات جامعة امللك سعود و دراسة 
) 80( الرياضي و غري املمارسات، و اشتملت عينة البحث على الفروق بني املمارسات للنشاط

و قد استخدمت الباحثة . من كليات العلوم و اإلدارة و اآلداب جبامعة امللك سعود بالرياض
. للقلق كحالة و كسمة و الذي أعد صورته إىل العربية حممد حسن عالوي) سبيلربجر(مقيلس 

  قلق و حالة القلق لدى املمارسات للنشاط الرياضي يف و قد بينت النتائج على أن مستوى مسة ال
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وقت الفراغ عن غري املمارسات لألنشطة الرياضية تساهم يف خفض مستوى القلق كحالة و 
  .كسمة لدى كل من ذوات القلق العايل و املنخفض

  
ية البدنية  حول التأثريات النفسية للتربويف دراسة أجراها رائد علم نفس الرياضة أوجليفي   -ج 

أوضحت النتائج أن للتربية البدنية و الرياضية على عينة متكونة من مخسة عشر ألف رياضي 
  : علىتأثريات النفسية هلا والرياضة

 .اكتساب احلاجة إيل حتقيق وإجراء أهداف عالية ألنفسهم ولغريهم -   
 .اتسام باالنضباط االنفعايل والطاعة واحترام السلطة  -   
الثقة بالنفس، االتزان االنفعايل، : الكفاءات النفسية املرغوبة مثل اب مستوى رفيع منإكس -   

 .اخنفاض يف التعبريات العدوانية واخنفاض التوتر، التحكم يف النفس،

أوضح كذالك تشكل الرياضة عامالً مهماً يف االستقرار النفسي و التنشيط الذهين   و     
ختفف من ضغوط احلياة اليومية و تقلل من التوتر العصيب و واإلنتاج الفكري لإلنسان، فهي 

  .تساعد على االسترخاء، وتكسبنا متعة و راحة نفسية و ثقة بالنفس وحترر من القلق و االكتئاب

 طالب من اجلنسني قام ا الدكتور بدر حممد 2741   أجريت دراسة على عينة متكونة من -د 
        .مقياس االنفعاالت املميزةاألنصاري جبامعة الكويت باستعمال 

القلق املعريف الوجداين ، : (  كشفت نتائج التحليل العلمي عن استخالص ثالثة عوامل وهي -
القلق الوجداين ، و (يف عينة الذكور وأربع عوامل ) والقلق الفيزيولوجي ، والقلق السلوكي 

يف عينة اإلناث واستخرجت هذه ) القلق السلوكي ، والقلق الفيزيولوجي ، و القلق املعريف 
      ومضموا يف الدراسة الثانية العوامل يف الدراسة األويل ومت استخراج نفس العوامل

  التشاؤم ، و االكتئاب ،و العصابية ، : ارتبط القلق ارتباطا جوهرياً موجب بكل من  -
  .حب االستطالع  على حني أرتبط مقياس القلق بارتباطات جوهرية سالبة بكل من التفاؤل و-
 وأخرياً أسفرت النتائج عن وجود فروق جوهرية بني اجلنسني يف القلق حيث حصلت اإلناث -

.على درجات أعلى يف القلق باملقارنة إىل الذكور   
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 حول ممارسة الرياضة يف وقت الفراغ لتالميذ 1975   و يف دراسة عطيات حممد خطاب -هـ 
دراسة إىل التعرف على رغبات التالميذ بالنسبة لألنشطة املفضلة املدارس الثانوية، حيث هدفت ال

يف وقت الفراغ و ما مدى تفضيل هذه األنشطة، كذالك التعرف على حجم األنشطة الرياضية 
 .املنتظمة و أنواعها و كذا التعرف على دوافع املمارسة و عدم املمارسة يف األوقات احلرة

ميذ موزعني على مخس مدارس للبنني و مخس مدارس  تل500و قد تكونت العينة من      
 طالب من كل مدرسة  و مت اختيارها بالطريقة العشوائية من مدارس القاهرة و 50للبنات بواقع 

و قد تبني أن النشاط املفضل .و قد استخدم الباحث االستفتاء املقيد كأداة جلمع البيانات. اجليزة
 و احتلت األلعاب و السباحة ، بدرجة أكرب من التلميذاتيف أوقات الفراغ هو النشاط الرياضي و

  :و تبني أن من أهم دوافع املمارسة .و التمرينات الرياضية مرتبة متقدمة بني األنشطة األخرى
  . اكتساب اللياقة البدنية-
  . الصحة و القوام-
  . الترويح و التسلية-
  . الوصول إىل املستويات العالية-
  
 حول مشكالت الوقت احلر عند طالب 1982طف حممد بركات سنة    و يف دراسة عا-و 

 .اجلامعة، أين هدفت الدراسة إىل معرفة أهم املشاكل اليت تواجه الطالب نتيجة الوقت احلر
 طالب و طالبة من كلية اآلداب و العلوم جامعة 800و قد أجريت الدراسة على عينة قوامها 
سحي كأداة جلمع البيانات و كان عدد مفردات االستفتاء اإلسكندرية، استخدم الباحث املنهج امل

  . مفردة100
  :و من أهم النتائج احملصل عليها

الشعور بالتوتر النفسي عندما ال جيد الفرد ما يفعله أثناء وقت الفراغ و :  يف اجملال النفسي-
  .كذالك الشعور باالنقباض و القلق

  .مسامهة يف مشروعات اخلدمة البيئيةعدم إتاحة الفرصة لل:  يف اجملال االجتماعي-
  .عدم التخطيط الفوائد و التوعية و التثقيف: يف اجملال الثقايف -
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 :ةـات السابقـق على الدراسـالتعلي •
 تطور سريعة متالحقة األحداث ومتعددة  ال شك أن جمتمعاتنا العربية متر مبرحلة     

، وملا كان الشباب اجلامعي يف جمتمعاتنا ميثل االجتاهات، حتاول أن تلحق بركب التقدم والتطور
قطاعا حيويا هاما ألنه يعيش فيها وينتمي إليها، لذا فهو أحوج ما يكون إىل فهم نفسه من 

  . ناحية وفهم اآلخرين من حوله
     و ميكننا أن نستخلص من هذه الدراسات أن الشاب اجلامعي معرض لعدة مشكالت 

يف حتصيله الدراسي جراء التغريات السريعة الذي حيدثها اجملتمع نفسية و اليت قد تؤثر سلبا 
  . اجلديد
واالنطالق واحلماس ولكن  إن املظهر العام للمراهقني يعكس اإلقبال على احلياة والبهجة     

اجتماعية ونفسية تتعلق  حتت هذه الواجهة بصفة عامة قد يكون هناك قلق وتردد ومشكالت
بعض الصعوبات أو املشكالت  ما متر املراهقة دون أن تعترض الشبابجبذور التنشئة وقليالً 

أو املدرسة أو األخصائيني  ومن هنا تظهر أمهية الدور الذي يلعبه اجملتمع سواء األسرة
املرحلة مبا يقوي ثقتهم بأنفسهم ومبن  االجتماعيني والنفسيني على معونة الشباب على اجتياز

    .حوهلم يف احلاضر واملستقبل
و نستخلص كذلك من أن األنشطة الرياضية مبختلف أنواعها هلا التأثري اإلجيايب يف تنمية 
  .التوافق النفسي و االجتماعي و كذا التحصيل الفكري للشاب اجلامعي على وجه اخلصوص

     يرى الكثري من العلماء ضرورة االهتمام بتشكيل أنشطة وقت الفراغ بصورة تسهم يف 
ربات السارة اإلجيابية، و اليت تساعد على منو شخصيته و ذيب سلوكاته، اكتساب الفرد اخل

و تكسبه العديد من الفوائد اخللقية و الصحية و البدنية و الفنية، و تسهم يف تنمية صحته 
  .  النفسية و التقليل من املشكالت النفسية
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  :تمـهيـد

 احلضارة لنا من وسائل الراحة أصبحت حياة الكثري يف عاملنا املعاصر تعتمد على ما توفره     
والرفاهية اجلسمانية فأصبحت احلركة قليلة والنشاط البدين ال وجود له إال يف نطاق ضيق إضافة 
للضغوط النفسية واحلياتية، مما يؤدي إىل حياة تكثر فيها نسبة املخاطر الصحية اليت يتعرض هلا الفرد، 

يادة االعتماد على وسائل الراحة والرفاهية وميكن القول بأن نسبة أمراض القلب تزداد مع ز
واخلمول املترافق بنمط غذائي تتوفر فيه كميات زائدة عن احلاجة من الطاقة اليت حيتاجها اجلسم 
فيزداد معها الوزن ويرتفع الضغط الدموي وتتصلب الشرايني فتزداد اإلصابة بأمراض القلب عامة 

 .كالذحبة الصدرية

 األنشطة اإلنسانية املهمة، فال يكاد خيلو جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية من      و تعد الرياضة أحد
شكل من أشكال الرياضة، بغض النظر على درجة تقدم أو ختلف هذا اجملتمع، و لقد عرفها اإلنسان 
عرب عصوره و حضاراته املختلفة، و إن تفاوتت توجهات كل حضارة بشأا، فبعض احلضارات 

عتبارات عسكرية سواء كانت دفاعية أو توسعية، و البعض اآلخر مارس الرياضة اهتمت بالرياضة ال
لشغل أوقات الفراغ، و كشكل من أشكال الترويح، بينما وظفت الرياضة يف حضارات أخرى 
كطريقة تربوية، حيث فطن املفكرون التربويون القدماء إىل إطار القيم اليت حتفل به الرياضة، و 

 التنشئة و التطبيع و بناء الشخصية االجتماعية املتوازنة، ناهيك عن اآلثار الصحية قدرا الكبرية على
اليت ارتبطت منذ القدم مبمارسة الرياضة و تدريباا البدنية، و هو املفهوم الذي أكدته البحوث 

  .العلمية حول اآلثار الوظيفية و الصحية و العقلية لإلنسان
 اجلهود املتواصلة لعلماء التربية البدنية و الرياضة يف سعيهم      و يف العصر احلديث، و نتيجة

لتأكيد البناء املعلومايت لنظامهم األكادميي، أمكن ألول مرة النظر إىل الرياضة نظرة حيدوها الشمول، 
فكان من الصعب تناول هذا النشاط اإلنساين املتنامي بعد أن بدأت األبعاد االجتماعية و الثقافية و 

 .   تتضح، و أصبح من الصعب جتاهل مغزى هذا النشاط اإلنساينالنفسية
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  :تعريـف التربيـة البدنيـة و الرياضـة. 1
التمرينات و األلعاب و املسابقات الرياضية و : "     فسر البعض التربية البدنية و الرياضة على أا

 عن احلركة فقط و ليس على التربية ، و لكن إذا نظرنا إىل هذا التفسري جنده يعرب"الرقص بأنواعه
  .الرياضية بشكل عام

     و إذا أردنا توضيح املعىن املناسب للتربية الرياضية فإنه جيب توضيح الدور الذي تلعبه يف حتقيق 
أغراض التربية العامة، فعن طريق ممارسة أنشطتها املوجهة توجيها علميا مناسبا يتحقق االتزان العقلي 

فهي بذلك تعترب تربية شاملة كاملة عن طريق نشاط عضوي أساسه . الجتماعيو النفسي و ا
كما . احلركة، و يتميز هذا النوع من التربية بشموله الفرد كله جسما و عقال و نفسا و وجدانا

. يتميز أيضا باستخدامه ألحدث النظريات التربوية و أعمقها أثرا، و هي التربية عن طريق املمارسة
جه أنشطتها املتعددة تتناول حالة اجتماعية و مثل خلقية و قدرة على التفكري جبانب إذ أا بأو

اهتمامها بصحة الفرد و منو أعضائه احليوية، و هي تعد من أقوى أسلحة أي دولة لتربية أبنائها و 
 1. إعدادهم حلياة سعيدة نافعة

يمكن وصف التربية البدنية و ف     و قد فسر آخرون التربية البدنية و الرياضة عدة تفسريات، 
، اللعب، األلعاب، تالتمرينا: الرياضة بطرق عديدة و خمتلفة، فالبعض يراها مرادفا ملفاهيم مثل

لكن هذه املفاهيم مجيعها يف الواقع . وقت الفراغ، الترويح، الرياضة، املسابقات الرياضية، الرقص
كادميي الذي يطلق علية اسم التربية البدنية و تعرب عن أطر و أشكال احلركة املتضمنة يف اجملال األ

   2 .الرياضية
العملية التربوية : "  البدنية بأاالتربية )Wuest & Bucher  ) 1990     تعرف ويست، بوتشر 

  3"  اليت دف إىل حتسني األداء اإلنساين يف خالل وسيط هو األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك 
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 . 18،ص 2002، القاهرة، مدخل التربية الرياضية : مكارم حلمي أبو هرجة، حممد سعد زغلول، أمين حممود عبد الرمحن-1
  .29، ص 1996 دار الفكر العريب، القاهرة، 1، ط،أصول التربية البدنية و الرياضة : أمني أنور اخلويل-2
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و قد تناول كل من ويست، بوتشر هذا التعريف بالتحليل مشريا إىل أن التربية البدنية و      
الرياضة تشمل على اكتساب و صقل املهارات احلركية، و تنمية اللياقة البدنية و احملافظة عليها من 
ة أجل أفضل مستوى صحي، و من خالل حياة طيبة و اكتساب املعارف و تنمية االجتاهات اإلجيابي

البعض يرى أن التربية البدنية و الرياضية،   أن Lumpkinو ذكرت لومبكني . حنو النشاط البدين
إمنا هي مرادف للتعبريات مثل التمرينات، األلعاب، املسابقات الرياضية، و بعد تعريفها لكل هذه 

 هذه الربامج التعبريات، أوضحت أن تضمني هذه املكونات يف برامج التربية البدنية يعتمد على كون
منظمة أو عفوية، تنافسية أو غري تنافسية، إجبارية أو اختيارية، داخل نطاق اجملال الوظيفي أو 
خارجه، و غري ذلك من متغريات، و لذلك فهي تفسر صعوبة وضع تعريف جامع للتربية البدنية و 

التربية البدنية هي : " الرياضة، و لكنها أبت إال أن تديل برأيها يف صياغة تعريف على النحو التايل
العملية اليت يكتسب الفرد خالهلا أفضل املهارات البدنية و العقلية، و اإلجتماعية، و اللياقة من 

  1"  خالل النشاط البدين

 & Kopesky   يربز تعريف كوبسكي، كوزليك) السابقة(      و من تشيكو سلوفاكيا 
Kozlik  " :  العامة، هدفها تكوين املواطن بدنيا و عقليا و انفعاليا التربية البدنية جزء من التربية

 2"  و اجتماعيا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدين املختار لتحقيق هذا اهلدف
  : تعريفا للتربية البدنية Robert Bobinوضع روبرت بوبنيو من فرنسا      

البدنية و العقلية و النفس حركية تلك األنشطة البدنية املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب "
    "3دف حتقيق النمو املتكامل للفرد

  : تعريفا للتربية البدنيةPeter Arnoldبيتر أرنولد و من بريطانيا ذكر      
ذلك اجلزء املتكامل من العملية التربوية اليت تثري و توافق اجلوانب البدنية العقلية، االجتماعية، " 

  4"  رد بشكل رئيسي عرب النشاط البدين املباشرالوجدانية لشخصية الف
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 :معنى التربية البدنية و الرياضة. 2
ميدان التربية عموما و التربية البدنية  «: عرف حسن حسني قاسم النشاط البدين الرياضي بأنه     

اده من خالل تزويده خبربات و مهارات حركية خصوصا، و يعد عنصرا فعاال يف تكوين الفرد و إعد
تؤدي إىل توجيه منوه البدين و النفسي االجتماعي و األخالقي، الوجهة اإلجيابية خلدمة الفرد نفسه 

  1. »من خالل خدمة اجملتمع 

  : مبا يليتركي كمال الدين و خطاب حممد عادلو يعرفها كل من      
نشاط احلركي، بل هي أحدث أساليب التربية احلديثة، و  هي ليست التربية عن طريق ممارسة ال«

   2 »ألن وسيلتها هي املمارسة العملية 

جزء متكامل من التربية العامة و هي ميدان جترييب هدفه  « تشارلز بيوكر فيعرفها بأا اأم     
و ذلك عن طريق تكوين املواطن الالئق من النواحي البدنية، و العقلية، و االنفعالية، و االجتماعية 

     3 » النشاط احلركي

املعىن يعرب عن العالقة بني اللفظ و املدلول حبيث  « أن Ulmanيقول عامل اللغويات أوملان      
 & Ogdanو يرى كل من أوجدان، ريتشارد  . »متكن كل واحد منهما من إستدعاء الآلخر 

Richard االنفعال - املدلول – القيمة –د القص: املعىن يقوم على أساس أربعة عناصر هي « أن 
  4 »العاطفي 

، هي دراسة و ممارسة جمال حركة اإلنسان لإلجابة على تساؤالت و التربية البدنية و الرياضة     
مثل كيف يتحرك، ما هي العوامل اليت تؤثر يف حركته، ما هي نتائج حركته على املستوى الوظيفي 

ما هي املهارات و األمناط اليت تتألف منها حركته، و ما ، النفسي، االجتماعي، و )الفسيولوجي(
  . هي األطر الثقافية و األشكال االجتماعية هلذه احلركة

و من خالل التربية البدنية و الرياضة، يتاح للفرد فرص كيفيات أداء املهارات احلركية بكفاية،      
  ياته اليومية أو يف مناشطهو خاصة تلك املهارات الضرورية و اليت حيتاجها اإلنسان يف ح
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  .68، ص 1990، مطابع التعليم العايل، بغداد، علم النفس الرياضي مبادئه و تطبيقاته يف جمال التدريب : قاسم حسن حسني-1
  .27، ص 1965رة، ، دار النهضة العربية، القاهالتربية الرياضية للخدمة االجتماعية : خطاب حممد عادل، تركي كمال الدين-2
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 عن تنمية الوظائف الفسيولوجية السليمة و احملافظة عليها من خالل األنشطة التروحيية، فضال
  1. العضلية فيما يطلق عليه اللياقة البدنية، أو الكفاية البدنية

 والذي أطلقت عليه - أن املعىن املتأصل يف التربية البدنيةMetheny 1965و ذكرت ميثين      
هج احلسي و احلركي للحركات احملكومة يف عالقتها بالبيئة  هو الوعي املب-األداء احلركي التنموي

إن املغزى يكمن يف . الطبيعية، الفراغ، الزمن، و خمتلف القوى الفيزيقية خارج جسم اإلنسان
مشاعر الفرد و أفكاره اليت تتفاعل من خالل النشاط احلركي، فاحلركة يف اتصاهلا باألحاسيس و 

فاإلشباع و الرضا عرب األنشطة احلركية ميكن التعرف عليهما يف املشاعر تثمر املتعة و البهجة، 
  2. الضمري الواعي لتفاعالت النظام العصيب املركزي

أن معىن التربية البدنية ميكن التعبري عنه بأكثر من   Zeiglerو يرى مفكر التربية البدنية زجيلر      
 حيدث خالل سياقات درس التربية وجهة نظر، فهناك من يرى بأن املعىن يستمد من مالحظة ما

البدنية يف الصاالت و املالعب و املدارس بشكل عام، و هو رأي من الصعب قبوله، فليس من 
العدل االستناد إىل هذه املقولة احلادة القاطعة، فإن فيها إجحافا حبجم املادة اليت كتبت عن طبيعة 

  .البدنية ينطلق من زاوية مهنية حبتة و ضيقةالتربية البدنية، كما أن حصر املعىن يف درس التربية 
 عن معىن التربية البدنية من منطق تعريفي، ذاكرا أن Siedentopلقد كتب سيدنتوب و      

مصدر املعىن يف التربية البدنية ميكن عرضه على حنو أفضل باستعمال مفهوم اللعب، على أساس أن 
تربية البدنية، و من مث عرض املغزى املنطقي  و إطار اللعب ضروري من أجل أفضل حتديد ملفهوم ال

 Playعلى أساس تصنيفها على أا حصيلة التربية للعب ) التربية البدنية(النفسي للمادة الدراسية 
Education و لقد أوضح سيدنتوب أن ما مييز التربية البدنية  عن سائر أشكال اللعب األخرى ،

  :هي العوامل التالية) ، املوسيقىالفن، الدراما(  من نفس املستوى مثل 
  . حمك تربوي لزيادة القدرات- حمك تربوي لزيادة التوجه حنو مدخل املادة الدراسية -
  3.  أنشطة تؤكد سيادة احلركة- أنشطة تنافسية و أخرى تعبريية -
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  :الريـاضــة .1.2
م من األلعاب و      الرياضة أحد األشكال الراقية للظاهرة احلركية لدى اإلنسان، و هي طور متقد

بالتايل من اللعب، و هي األكثر تنظيما، و األرفع مهارة، و كلمة الرياضة يف اللغتني اإلجنليزية و 
، و معناها Disport، و األصل اإليتمولوجي هلا هي  Diport ة، و يف الالتينيSportالفرنسية 

ولون مشاغلهم و اهتمامام التحويل و التغيري، و لقد محلت معناها و مضموا من الناس عندما حي
  .بالعمل و التسلية و الترويح من خالل الرياضة

 نشاط ذو شكل خاص جوهره املنافسة « الرياضة بأا Matveyev     و يعرف ماتفيف 
و بذلك فإن ما مييز الرياضة هو . »املنضمة من أجل قياس القدرات و ضمان أقصى حتديد هلا 

  .افسيقيامها على فكرة النشاط التن
التدريب البدين دف حتقيق أفضل نتيجة ممكنة  « الرياضة بأا Kosola     و تعرف كوسوال 

و تضيف . »يف املنافسة ال من أجل الفرد الرياضي فقط، و إمنا من أجل الرياضة يف حد ذاا 
ياضة كوسوال أن التنافس مسة أساسية تضفي على الرياضة طابعا اجتماعيا ضروريا، ذلك ألن الر

و تتميز الرياضة عن بقية .  نتاج ثقايف للطبيعة التنافسية لإلنسان من حيث أنه كائن اجتماعي ثقايف
ألوان النشاط البدين باالندماج البدين اخلالص، و من دونه ال ميكن أن نعترب النشاط رياضة أو ننسبه 

ة و نزاهة، و هذه القواعد إليها، كما أا مؤسسة أيضا على قواعد دقيقة لتنظيم املنافسة بعدال
تكونت على مدى التاريخ سواء قدميا جدا أو حديثا، و الرياضة نشاط يعتمد بشكل أساسي على 

  1. الطاقة البدنية للممارسني، و يف شكله الثانوي على عناصر مثل اخلطط و طرق اللعب

باللعب، تنافسي، نشاط مفعم  «     و يشري لوشن و سيج إىل أن الرياضة ميكن أن تعرف بأا 
داخلي و خارجي املردود أو العائد، يتضمن أفرادا أو فرقا تشترك يف مسابقة، و تقرر النتائج يف 

  .»ضوء التفوق يف املهارة البدنية، و اخلطط 
 ألعاب -كرة القدم :      و التعريف السابق يعرب عن النموذج املثايل للرياضة و اليت من أمثلها

  .سباحةاملالكمة، ال-القوى 
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     و يف بعض األحيان تذكر بعض األنشطة على أا رياضة كمسابقات الشطرنج و الكرة 
  .فات السابق عرضها يف جمملهااحلديدية و ما إىل ذلك، و لكنها ال تقابل حمددات التعري

     و الرياضة تعتمد على القدرات و اإلمكانات البدنية و احلركية و اليت تنتج من توظيف جيد 
ملعطيات اجلسم اإلنساين بشكل أساسي، و اختالف األمناط الرياضية و تباين األنظمة ميكن فهمه 

  . جمال األلعابعلى أنه استكشافات موسعة للقدرات الطبيعية لبين البشر يف
     و يعتقد الكثري من الباحثني بأن الرياضة تبلورت اجتماعيا من نفس النسيج الثقايف للعب و 
األلعاب، فمنهما أخذت الرياضة السمات الثقافية املتمثلة يف أدوات اللعب كاملضرب و العصا و 

 البسيطة و اليت كانت الكرات و الشباك، و غري ذلك من مسات ثقافية عرفتها األلعاب الشعبية
انعكاسا للواقع البيئي و الثقايف اليت تنتسب له هذه األلعاب، و عرب املسرية احلضارية لإلنسان 
تطورت األشكال التنظيمية هلذه األلعاب فاختذ بعضها أطرا اجتماعية رمسية و بعضها ناله التطور و 

   1. الذيوع إىل ختطي جمال احمللية أو اإلقليمية إىل العاملية
  

:  النظرة القديمـة للتربيـة البدنيـة و الرياضـة.1.1.2  
     تأثرت التربية الرياضية باملفهوم الذي سيطر على معىن التربية قدميا، و لذالك فقد أطلق عليها 
قدميا مصطلح تربية بدنية و بناءا على هذا التعبري فقد ظهرت بعض املعتقدات اخلاطئة يف التربية 

  : تلخيصها فيما يليالبدنية ميكن
 .التربية البدنية عبارة عن فترة راحة بني درسني أكادمييني .1
 .ميكن ألي شخص القيام بتدريس التربية البدنية و ليس هناك ضرورة لإلعداد املهين .2
 .مدرسو التربية البدنية ينتمون إىل مستوى أكادميي أقل من مستوى بقية املدرسني .3
 .ر ليس له قيمة تربويةدرس التربية البدنية فترة لعب ح .4
توضع دروس التربية البدنية يف اجلدول املدرسي إلعطاء املدرسني اآلخرين فترة راحة لكنها  .5

 .ال تفيد التلميذ
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اهلدف من التربية العامة قدميا لذا فهي و هذا يتناىف مع ) افعل ما تشاء(التربية البدنية فترة .6
 .ليست ضرورية

التربية البدنية ال تتمتع بالتقدير األكادميي أو األمهية التربوية اليت تتمتع ا بقية املواد  .7
 .الدراسية

 .رجال التربية البدنية غري مثقفني .8
 التربية عنصر املعرفة ال ينتمي للتربية البدنية، و على ذلك فهي ال تسهم بأي نصيب يف .9

 .العامة
 .يفضل تدريس التربية البدنية من الكتب .10
 .أغراض التربية العامة ال ميكن احلصول عليها من خالل دروس التربية البدنية .11
 .اللياقة حالة عقلية و ليست بدنية .12
 .االشتراك يف األلعاب ال يليق بالوقار .13
 1. الراحة و االسترخاء و العمل و اللعب كلها غري ضرورية للفرد .14

  
  :المفـاهيم الخاطئـة للتربيـة البدنيـة و الرياضـة. 2.1.2

     من سوء احلظ أن تواجه التربية البدنية و الرياضة بعدد من املفاهيم و التصورات اخلاطئة من 
قطاعات و فئات ال يستهان ا من الناس، فهناك خلط واضح يف املفاهيم بني املعاين و الوظائف و 

االجتماعية للحركة و النشاط البدين، مما أدى إىل تصور بعض الناس أن التربية األهداف و األشكال 
إخل، و هي تصورات .. البدنية هي التمرينات البدنية أو بعض املنافسات الرياضية، أو األلعاب 

خاطئة يف جمملها، و بالرغم من ذلك فإا أفضل بعض الشيء من بعض التصورات و املفاهيم اليت 
   2. ربية البدنية مضيعة للوقت، أو أا على أحسن األحوال أنشطة خارج املنهجترى أن الت
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 أن الكثري من الناس يفهمون التربية البدنية فهما Butcher 1960     و قد كتب بوتشر 
خاطئا، فالبعض يرى أا خمتلف أنواع الرياضة، و البعض اآلخر يرى أا عضالت و عرق، و 

 التمرينات اليت تؤدى آخرون يتصورون أا أذرع و أرجل قوية و نوايا حسنة، كما أا لدى البعض
  1  )2-1( وفقا للعد التوقييت

  
 

  : النشاط البدني و الريـاضي في الثقافة الغربية الحديثة.3.1.2
     كان أول من عرب عن أمهية التربية البدنية يف الواليات املتحدة، هو العامل و السياسي باجنامني 

توصيات يف تربية النشء يف (ان ، فذكر يف مؤلف له بعنو  Benjamin Franklinفرانكلني 
 2 .، مزايا  التمرين البدين يف تقوية الدولة و توطيد أركاا)بنسلفانيا

 إىل منافع التربية البدنية و قال Thomas Jefferson     كما أشار الرئيس توماس جيفرسون 
ة و مقدرة على إن التمرين اخلفيف له بعض القيم اجلسمية، فضال على ما يضيفه إىل العقل من جرأ

  3 .االستقالل و اإلبداع

 ، هيج Seliger 1973 ، سيجلر Schonholzer  1971شوولزر و ذكر كل من      
Haag 1977 أن النظرة األمريكية للتربية البدنية و التربية الصحية و الترويح تنحو إىل تنمية ، 

 إمنا أيضا على مستوى االهتمام اللياقة البدنية و االهتمام ا ليس فقط على مستوى األفراد و
القومي، فلقد ضلت التربية البدنية يف وضع يتصل باالهتمامات القومية للواليات املتحدة األمريكية، 
فهي تعبري عن حيوية هذه األمة و أصوهلا القومية اليت مازالت تشكل االجتاهات األساسية هلذا 

الرشاقة، و حيث الفهم الذايت املباشر العصر، حيث مقاومة املرض، و الوهن، و السعي إىل 
  4 .للدميقراطية

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63ص ، مرجع سابق، أسس التربية البدنية ):ترمجة حسن معوض، كمال صاحل( تشارلز بوتشر، -1

  .42، ص مرجع سابق، أصول التربية البدنية و الرياضة : أمني أنور اخلويل-2
 دار الفكر العريب، ،تاريخ التربية البدنية ):حممد عبد اخلالق عالم، حممد حممد فضايل: ترمجة(ني و آخرون،  ديو بولد فان دال-3

  .56، ص 1970القاهرة، 

  23                                         .42، ص مرجع سابق، أصول التربية البدنية و الرياضة : أمني أنور اخلويل-4



 

 

  

، أن التربية البدنية ليست يف حاجة إىل توضيح أمهيتها و Zeigler  1982     و يعتقد زجيلر 
تربير وجودها من حيث الفعل و النشاط،  أو حىت تفسري ذلك على املستوى السياسي، ألن التربية 
البدنية ظلت دائما ذلك اجلانب احليوي النشط من الوعي القومي، لكن من الضروري، إعادة إحياء 

 بدا لنا أا يف طريقها إىل اخلمول أو االضمحالل، و يستدل زجيلر على ذلك، هذه األمهية كلما
مبوقف الرئاسة األمريكية منذ البداية الذي دأب على توضيح و إبراز أمهية التربية البدنية عندما يبدأ 

 ، إيزاور Roaseveltالوهن و نقص الكفاية و الفعالية يف الظهور، مثلما فعل روزفلت 
Eisenhower كيندي ، Kennedy.  1  

  
إىل تشكيل الرئيس إيزاور جمللس رئاسي للياقة الشباب، و و يشري التاريخ األمريكي احلديث      

كيف أن ذلك سلط األضواء على اللياقة البدنية و اعتبارها موضوعا قوميا جديرا باالهتمام، بعد أن 
  . اقة البدنية من أقرانه األوروبينيأثار الباحثون أن الشباب األمريكي أقل يف مستوى اللي

 Soft ما أطلق عليه ظاهرة األمريكي الناعم 1970كينيدي عام كما انتقد الرئيس األمريكي      
American  ،كما غري مسمى اجمللس الرئاسي للياقة الشباب إىل اجمللس الرئاسي للياقة البدنية ، 

رة األداء البدين ليست جمرد مكون أساسي للجسم إن قد: "و أكد كيندي أمهية النشاط البدين قائال
  ".الصحيح فقط و إمنا أيضا أساسي للنشاط العقلي اخلالق

     كما ذكر ذلك أن رغبة الفرد يف أن يكون قويا و نشطا ميكن حتقيقها فقط و بشكل طبيعي من 
   .خالل اجلسم السليم االئق

با، حبيث ال تتحد فقط حبدود املدرسة، أو حىت      لقد ظلت التربية البدنية و الرياضة هدفا مرك
 بالتربية البدنية و الرياضة لقطاعات الشعب و فئاته املختلفة، بل هي برامج ذات طابع ءمبجرد االرتقا

قومي، فإن مل تكن كذلك يف العامل العريب، فإن علينا أن جنعلها مشروعا قوميا حبيث نربز أمهيتها 
  2 .ومي، و خباصة من منظور األمن و اإلنتاج و رعاية الشبابعلى املستوى االستراتيجي الق
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 أن أمهية التربية البدنية و Novikov     و يرى عامل االجتماع الرياضة الروسي نوفيكوف  
  :الرياضة تتمثل يف وظائف مثل

  . حتسني الصحة-
  . مقاومة اإلنسان لعوامل االحنطاط البيئي-
  . مضاعفة طاقة العمل و اإلنتاج-
  . مظهر لتجليات النشاط االجتماعي-

 أن اإلجنازات الرياضية األوملبية تعد Matveyev و يعتقد عامل الرياضة الروسي ماتفيف     
مؤشرا صحيحا لألوضاع االجتماعية لإلنسان يف اجملتمع ألا تربط بالدخل القومي و متوسط دخل 
 الفرد، بالسعرات احلرارية الغذائية للفرد العادي، و متوسط عمر الفرد، و الوعي الصحي، و نسبة

إن اخلطاب الرياضي التربوي يتضمن الصحة و اللياقة البدنية كنتائج مضمونة  .األمية بني السكان
لربامج التربية البدنية و الرياضة، و هي نتائج ذات أمهية حيوية إذا تناولنا اللياقة و التربية للياقة من 

  1 .منظور علم اإلنسان على أساس مدى تأثريها يف الوجود اإلنساين كله

 

  : النشاط البدني و الرياضي في الثقافة العربية الحديثة.4.1.2
لقد أثارت التربية البدنية و الرياضة قرحية الكتاب و املفكرين العرب فأشادوا بأمهيتها، و عظيم      

مكانتها على املستويني االجتماعي و التربوي، و لقد تناول أمهية الرياضة لإلنسان و اجملتمع مفكرون 
ء، مثل جربان خليل جربان، زكي مبارك، ميخائيل نعيمة، علي اجلندي، عباس العقاد، زكي و شعرا

  2. جنيب حممود، سالمة موسى

و على سبيل املثال، كتب العقاد يصف الرشاقة احلركية بأا تعبري عن تالؤم أعضاء اجلسم مع      
اا دومنا إبطاء أو تثاقل، و هي وظائفها و أدائها هذه الوظائف يف سهولة و يسر و انطالق يف حرك

 البارع هي مسبار مهارته بطالقة نفس حتيل العوائق إىل وسائط، فالقيود اليت تثقل ا أعضاء الالع
  3 .و قدرته على اخلطران و الوثب و اللعب
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جسم  ال مغاالة إذا أحلقنا الرياضة بالفنون اجلميلة، هي تربية لل«: و كتب جنيب حمفوظ      
اإلنساين و بالتايل للعقل و الروح، و تفصح طريقتها عن بعض ما ميلك الفرد من مهارة و رشاقة، 
كما تكشف عن مضمون شخصيته الفردية و االجتماعية و األخالقية، و لكنها خبالف الفنون، 
ة واجب شامل جيب أن ينال كل فرد منها حظه يف الوقت املناسب، خدمة ألجهزته اجلسدية و رعاي

  1 .»لصحته و متعة نقية لنفسه 

 اللعب هنا ليس أبدا إضاعة لوقت أو جهد أو «: و تناول يوسف إدريس قضية الرياضة قائال     
، و هو اجلانب الذي إذا عملناه جيدد من نشاط اجلانب اآلخر لإلنسان ذلك اجلاد الصارم ...مال 

كذا تلتقي الشعوب و يتنافس ه ... « :و ذكر الكاتب اإلسالمي أمحد جت .»املكتئب 
، ينتصر املنتصر فال يزهو و ال يتكرب، و يهزم املنهزم فال ...املوهوبون فيها يف خمتلف أنواع الرياضة 

و تناول  .»، فهناك دائما فرصة أخرى للتنافس و اإلجادة و بذل جمهود أكرب...ييأس و ال ينهار 
 عاملنا املعاصر، فساروا بذلك على ج القرآن الكرمي علماء الدين أمهية التربية البدنية و الرياضة يف

  )60:األنفال (}و أعدوا هلم ما استطعتم من قوة و من رباط اخليل{.الداعي إىل االستعداد بالقوة
و اتبعوا سنته العطرة، و اليت متثلت يف دعوته و حثه ملمارسة ) ص(كما اقتفوا أثر رسول اهللا      

رياضة بنفسه، و ربطه بني ممارسة الرياضة و فريضة اجلهاد و ثواب كل الرياضة، بل و ممارسة ال
   2. منها، فأبرز صلى اهللا عليه و سلم أمهية الرياضة ملا ربطها بأهداف الدولة اإلسالمية األوىل

 إن اإلسالم ال حيتقر اجلسم، و ال يستنكره و ال يستقذره، و «: و كتب الشيخ حممد قطب     
طاقة اجلسمية احتراما كبريا و كامال إال أنه ال يتركها على حاهلا، و ال يطلق هلا اإلسالم حيترم ال

  .»العنان، إمنا ينظمها ويضبط منصرفاا 
أن عناية اإلسالم بالرياضة تنبع من عنايته جبسم اإلنسان، فإن : ويذكر الشيخ حممد الغزايل     

روح و القلب على حساب حرمان اجلسد و اإلسالم يهتم باإلنسان جسما و عقال، فهو ال يزكي ال
ضعفه، بل يكرم جسد اإلنسان، يقويه إذا ضعف، و يصلحه إذا مرض، و ميرنه على حتمل األعباء 

  اليت تفرضها الرجولة، ذلك ألن اجلسم السليم هو الذي يتحمل تكاليف العمل و مشاق 
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اجلهاد، أما اجلسم الواهن املتعب فهو يعجز عن أداء واجباته و يسقط يف الطريق، كما أن اجلسم 
  1 .الصحيح القوي هو الذي حيسن االستمتاع مبا يف احلياة من متعة و مجال و زينة

 

  : أهـمية التربيـة البدنيـة و الرياضـة.3
     اهتم اإلنسان من قدمي األزل جبسمه و صحته و لياقته و شكله، كما تعرف عرب ثقافاته املختلفة 
على الفوائد و املنافع اليت تعود عليه من جراء ممارسة األنشطة البدنية و اليت اختذت أشكاال اجتماعية 

مرينات البدنية، و الرقص و التدريب البدين، و الرياضة، كما أدرك أن كاللعب، و األلعاب، و الت
 الصحي و -املنافع الناجتة عن ممارسة هذه األشكال من األنشطة مل تتوقف على اجلانب البدين

 االجتماعية، و اجلوانب –حسب، و إمنا تعرف على اآلثار اإلجيابية النافعة هلا على اجلوانب النفسية 
 الفنية، و هي جوانب يف –عرفية، و اجلوانب احلركية و املهارية، و اجلوانب اجلمالية  امل–العقلية 

جمملها تشكل شخصية الفرد تشكيال شامال متسقا و متكامال، و متثل الوعي بأمهية هذه األنشطة يف 
ة و و كانت التربية البدني. تنظيمها يف أطر ثقافية و تربوية، عربت عن اهتمام اإلنسان و تقديره

الرياضة هي التتويج املعاصر جلهود تنظيم هذه األنشطة، و اليت اختذت أشكاال و اجتاهات تارخيية و 
ثقافية خمتلفة يف أطرها و مقاصدها لكنها اتفقت على أن جتعل من سعادة اإلنسان هدفا غائيا و 

 القومي ما ذكره و لعل أقدم النصوص اليت أشارت إىل أمهية النشاط البدين على املستوى. تارخييا
على املواطن أن ميارس : "   مفكر اإلغريق و أبو الفلسفة عندما كتبSocratesسقراط 

التمرينات البدنية للحفاظ على لياقته البدنية كمواطن صاحل خيدم شعبه و يستجيب لنداء الوطن إذا 
  2" دعا الداعي

بية، أن اإلنسان يكون إنسانا فقط  يف رسالته مجاليات التر Schillerكما ذكر املفكر شيللر      
  أن التربية البدنية متدنا بتهذيب لإلرادة، و يقول إنه ال  Readو يعتقد املفكر ريد . عندما يلعب

يأسف على الوقت الذي خيصص لأللعاب يف مدارسنا، بل إنه على النقيض، الوقت الوحيد الذي 
     أن  الناسGuts   Muths  س موتس جوت  األملاين  و يذكر املريب.  ميضي  على خري  وجه
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 Pierre deدي كوبرتان بيري و قد رأى .      تلعب من أجل أن يتعافوا و ينشطوا أنفسهم
Coubertin أن التربية البدنية قد أمهلت كلية، و لذلك فهو مل يؤكد أن التربية البدنية أحد 

املكونات األساسية للتعليم الشامل فحسب، و إمنا أيضا أكد ضرورة إعطاء املنافسات الرياضية 
تعد الفرد و شخصيته "لبدنية وضعا خاصا يف احلياة املدرسية، ألن عقيدة دي كوبرتان أن التربية ا

   1" ملعارك احلياة

 من شأا أن تزيد وعي الفرد بذاته اجلسمية حيث يدرك قدراته و فالتربية البدنية و الرياضة     
استطاعته، و أيضا حدوده فيعمل على تنميتها و تطويرها، كما أن األنشطة التعبريية و االبتكارية يف 

  .لجمال و تقديرهمقدورها أن تثري ذوق الفرد ل
     وتتيح التربية البدنية و الرياضة مواقف لتعلم و اعتياد املنافسة، مثلما تتيح مواقف لتعلم و اعتياد 

و النشاط البدين وسط يتيح استيعاب املفاهيم . التعاون مع اآلخرين يف سبيل إجناز األهداف العامة
و .  ذلك على الفرد و على أدائه يصعب جتاهلهاليت تقود احلركة لدى اإلنسان بطريقة فاعلة، و تأثري

تعمد التربية البدنية إىل تنمية اجتاهات الفرد و رغبته حنو املمارسة املنتظمة و اعتياد ذلك كنشاط 
حيايت مدى احلياة، من خالل اخلربات السارة الناجحة يف التربية البدنية و الرياضة، و اليت تفرز مثل 

و التربية البدنية و الرياضة يكمن مغزاها احلقيقي يف أا تستطيع هذه االجتاهات و تدعمها، 
استخراج أقصى فوائد ممكنة من النشاط البدين و احلركي لإلنسان، و عرب مشاركة ممتعة و سارة يف 

  2. نفس الوقت

 : أهداف التربية البدنية و الرياضة.4
  :عريف األهداف وفقا ملا يليتناول الكثري من العلماء يف جمال التربية الرياضية ت     

 : Laporte  ال بورت 
أوضح البورت أن اهلدف النهائي للتربية الرياضية هو تربية و تنمية الفرد إجتماعيا و نفسيا و      

عقليا و خلقيا و مجاليا من خالل البيئة احمليطة و األنشطة املشوقة و اهلادفة اليت تساهم يف إطالق 
 .ماعياطاقات الفرد بدنيا و اجت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42، ص مرجع سابق، أصول التربية البدنية و الرياضة : أمني أنور اخلويل-1
  .38، ص نفس املرجع : أمني أنور اخلويل-2
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 :Williams وليامز 
كفاية  أكد وليامز على أن اهلدف األساسي للتربية الرياضية هو تزويد الفرد بالقيادة املاهرة و      

يف اإلمكانيات اليت تعطي للفرد و اجملموعة فرصة العمل يف مواقف صحية بدنية مثرية و مقننة عقليا، 
 .و سليمة إجتماعيا

 :Bock Walter بوك والتر 
هدف التربية الرياضية هو التنمية العضوية للبدن و العقل و للناحية االجتماعية لتكامل القدر و       

. موجه و إشراكه يف أنشطة عامة و خمتارة طبقا ملستويات اجتماعية و صحيةتكيفه من خالل تعليم 
و من العرض السابق ألهداف التربية البدنية و الرياضية اليت اقترحها قادا يتضح أن هدف التربية 
البدنية و الرياضة جيب أن يساهم يف حتقيق النمو الشامل املتزن للفرد و يتأسس على حاجاته و ميوله 

دراته و استعداداته كما أنه اجتماعي يف نفس الوقت أي أنه يراعي طبيعة اجملتمع و مطالبه و و ق
  :حاجاته و بذلك جاءت صياغة األهداف التالية

 .االهتمام بالصحة العامة و العناية بالقوام -
 .اإلعداد البدين العام للدفاع عن الوطن و زيادة اإلنتاج يف كافة اجملاالت و متطلبات احلياة -
حتقيق مستويات اللياقة البدنية و احلركية املناسبة للمتعلمني عن طريق تنمية الصفات البدنية  -

 .و املهارات الطبيعية
 .تتناسب املهارات احلركية املتعلمة مع اإلمكانات البشرية و املادية و البيئية -
صقلهم اكتشاف ذوي القدرات و املواهب الرياضية اخلاصة و رعاية املوهوبني منهم و  -

 .باإلعداد و التدريب
 .االهتمام بالروح الرياضية و السلوك القومي من خالل ممارسة األنشطة الرياضية -
 .توجيه و تشجيع اهلواية الرياضية لشغل أوقات الفراغ -
 .تنمية الثقافة الرياضية من خالل املمارسة الفعلية لألنشطة املختلفة -
 .رشادياالهتمام باجلانب التروحيي و الكشفي و اإل -
 1. تنمية اإلحساس باجلمال احلركي -

 ــــــــــــــــــــ
   .34،ص مرجع سابق، مدخل التربية الرياضية : مكارم حلمي أبو هرجة، حممد سعد زغلول، أمين حممود عبد الرمحن-1
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  :طبيـعـة للتربيـة البدنيـة و الرياضـة. 5
 ختص اإلنسان دون احليوان، فممارسة األنشطة      تعترب التربية الرياضية عملية إنسانية أي أا

الرياضية تكسب الفرد الكثري من النواحي اخللقية و النفسية و االجتماعية و ذلك من خالل 
  .االندماج يف اجلماعات املختلفة اخلاصة بأنشطتها الكثرية

فردية أو اجلماعية      فإذا نظرنا إىل التربية الرياضية سواء كانت هذه النظرة من خالل أنشطتها ال
فإا أوال و أخريا تتعامل مع الفرد داخل اجلماعة و تنقل من خالل هذا التعامل اخلربات و املعارف 

  .و املعلومات و املهارات من جيل إىل جيل و ذالك من خالل اندماجه يف اجلماعة
امل املتزن و تكسبه      فهي بذلك تعترب عملية تتبع اجتماعي و توجيه سليم لنمو الفرد النمو الش

  .الصفات اليت متيزه عن غريه مستمدة ذلك من حاجات اجملتمع و متطلباته
     و ال تقتصر طبيعة التربية البدنية و الرياضية عند هذا احلد بل أا تعترب عملية ثقافية أي تعمل 

فرد و اجملتمع يف إطار ثقايف خيضع للمجتمع الذي يعيش فيه و تطوع أهدافها و أغراضها خلدمة ال
فهي عملية هلا معناها و مغزاها و هلا قدرا على اكتساب الفرد احلياة االجتماعية السليمة مبا تشمل 

فهي بذلك عملية تكاملية تكسب الفرد مجيع . عليها من قيم و مبادئ سلوكية و اجتماعية و عقلية
  . مع قدراته و استعداداتهجوانب احلياة و توجهها التوجيه التربوي املناسب و الذي يتماشى 

     فالتربية البدنية و الرياضية دف إىل إعداد الفرد إعدادا شامال متزنا من خالل تنمية جوانبه 
البدنية و النفسية و العقلية، فهي تنظر إىل الفرد على أنه وحدة متكاملة، و من الصعب بل من 

لك تعد عملية تساعد الفرد على التكيف املستحيل االهتمام باجلسم دون العقل أو العكس فهي بذ
السليم و تكسبه خربات إجيابية تسهم يف إعداده ملواجهة مواقف الفرد املختلفة و القدرة على 

   1. التفاعل معها

   ؟هل ممارسـة األنشطـة الرياضيـة ضـارة أو مفيـدة. 6
 قرون تعني على اإلنسان أن      البناء اهلندسي للجسم البشري مهيأ للنشاط البدين و احلركة و عرب
غري أن حتسن مستويات . يكون نشطا بدنيا للحصول على طعامه اليومي و للفوز يف معركة البقاء

 املعيشة و زيادة الوفرة أديا إىل تراجع التأكيد على اللياقة البدنية و القوة احلركية، و أصبح اإلنسان

  ــــــــــــــــــــ
  . 18، ص مرجع سابق، مدخل التربية الرياضية :مد سعد زغلول، أمين حممود عبد الرمحن مكارم حلمي أبو هرجة، حم-1
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يف العلم الصناعي أكثر مخوال سواء أثناء ساعات عمله أو أوقات فراغه، و هنا تصبح احلاجة إىل 
و هذا هو السبب يف أن ممارسة الرياضة هامة للغاية . النشاط البدين ماسة و ملحة كما كانت

و ينطبق هذا بشكل خاص على األطفال و الشباب ألن النشاط ... يما للتمتع بأوقات الفراغالس
  .البدين ضروري للنمو البدين و العقلي املتناغم املنسجم

فاالحتادات .      و اآلن نالحظ أن الرياضة جزءا متكامال من احلياة لقطاعات كبرية من السكان
عامل تقدر و تزهو مباليني األعضاء غالبيتهم العظمى من الشباب مما الرياضية املنتشرة يف مجيع أحناء ال

و لكن ما هي الرياضة؟ فالرياضة قد تكون إما وسيلة .  جعل الرياضة أحب حركة شعبية عاملية
بعض فروع الرياضة قد تتطلب مستوى لياقة . للمحافظة على اللياقة أو قد تكون تنافسية خالصة

إن كل فرد منا يف مقدوره أن جيد . خرى تشترط التنسيق العضلي الدقيقبدنية عالية بينما فروع أ
ليست مجيع األنشطة الرياضية تدعمها األندية . رياضة تتالءم مع أسلوب حياته و حاجاته اخلاصة

رياضة املشي، و اجلري و السباحة وركوب . الرياضية أو حمكومة باالحتادات الرياضية
 1.  من الناس دون أن يدركوا أن هذا النشاط ميكن اعتباره نافعاميارسها كثري. إخل...الدراجات

  

  :االستـمتاع و االشتـراك الريـاضـي. 1.6
يعترب االستمتاع الرياضي من أهم دوافع ممارسة املرء للنشاط الرياضي، باعتباره ميثل مفتاح      

. املمارسة أو مواقف املنافسةالدافعية يف الرياضة، و وجه هام يف اخلربات الرياضية سواء يف مواقف 
حيث يتضح من نتائج البحوث التطبيقية و املعاجلات النظرية أنه سببا رئيسيا الشتراك الشاب يف 
الرياضة، و أن اخنفاض االستمتاع يؤدي إىل توقفهم عن املمارسة الرياضية، أو االبتعاد عن الرياضة 

   2. عامة
  :للريـاضـةالتـأثيـرات النـفسيـة اإليـجابيـة . 2.6

     يعرب هدف التنمية النفسية عن خمتلف القيم و اخلربات و احلصائل االنفعالية الطيبة و املقبولة، و 
  اليت ميكن أن تكسبها برامج التربية البدنية و الرياضة للمشتركني ا، حبيث ميكن إمجال هذا التأثري

  ــــــــــــــــــــ
 . 12، ص مرجع سابق، مدخل التربية الرياضية : زغلول، أمين حممود عبد الرمحن مكارم حلمي أبو هرجة، حممد سعد-1
  .147، ص 2004، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 1، طعلم نفس الرياضة : صدقي نور الدين حممد-2
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لكثري يف تكوين الشخصية اإلنسانية املتزنة واليت تتصف بالشمول و التكامل، كما أا تتيح مقابلة ا
  . من االحتياجات النفسية للفرد

     و تأثري األنشطة البدنية و احلركية يف إطارها التربوي على احلياة االنفعالية للفرد تتغلغل إيل 
أعمق مستويات السلوك، حيث ال ميكن جتاهل املغزى الرئيسي جلسم اإلنسان و دوره يف تشكيل 

طون جسد اإلنسان هو مصدر الطاقة و الدافع احليوي مساته الوجدانية و العاطفية، فقد اعترب أفال
 هو تطور احلقيقة – على حد تعبريه - بأن اجلهاز النفسيFREUDللفرد، كما صرح فرويد 

 أن من اخلطأ تصور الشعور و اإلدراك احلسي على أنه LORIAاجلسدية األصلية، و يؤكد لوريا 
من عناصر حركية، و لقد تعددت هذه املظاهر و جمرد عمليات سلبية حبتة، فقد تبني أن الشعور يتض

 PSYCHOSOMATIC . 1تأكدت من خالل املبحث النفسجسمي 

  

 OGILIVE   &  TUTKO     و يف دراسة أجراها رائد علم النفس الرياضة أو جليفى، تتكو
  :على مخسة عشر ألفا من الرياضيني، أوضحت النتائج أن للرياضة التأثريات النفسية التالية

  . اكتساب احلاجة إيل حتقيق و إحراز أهداف عاملية ألنفسهم و غريهم-
  . االتسام باالنضباط االنفعايل و الطاعة و احترام السلطة-
الثقة بالنفس، االتزان االنفعايل، :  اكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية املرغوبة مثل-

  2 .ت العدوانيةالتحكم يف النفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض يف التعبريا

     و يساهم هدف التنمية النفسية عرب أنشطة التربية البدنية و الرياضية يف إتاحة فرص املتعة و 
البهجة، فاملناخ السائد و املصاحب لألنشطة البدنية و الرياضية هو مناخ يسوده املرح و املتعة، ألن 

ان من التوتر و الضغوط و يسعى األصل يف هذه األنشطة هو اللعب و احلركة، حيث يتخفف اإلنس
إيل نشاط يتيح له اللذة و ميكنه من التنفيس عن هذه الضغوط و التوترات و األحداث املزعجة، كما 
أن ألوان النشاط احلركي املختلفة من رياضة و ألعاب و رقص تتيح فرصا ثرية للفرد للتعبري عن 

   3. نفسه
  ــــــــــــــــــــ

 .166، ص مرجع سابق، أصول التربية البدنية و الرياضة  أمني أنور اخلويل،-1
 .167، ص نفس املرجع أمني أنور اخلويل، -2
  .105، ص مرجع سابق، أسس التربية البدنية ):حسن معوض، كمال صاحل عبده: ترمجة(بيوكر تشارلز،  -3

32  



 

 

 يف اجلانب النفسي      و قد أجريت عدة حبوث أثبتت الدور الفعال الذي تلعبه األنشطة الرياضية
 و تتعلق بأشخاص بلغوا سن 1975 و سنة 1973الدراسة اليت أجنزت سنة : للفرد، نذكر منها

. الرشد، حيث كانوا يقومون بتطبيق برنامج من التدريب البدين املتواصل، و ذلك ملدة أربعة أشهر
عديال يف خصائصهم و النتيجة أن التدريب حيدث هلم تعديال يف ثوابتهم الفسيولوجية و كذلك ت

  .النفسية، السيما فيما خيص استقرارهم العاطفي
 بتطبيق اختبار على جمموعتني من الشباب شاركت 1979 سنة Varma     و قام العامل فارما 

أحدامها فقط يف املباريات اليت نظمت بني املعاهد الثانوية أو بني الكليات، فالحظ وجود فرق 
 يف صاحل جمموعة الرياضيني الذين حتصلوا على نتائج أفضل على واضح بني اجملموعتني، و كان

  1. مستوى املراقبة الذاتية و اإلحساس بالسعادة

     و هناك جتربة أثبتت وجود العالقة بني القوة البدنية و اآلثار النفسية اليت تتركها يف الفرد، حيث 
فاء، أظهرت النتائج أن تقومي الضعفاء قام جونز مبقارنة عشرة من الصبيان األقوياء بعشرة من الضع

لألقوياء ختتلف اختالفا جذريا عن تقومي األقوياء للضعفاء، فقد كان لضعفاء البنية صورة وضيعة يف 
و تشري نتائج جونز إىل ما ميكن فعله بصدد املراهقني املرفوضني من أقرام و . أعني أقرام األقوياء

  2.  املهارات الرياضية و التروحيية هلؤالءمن األمهية مبكان العمل على حتسني

و من هنا يتبني أن للرياضة دور يف تكملة النقص الذي يعتري بعض املراهقني، خاصة الذين      
  .تأخر منوهم ألن صورة اجلسم الظاهرية تؤثر على نفسية الفرد

  

  :عالقة التربيـة البدنيـة و الرياضـة بالمجـاالت األخـرى. 7
  :ة و الحضـارةالريـاض. 1.7

     ينبغي أن نفهم معىن احلضارة و أهم التعارف القائمة هلا، كذلك دراسة النمط ملعيشة اإلنسان 
من أجل أن نرسم أبعاد العالقة بني احلضارة و الرياضة، و مدى تأثري الواحدة يف األخرى كون 

  . الرياضة مؤسسة حضارية و اجتماعية تتأثر بنتاج اإلنسان و اجملتمع
      لقد حاول العديد من الباحثني يف جمال التربية البدنية و الرياضة توضيح العالقة بني احلضارة و  
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  الرياضة، حيث اتبع معظمهم تاريخ النتاج احلضاري للمجتمعات، و مدى عالقته بالرياضة و التربية
البدنية دون ختصيص حضارة معينة، إشارات الدالئل التارخيية إىل أن الغرض الرئيسي للتربية البدنية 

مكانيات اإلنسان البدنية، مث تعزيز روح املشاركة داخل بيئته يف اجملتمعات البدائية هو تطوير إ
 1. االجتماعية، كذلك توفري املتعة و السرور له

     لذلك جند أن منط املعيشة املقترن بالبيئة احمليطية و األحوال الطبيعية الصعبة تطلبت من الفرد 
املرتبط معهم أو املرتبطني به، من أجل تنمية إمكانياته البدنية و استغالهلا حلماية نفسه و األفراد 

توفري العيش األمثل هلم، فضال عن توطيد عالقاته مع أبناء عشريته حيث عمل تنظيم حفالت ذات 
  . مراسيم و طقوس تزيد من االنسجام بني أفراد العائلة و العشرية، من أجل املتعة و السرور للمجتمع

لعاب تنتقل من حضارة إىل حضارة أخري، و من      أشارت الدراسات بشكل واضح إىل أن األ
جراء االنتقال حيدث تغيري يف أسلوب و قواعد ممارسة اللعبة مبا يتناسب و طبيعة احلضارة الثانية، 

عندما درس التشابه يف ) Ethnelogy( يف جملة Sutton-Smith حيث أشار سيتون مسيث 
ندوس يف اهلند، و الحظ أن عددا من األلعاب اليت ميارسها شعب إزنبكس يف املكسيك و اهل

األلعاب تتشابه جدا، و ليس من هذه األلعاب قد وجدت بشكل مستقل، و أا نتيجة للتزاور بني 
هذه الشعوب و من جراء هذا االختالط، حدثت عملية انتقال األلعاب و أضاف كل شعب على 

سيتون مسيث و آخرون و املدعمة األلعاب إضافات متثل شخصيته و طبائعه، و هذا ما أيدته دراسة 
باالستنتاجات اإلحصائية، حيث أشاروا إيل أن طبيعة و معىن كل شيء يعتمد على جممل احلضارة 

  2. اليت ينشأ ا

  

  :الرياضة و السياسة و االقتصاد. 2.7
أصبحت التربية الرياضية ضرورة من ضروريات احلياة و عنصرا أساسيا يف حتسني صورا،      
امل مع اآللة و هي من خصائص العصر يتطلب قدرا من القدرة و املرونة و السرعة و سرعة رد فالتع

  الفعل اليت ال تأيت للفرد بصورة سليمة إال مبمارسة األنشطة الرياضية، كما  أن  العمل و الترتيب يف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1، طعلم االجتماع التربوي الرياضي :براهيم إياد عبد الكرمي العزاوي، مروان عبد اجمليد إ-1
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املكتب و يف قاعات الدراسة و مراكز األحباث و املؤسسات التجارية و غريها من املواقع اليت تفرض 
السكون و قلة احلركة جيعل من الضروري التعويض مبمارسة النشاطات الرياضية ضمانا لسالمة 

و لقد أثبتت األحباث العلمية أن اجلهاز البشري الذي يعمل يف . األفراد جسميا و عقليا و نفسيا
ميكن أن حيقق إنتاجا أفضل و أرباحا أكثر إذا مارس ) شركة، مصنع، مؤسسة(مشروع معني 

كما أكدت نتائج األحباث أن ممارسة . لون به أنشطة رياضية موضوعة على أسس علمية سليمةالعام
األنشطة الرياضية يف قطاع العاملني يف املصانع و املؤسسات تؤدي إىل اإلقالل من نسبة الغياب و 

كما أكدت نتائج أحباث أجريت على أن تنمية . التمارض و االنقطاع عن العمل بدون عذر مقبول
ناصر اللياقة البدنية لكبار السن من العاملني يف الوظائف الفنية و اإلدارية، و اليت تعترب خربام ع

ذات فائدة كبرية يف اإلنتاج، و بذلك ميكن االستفادة من هذه الكفاءات بأكرب قدر ممكن إذ أن 
ملهم بأفضل استمرار نشاطهم و حيويتهم تساهم يف رفع لياقتهم البدنية و بالتايل تعود على ع

النتائج، لذا فإن ممارسة األنشطة الرياضية أصبحت من العوامل اهلامة اليت حترص عليها اإلدارات 
الناجحة يف هذا اجملال ملا اتضح من أمهيتها و انعكاس ممارستها على زيادة اإلنتاج يف مجيع 

     1.احلاالت
  

  :اإلعـالم و الرياضـة. 3.7
 هلا )التلفزيون و الراديو و الصحافة( و يف مقدمتها يال اجلماهريإن وسائل اإلعالم و االتص     

  .أمهية يف نشر و تطوير التربية الرياضية يف أوساط شرائح اجملتمع املختلفة
     فاإلعالم ميثل عمال له خصائصه من خالل العالقة املتميزة بني املرسل و املستقبل، فال تزال 

حيث أن هذه القنوات متثل إنتاجا و توزيعا ألولئك املستمعني (يةقنواته العديدة تشكل ظاهرة اجتماع
فاجملتمع الذي يفتقد إىل وسائل اإلعالم املؤثرة و الفعالة يفتقد إىل املالمح ) و املشاهدين و املتتبعني

اجلماهريية الصحية، ألن هذه الوسائل هلا فعلها يف صقل اجتاهات و ميول اجلماهري و حتديد ما هو 
ا هو صحيح، و ماله من ارتباطات سياسية و اجتماعية و ثقافية يف حيام، و سلوكهم مهم و م

كاألفراد و اجلماعات، وال شك يف أن الثقافة هي النسق املنظم و التكامل من السلوك من جهة، و 
  2. من األفكار و القيم اليت تدعم ذلك السلوك من جهة أخرى
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  :الريـاضة و الديـن اإلسـالمـي. 4.7
 النظم املهمة للتربية اإلسالمية، فهي ذات أسانيد قوية من القرآن      التربية البدنية و الرياضة أحد

الكرمي و السنة املطهرة، كما حتفل وقائع احلياة االجتماعية باألحداث الرياضية، قبل و بعد بعثة 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم و خالل فترة اخللفاء الراشدين رضوان اهللا عليهم، و كانت جتد 

واء على املستوى الشعيب أو على مستوى األئمة و علماء الدين، حىت أن ابن القيم الدعم و التأييد س
، و هو االسم الذي عرفت به الرياضة "الفروسية " اجلوزية قد أفرد مؤلفا كامال هلا حتت اسم 

، كما تشهد أشعارهم و )توارخيهم، و أحواهلم(العربية لدى املسلمني األوائل، و تشهد أيام العرب 
م الذي تناقلته األجيال مبدى شغف املسلم برياضات الرتال و السباق و باأللعاب، و لقد كانت تراثه

من األنشطة احملمودة اليت أثىن عليها، بل و مارسها الرسول صلى اهللا عليه و سلم و اخللفاء 
دى الراشدون املهديون من بعده، و بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم، و العلماء و الفقهاء على م

  . تاريخ احلضارة اإلسالمية
     و هلذا فإن الرياضة يف اإلسالم مل تكن يف موضع تعارض أو اختالف كما كانت يف بعض 
األديان الكتابية، بل كانت أحد املناشط اإلنسانية و الثقافية البارزة لدى املسلمني يف أغلب 

مات النظام االجتماعي، فهي عصورهم و خباصة املزدهرة منها، فكانت حتمل يف طياا كل مقو
معروفة و شائعة ومقبولة بني غالبية املسلمني، و تنفذ على جمال واسع معتمدة على مباركة األئمة و 

  . علماء الدين اإلسالمي
     و من الباحثني احملدثني رصد حممد كامل علوي ما يربو على مخسة و أربعني لعبة رياضية كان 

 لقد ذهب إىل أن عددا كبريا من الرياضات املعاصرة اليت ميارسها ميارسها العرب األقدمون، بل
الغرب هي من أصول عربية إسالمية، و قد ضرب مثال برياضة البولو، اليت مارسها املسلمون 

  .األقدمون يف عصر اخلالفة العباسية و ما بعدها، حتت اسم الصواجل أو الصوجلان
دنية، هي جزء من التربية اإلسالمية كما تنص على ذلك      و يشري حممد قطب إىل أن الرياضة الب

أحاديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم، و يقصد ا تقوية اجلسم و رياضته و تعويده على احتمال 
  1. املشاق و بذل اجلهد كما يقصد ا كذلك األخذ بنصيب اإلنسان من احلياة و االستمتاع به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الريـاضـة و التـعليـم. 5.7 
 للتعليم اجلماعي يف العصور القدمية و حلد اآلن، كان للتربية البدنية موقع ىلمنذ املبادرات األو     

ربوية أو برامج تعليم مهم يف مجيع الربامج التعليمية، سواء أكانت برامج تعليم مواد علمية و ت
عسكرية، و من خالل دراستنا للتاريخ اإلنساين نرى أن أغلب اجملتمعات سواء أكانت بدائية أو 
ذات حضارة اهتمت بالناحية البدنية، فاحلضارة القدمية يف العراق و مصر و اليونان و الرومان و 

رى أن أفالطون الفيلسوف و املريب غريها من احلضارات، اهتمت بتعليم اجملتمع تعليما بدنيا فمثال ن
جعل نظريته تسعى إىل تكوين الدول و اجملتمع تركز على ثالث ركائز أساسية أمهها التربية البدنية، 

لك نرى من الصعب يف الوقت احلاضر أن جند برناجما تعليميا خيلو من برامج التربية البدنية و ذل
دافها مطابقة لألهداف التربوية و التعليمية بصورة فعاليات الرياضة، حيث أن هذه الربامج تكون أه

عامة، فالرياضة و التربية متداخلة فيما بينها، حيث قال ستانلي ايتزنن ملا كانت الرياضة قد وجدت 
فالنظرة . يف أغلب املؤسسات التربوية فمن الصعوبة تأكيد درجة إسهامها يف تقدم العملية التربوية

  1 .د أن االشتراك يف الفعاليات الرياضية له أهداف و فوائد تربويةاملألوفة و االعتيادية تؤك
و ينظر اجملتمع بشكل تقليدي إىل التربية البدنية و األنشطة الرياضية على أا النظام الذي يقدم      

و تنبع عالقة . خدمات بدنية و رياضية يف اجملال التربوي و بشكل خاص يف املؤسسات التعليمية
لبدنية بالتربية من خالل اعتبارها أحد النظم التربوية املهمة اليت تعمل على حتقيق الكثري من التربية ا

األهداف التربوية، و اليوم ينظر إىل التربية احلديثة على أا إعداد للفرد الذايت التوجيه و الذي يعايش 
التربية البدنية و الرياضة، وجودا ذا معىن يف هذه احلياة، و يف هذا السياق من الفكر التربوي تسهم 

و خباصة ذلك اجلانب منها املعين بالقطاع التعليمي، إسهامات كبرية من خالل معطيات سلوكية و 
و بديهي أن اخلوض يف هذه العالقة أكرب بكثري من . حصائل يكتسبها الفرد بدنيا و معرفيا و انفعاليا

من طبيعة العالقات املنطقية بني التربية البدنية و جمرد تناوهلا بشكل عابر يف هذا املقام، فعلى الرغم 
  2. نظام التربية، إال أن املعاجلة التالية ستقتصر على إبعاد هذه العالقة من املنظور االجتماعي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بعض اإلسهامات التربوية West & Butcher  1987و لقد أوردت ويست، بوتشر       
  :اليت ميكن أن تعرب بوضوح عن طبيعة العالقة بني التربية البدنية و الرياضة و النظام التربوي، و منها

 .تربية البدنية تسهم يف زيادة التحصيل الدراسيال -
 .النشاط احلركي وثيق الصلة بالعمليات العقلية العليا -
 .التربية البدنية تسهم يف املعرفة املتصلة بالصحة و اللياقة -
 .تسهم يف فهم جسم اإلنسان -
 .تسهم يف فهم دور الرياضة يف الثقافة العاملية -
 .مفيدةتوجه حياة الفرد حنو أهداف نافعة  -
 .تسهم يف استهالك املتعقل للبضائع و اخلدمات -
 .تسهم يف تقدير النفس و تأكيد الذات و االجتاه اإلجيايب حنو النشاط البدين بشكل عام -
 .تسهم يف تقدير اجلمال -
 .تسهم يف تنمية االعتبارات اإلنسانية و التأكيد عليها -
 .تسهم يف تنمية قيمة التعاون -
 .ب الشريف و الروح الرياضيةتسهم يف نشر مفاهيم اللع -
 .تنمية املهارات احلركية النافعة سواء يف الرياضة أو غريها -
 .تنمية املهارات احلركية اليت ميكن أن تفيد يف الترويح و أوقات الفراغ -
 .تنمية املهارات األساسية يف احملافظة على البيئة الطبيعية -
ية حنو التعرف على العالقة بني التربية البدنية و بشكل عام متركزت األحباث و الدراسات الساع     

  :و الرياضة و النظام التربوي حول االجتاهات التالية
 .التربية البدنية و الرياضة وسيط تربوي للتنشئة االجتماعية -
 .إسهام التربية البدنية و الرياضة يف التحصيل الدراسي -
  1. ساب القيم فيم عرف باملنهج اخلفياإلسهام الغري رمسي للتربية البدنية و الرياضة يف اكت -

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :مكانـة الريـاضة في الجامعـة. 1.5.7
طبيعي أن      تتباين املالمح التربوية للرياضة يف ضوء اختالف املراحل و املستويات التعليمية، فمن ال

  .ختتلف اإلسهامات التربوية يف املدرسة عنها يف اجلامعة و املعاهد العليا
     و يف اجلامعة أصبحت املسابقات الرياضية أمرا مألوفا يلتف حوله الطالب و أعضاء هيئة 
التدريس و اإلداريون و يعملون على تدعيمه و تعضيده، العتبارات كثرية منها، استثمار وقت فراغ 

الب مبا يعود عليهم بالنفع و الصحة و اللياقة، كما أن االنتصارات الرياضية يف اجلامعة أصبحت الط
تفسر على أا انتصار للنظام األكادميي و اإلداري الذي يقود اجلامعة، حىت بات املشرف الرياضي و 

  .معةاملدرب الرياضي من الشخصيات املؤثرة يف اختاذ القرار يف الوسط الطاليب يف اجلا
     و الرياضة اجلامعية يف دول العامل املتقدمة منظمة و منضبطة بطريقة بريوقراطية رفيعة املستوى و 
تتسم باجلدية، حيث املستويات الرياضية العالية شرط ال تنازل عنه، كما تنال قضية الفوز و اهلزمية 

  .يااهتماما بالغا من املسئولني، و نظام احلوافر فيها يعد نظاما خارج
     و يعتقد كثريون يف أن الرياضة اجلامعية و قيمها تشكل املواطنة الصاحلة من خالل تنمية 

  .شخصية الطالب اجلامعي عرب قيم الكفاح و اجلدية و االنتظام و التحصيل
     و يف أحوال كثرية ارتبطت املكانة االجتماعية لبعض الكليات باملكانة االجتماعية لفرقها 

لناجحة، و هلذا فإن مجاعات الضغط كاخلرجيني و أولياء األمور و املتربعني لدعم اجلامعة الرياضية ا
  1. ماليا يشعرون بالفخر عند فوز جامعتهم و حصوهلا على نتائج رياضية طيبة

  

  :الريـاضة و التحصيـل الدراسـي. 2.5.7
 الذكور و  وجد أن كال من الرياضينيEidsmore 1961- 1963     يف دراسة إيدمسور 

اإلناث املشتركني يف كرة السلة قد حصلوا على معدل مرتفع يف تقديرام املدرسية، بعد تثبيت 
بعض املتغريات أمهها الذكاء، املنهج، اتضح أن الطالب الرياضيني مستواهم أعلى بقليل من غري 

  .الرياضيني
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طالب الثانوي بنني و Hanks & Eckland  1986     و لقد درس هانكس و إكالند 
بنات، و استخلصا أن األلعاب الرياضية ال تؤدي إىل اإلحباط يف األداء الدراسي و ال إىل حتسينه 

  .بالنسبة للرياضيني، إال من لديهم اهتمام رئيسي بالتعلم منهم
     و يف املدرسة العربية تناولت بعض األحباث قضية عالقة النشاط الرياضي بالتحصيل الدراسي و 

 يف رسالته العالقات اإلجيابية بني الذكاء لدى 1973العمليات العقلية، فأكد صبحي حسانني 
انت رسالة و ك. تالميذ املرحلة اإلعدادية يف اجليزة و بعض الصفات البدنية املنفردة و اجملتمعة

 أول رسالة عربية أكدت على العالقة اإلجيابية بني ممارسة األنشطة الرياضية و 1974فاروق فريد 
 العالقة 1975و أوضحت دراسة كوثر رواش . التحصيل الدراسي لطالب املرحلة الثانوية باجليزة

 و بني التحصيل يف املواد  العصيب لطالبات كلية التربية البدنية للبنات-اإلجيابية بني التوافق العضلي
 على أن امليل للعب و ممارسة األنشطة الرياضية 1976و أكدت نتائج حبث جنوى إمساعيل . النظرية

و أثبتت دراسة . ال يعوق التحصيل الدراسي لتالميذ املرحلة االبتدائية، بل يساعد عليه بصورة أفضل
ب املتفوقني رياضيا و الغري متفوقني  أن هناك فروق جوهرية واضحة بني الطال1978حممود قاسم 

و قد أكد نفس املفهوم . رياضيا من طالب كلية الشرطة بالقاهرة فيما يتصل بالتحصيل الدراسي
  1.  يف دراسته على طالب جامعة اخلرطوم1980سامل األمني 

 

  :و التربيـة البدنيـة و الرياضـة)  سنة21 – 17(المراهقة المتـأخرة . 8
مارسة الرياضية هي األساس يف احملافظة على املستوى اجليد للقدرات البدنية خاصة      تعترب امل

خالل هذه املرحلة اليت تتميز بثبات النمو و وصول مستوى القدرات البدنية إىل أقصى مستوى هلا، 
لذا يؤكد عبد املقصود على أمهية املمارسة الرياضية و ذلك للمحافظة على قدرة الرياضي عند 

  2. معني و كذا جتنب هبوطهامستوى 

     تظهر أمهية التربية البدنية و الرياضية كمادة مساعدة و منشطة و مكيفة لشخصية و نفسية 
  و لكي تتحقق له فرصة اكتساب اخلربات و املهارات احلركية اليت  تزيده رغبة  و تفاعال يف. املراهق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .152، ص مرجع سابق، الرياضة و اجملتمع :يل أمني أنور اخلو-1

  م ت ب ر، دايل ابراهيم،، رسالة ماجستري،حوافز النشاط البدين و الرياضي بالثانوية الرياضية الوطنية : عبد الكرمي معزز-2
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قدراته و تقوم بصقل مواهبه و . احلياة فتجعله يتحصل على القيم اليت يعجز املرتل على توفريها له
البدنية و العقلية مبا يتماشى و متطلبات هذا العصر، وهلذا جيب على مناهج التربية البدنية أن تفتح 

.. اجملال للطالب من أجل إمناء و تطوير الطاقات البدنية و النفسية هلم بدل أن تقف عائقها لذلك 
و عندما يتعب املراهق . قألا تشغل الوقت الذي حيس فيه املراهق نفسه بامللل و الضجر و القل

ويضيع وقته فيما ال حتمد عقباه حىت يستعيد نشاطه . نفسه عضليا يستسلم للكسل و اخلمول
و تعترب التربية البدنية و الرياضية عملية تنفيس و ترويح لكال اجلنسني حبيث . الدراسي و الفكري

 عن مشاعرهم و أحاسيسهم اليت يأ للمراهقني نوعا من التداوي الفكري و البدين جتعلهم يعربون
تتصف باالضطراب و العنف عن طريق حركات رياضية متوازنة منسجمة و متتابعة ختدم و تنمي 

و مبا أن برامج هذه املرحلة وضعت على أساس التغريات . أجهزم الوظيفية و العضوية و النفسية
ا اليت ميكن ممارستها لكال اجلنسني حىت املفاجئة الكبرية يف الشكل و النوعية، فإن هلذه املرحلة ألعا

      1. ةيقف كل من ميارسها مبا يستطيع من قدرة و مهارة حركية و طاقة جسماني
     و للمراهقة الثانية أمهية خاصة يف التعلم احلركي و تنمية بعض عناصر األداء البدين حيث يؤكد 

 مرحلة املراهقة الثانية أحسن مرحلة تعترب «: ذلك قاسم حسن حسني و عبد العلي نصيف بقوهلما
أن رفع  «Jürgen Weineck  و يبني فاينك   2 »لتعليم املهارات احلركية و تنمية القوة 

  بأن املراهقة املتأخرةHarreو يضيف العامل هار    » إمكانية تدريب القوة تكون أقوى ما ميكن
  و يؤكد نفس » بدنية و احلركية و الشخصيةمتثل الفترة الزمنية املناسبة لبناء مجيع الظواهر ال «

  3. العامل على إمكانية تنمية القابلية احلركية خاصة القوة و املداومة

هي مرحلة مناسبة يف تنمية )  سنة21 – 17(     و نستخلص مما سبق أن مرحلة املراهقة املتأخرة 
 ذلك الكتمال النضج، حيث أن الصفات البدنية و احلركية و تعليم املهارات الرياضية املختلفة و

اجلهاز العظمي و العضلي و معظم األجهزة العضوية تقترب كلها من حالة التطور النهائية و من 
جهة أخرى قصد احملافظة على املستوى البدين و احلركي الناجم عن عملية النمو، فإن املمارسة 

  .الرياضية املنتظمة هي الوسيلة الوحيدة لذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98، ص 1990، دار النهضة العربية، لبنان، التربية السياسية للشباب و دور التربية الرياضية : عواطف أبو العال-1
  .193، ص 1987، جامعة بغداد، علم التدريب الرياضي للمرحلة الرابعة، عبد العلي نصيف : قاسم حسن حسني-2
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  :خـالصـة الفصـل

إن إمكانية حتقيق الفوائد اجلسمانية للفرد العادي ميكن أن يتم من خالل إتباع برنامج       
 ميكن القيام للتدريب متوسط الشدة وال يسبب اإلرهاق واإلجهاد ويزداد بشكل متدرج حلد معني

  .به دون حدوث أضرار أو إصابات للشخص

والسؤال املهم هو حول كيفية الوصول ألفراد اجملتمع حلثهم على املشاركة يف أداء التمارين       
الرياضية البدنية وبيان الفوائد الصحية اليت ستعود عليهم بالفائدة بعد تغيري عادام اليومية وإضافة 

 ذلك هو بيان تلك الفوائد جلميع األعمار ولكال اجلنسني لتشجيعهم على البدء والطريق إىل .احلركة
واجتماعياً لضمان و نفسيا واالستمرار وفق أسس ثابتة ألن حتقيق هذا اهلدف يتطلب وعياً صحياً 

  . و الرياضيإقبال األفراد على االشتراك بربامج النشاط البدين

صة مبشاركة الرياضيني النجوم حيث سيكون تأثريهم على وال يخفى دور اإلعالم يف ذلك وخا     
صغار السن و الشباب يف إبراز دور الرياضة وتأثريها على املظهر العام للفرد ولنبعدهم عن العادات 
الضارة والسيئة كالتدخني، واإليضاح هلم بأن الرياضة طريق لكسب مهارات بدنية ومقدرات 

زاجية، مع اإليضاح بأن الرياضة هي وسيلة للمحافظة على جسمانية وحتسني احلالة النفسية وامل
والرفاهية من األمراض املزمنة واملساعدة يف عالجها حيث أن التغريات  النفسية و اجلسمية الصحة
        .يولوجية اإلجيابية تأيت نتيجة طبيعية للنشاط اجلسماينسالف

عالة، تساعد علي التطوير البدين و الثقايف و و النشاط الرياضي باجلامعة يعترب وسيلة ترفيه ف     
و ميكن أن نستخلص من كل ما ورد يف هذا الفصل أن . العقلي و االندماج االجتماعي للطالب

ممارسة األنشطة الرياضية ليست فقط وسيلة تروحيية، لكنها كذلك عملية ذات أبعاد حضارية و 
ءا ال يتجزأ من أي نظام تربوي، حبيث تنطلق ثقافية و نفسية واجتماعية، مما يستوجب أن تكون جز

و هي ال ختص اجلسم وحده، و إمنا آثارها متتد إىل كل . مؤثراا لتشمل األفراد و اجلماعات
مكونات الشخصية اإلنسانية، كما ال ختتص بالفرد وحده، و إمنا تستهدف املسامهة يف بناء اجملتمع 
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 النشاط الرياضي الترويحي يحقق االندماج االجتماعي
 
 
 

 
  



 

 

  

  :تمـهيـد
  

مع األصدقاء  و الترويح عن النفس من األمور املهمة اليت قد حيتاجها الناس يف التربية والتعليم     
 .وتفريطللترويح بني إفراط  ويف أثناء خمالطتهم للناس ولكن يقع الكثري يف أثناء ممارستهم

  .الترويحالتعبري الذايت وغري ذلك من تعريفات   والتنفيس عن النفس أو هويةلفالترويح هو التس
 أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية األنشطة التروحيية للفرد واجملتمع حىت أن بعضها و لقد     

 وبراجمه واليت تسهم  ومصادره وطرقه وأساليبهأسسه له بذاته،ذهب بعيداً ليعترب الترويح علماً قائماً 
يستخدم كوسيلة يف اجملتمعات   إضافة إىل أنه أصبحواجلماعة،يف حتقيق التنمية الشاملة للفرد 

 اعتمادالقلق والتوتر والعزلة نتيجة  املعاصرة للمحافظة على صحة اإلنسان وختفف من حاالت
األفراد إضافة إىل ذلك فإن املمارسة التروحيية لدى  يالتكنولوجاإلنسان الكلي على معطيات التقدم 
التوجه اإلجيايب حنوا احلياة والبحث يف مكوناا وموجوداا  واجلماعات تساعد على خلق جو من

 النشاط التروحيي يهدف إىل عملية االبتكار والتجديدف. خمتلفةوأنشطة  من معارف ومهارات
االبتكار أو      لى كيفية إظهار القدرة اإلبداعية أوعواإلبداع ونشاطاته التروحيية تنصب أو تتركز 

  .معنياالبتكارية أو التجديد يف جمال أو مهارة ما أو موضوع 
أن حيقق أثراً إجيابياً على شخصيته وأبعادها البدنية والنفسية   الفرد جيبميارسه الذي نشاط     و ال

رياضي  مبعىن أن العائد من املشاركة يف النشاط التروحيي سواء كان والروحية، واالجتماعية والعقلية
 هذا ما سنحاول توضيحه يف ،اإلجيابيةثقايف أو اجتماعي جيب أن يتمثل يف جمموعة من اخلربات  أو

 .هذا الفصل
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  :وقت الفراغ. 1
 الـ    الفراغ ولد منذ بداية اإلنسان البدائي، لكن مل تظهر فلسفته إال يف مستهل القرن  وقت     
. الفراغ وجية، حيث فرض هذا العصر معادلة العمل ووقتيف عصر الثورة العلمية والتكنول 20

والدينية والسياسية واالقتصادية بدراسة  ولذا فقد اهتمت املؤسسات التروحيية والتربوية واالجتماعية
وكذلك دراسة املشكالت الناجتة عن عدم استثماره، فقد أصبح  استثماره،وقت الفراغ، وكيفية 

   زيادة مواجهة واجه كل جمتمع هو كيفية استثمار وقت الفراغ، وبل ي التحدي الذي يواجه عصرنا
  .''عصر الفراغ ''20 الـ  على القرن  أن أطلق  ذلك بعد و  الفراغ الطلب على

  

  : مفهوم وقت الفراغ1.1
" فكلمة وقت من الناحية اللغوية تعين       . وقت، و فراغ:      هذا املصطلح مركب من كلمتني

  .، و فرغ من العمل أي خال منه"اخلالء " ، أما كلمة الفراغ فتعين "ان مقدار من الزم
  1. الزمن الذي خيلو اإلنسان فيه من العمل:      و من هنا تعين كلمة وقت الفراغ لغويا

     و هناك ثالث اجتاهات سائدة لتعريف و حتديد مصطلح وقت الفراغ ختتلف باختالف طريقة 
  :ادة منهحساب ذالك الوقت و االستف

 فاالجتاه األول ينظر إليه باعتبار الوقت الفائض عن العمل و واجبات احلياة مثل األكل و النوم و -
 وقت الفراغ هو الوقت احلر املتبقي بعد « يرى أن Nashالضروريات األخرى، فنجد ناش 

  2. »االنتهاء من أداء املناشط األساسية يف حياة الفرد 

ينظر إىل الكيفية دون اعتبار للكم، :  إليه باعتباره نشاطا يستمتع به الفرد أي و االجتاه الثاين ينظر-
وقت اكتساب  « يعرفان وقت الفراغ بأنه  Gray & Pelegrinoفنجد جراي و بليجرينو 

  3. »القيم حيث أن الفرد يقوم بعملية اختيار للنشاط الذي يقوم به 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26، ص 1994، مكتبة العبيكان، الرياض، وقت الفراغ و أثره يف احنراف الشباب : بن الناصر السدحان عبد اهللا-1
  .32، ص 1985، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، الترويح و أوقات الفراغ يف اجملتمع املعاصر : كمال الدرويش، حممد احلمامي-2
  .27، ص 1984، الطبعة الثانية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، باب السعودياألوقات احلرة لدى الش : إبراهيم قنديل و آخرون-3
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 و االجتاه الثالث ينظر لوقت الفراغ من خالل الربط بني الكم و الكيف، و من ذالك ما عرف به -
الوقت الذي يكون الفرد حرا من العمل و الواجبات  « وقت الفراغ بأنه Robertsروبرتس 

  1 »كون مفيدا لالسترخاء و التسلية و التكوين االجتماعي أو النمو الشخصي األخرى، و الذي ي

     و قد نشأ وقت الفراغ منذ نشأة الساللة البشرية، إذن فهو وليد اإلنسان البدائي، و لكن مل 
تظهر فلسفته إال يف مستهل القرن العشرين، عصر الثورة العلمية و التكنولوجية اليت فرضت يف هذا 

  .معادلة العمل و وقت الفراغالعصر 
و من بني " الوقت احلر"     و هناك تعاريف متعددة لوقت الفراغ، أو كما يطلق عليه مصطلح 

  :هذه التعاريف ما يلي
  أن وقت الفراغ هو الوقت الذي تتحرر فيه من القيود الرمسية أو اليت Nemeyer يرى نوميري  -

  . الرمسيييفرضها الو ضيف
 أن كل نشاط ال يتعلق مبجال وقت العمل أو وقت النوم ما هو إال Hanhart  يرى هاارت-

  .وقت فراغ
 وقت الفراغ تعريفا إجرائيا بأنه الوقت الذي يتبقى بعد طرح ساعات Robiltz و يعرف ربلتز -

العمل اإلجباري أو الدراسة اإلجبارية للفرد، و وقت النوم ليال، و الوقت الضروري ألداء الواجبات 
  2. ليومية الضروريةا

وقت الفراغ بأنه  جمموعة من األنشطة Raymond Boudon  و يعرف رميوند بودون  - 
 الواجبات، االعتناء باجلسم و ،يولوجية كالنومساليت منيزها عن األعمال املرتلية و الضرورات الف

  3 العمل

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128، ص 1986، املركز العريب للدراسات األمنية و التدريب، الرياض، الترويح يف اإلسالم :احلميد عبد احلميد عبد احملسن عبد -1
 .10. 1988، دار املعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة، أوقات الفراغ و الترويح : عطيات حممد خطاب-2

3-Raymond BOUDON et autres : Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 1990, p 130. 
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 :المفاهيم المتصلة بوقت الفراغ. 1.1.1
  

     عادة عندما نتحدث عن وقت الفراغ جند بعض املفاهيم اليت تستخدم بكثرة ألا متعلقة به و 
  :تعرب عن نشاط ميارس خالله، أو عن حاجة، أو وضيفة حنققها من خالله، و من بني هذه املفاهيم

الذي يكون فيه الفرد خارج العمل الرمسي، أي عملية حساب،  و هو الوقت :الوقت احلر •
طرح وقت العمل الرمسي من اليوم يعطي الوقت احلر، و يشمل وقت الضرورات البيولوجية 

، وقت االلتزامات العائلية أو ما يسمى الوقت العائلي و وقت الفراغ، )اخل...النوم، األكل، (
 1. فوقت الفراغ إذن جزء من الوقت احلر

  

 و تعين التخلص من التعب الناتج عن االلتزامات اليومية، خاصة العمل و :الراحة •
 2 .و هو ما يزيد من احلاجة إىل الراحة.. املواصالت

 

هو ممارسة أي نشاط أثناء وقت الفراغ، سواء كان نشاطا فرديا أو مجاعيا، و  :الترويح •
 أما دومازيدي. كافأةذلك دف إدخال السرور على النفس دون توقع أو انتظار م

Dumazedie فريى أن الترويح يطلق على النشاط الذي يقوم به الفرد لذاته و ليس 
 3 .لكسب مادي أو معنوي مهما يكن

     و هو يشكل حسبه وظيفة من وظائف وقت الفراغ، حيث يشبع احلاجة إىل التجديد و القطيعة 
و يتوجه حنو أنشطة حقيقية .  خمتلف عن اليوميمع العامل اليومي، إىل التعويض و اهلروب حنو عامل

قائمة على تغيري الوترية مثل السفر، اللعب و الرياضة، أو خيالية قائمة على اهلواية أو اإلسقاط 
 4.  و املسرحاكالسينم

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .90، ص 1985ية، اإلسكندرية، ، دار املعرفة اجلامعوقت الفراغ يف اجملتمع احلديث : حممد علي حممد-1
         2- 3 Joffre DUMAZEDIE, Vers une civilisation de loisir, seuil, Paris, 1972, p 27.  

    .13، ص 1982، دار الطليعة، بريوت، الفراغ و مشكلة استثماره : إحسان حممد احلسن-4
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  :أهمية وقت الفراغ. 2.1
املاضية قلما جيد وقتا للفراغ نتيجة االنشغال بطلب الرزق و البحث      لقد كان الفرد يف العصور 

فلم يكن ميلك وقت الفراغ يف الغالب إال األغنياء و األثرياء الذين ال يعملون . عن لقمة العيش
فلقد كانت العامة يف معظم اجملتمعات تعيش حياة الكفاف ال تؤمن احتياجاا املادية  «بأيديهم 

لعمل املتواصل، أما اخلاصة فلقد كانوا يعيشون يف حببوحة و راحة مما جعلهم األساسية إال با
  1. »يتنافسون يف متضية أوقام يف امللذات و املسرات و الترويح 

     يعترب استثمار وقت الفراغ من األسباب العامة اليت تؤثر على تطور و منو الشخصية، كما يعترب 
ملؤسسات و اهليئات االجتماعية القدر الكبري من العناية و االهتمام، من املشاكل اهلامة اليت توليها ا

هذا باإلضافة إىل أن استثمار وقت الشباب يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل التربوي يف املؤسسات 
و يف جمال الشباب املتفق تظهر هذه . التربوية للشباب كاملدارس و اجلامعات و منظمات الشباب

ملؤسسة التربوية توجيه اجليل الصاعد و توعيته بأمهية استثمار وقت فراغه بصورة املشكلة يف حماولة ا
نافعة تعود عليه و على الوطن بالفوائد، و إتاحة الفرصة أمامه ملمارسة العديد من األنشطة التروحيية 

  .يف وقت فراغه يهدف تربيته و تنميته
ط وقتا للترويح و االستجمام واستعادة القوى،      و وقت الفراغ يف اجملتمعات املتقدمة ال يعترب فق

و لكنه أيضا باإلضافة إىل ذالك يعترب فترة من الوقت ميكن يف غضوا تطوير و تنمية الشخصية 
و يرى الكثري من املربني ضرورة االهتمام بتشكيل أنشطة وقت الفراغ .  بصورة متزنة و شاملة

 اإلجيابية و يف نفس الوقت تساعد على منو شخصيته بصورة تسهم يف اكتساب الفرد اخلربات السارة
كما يرى الكثري من املربني . و تكسبه العديد من الفوائد اخللقية و الصحية و البدنية و الفنية

الرياضيني و الكثري من علماء الطب الرياضي أن املمارسة الرياضية، من حيث أا عامل هام من 
املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ من أهم العوامل اليت تعمل على ف. عوامل الراحة اإلجيابية النشيطة

االرتقاء باملستوى الصحي و البدين و تكسب القوام اجليد، و متنح الفرد السعادة و السرور و املرح، 
  2. و االنفعاالت اإلجيابية السارة، و تعمل على االرتقاء باملستوى الرياضي للفرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سلسلة حماضرات املوسم الثقايف األول، املركز العريب ظاهرة الفراغ عند الشباب و معاجلتها : أبو بكر أمحد باقادر-1
  .91، ص 1987للدراسات األمنية و التدريب، الرياض، 

  47.            12 ، ص1988، دار املعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة، أوقات الفراغ و الترويح : عطيات حممد خطاب-2



 

 

  
      تأيت أمهية وقت الفراغ و ضرورة استغالله و االستفادة منه من حيث إمكانية حتقيق العديد من 
احلاجيات األساسية للفرد من خالل األنشطة اليت ميارسها يف وقت الفراغ، إذ يتمكن الفرد من 

  :إشباع
. الدورة الدمويةبإزالة التوترات العضلية و تنشيط: ةـه اجلسميـاجاتـح -  
بالعمل اجلماعي و التعامل بروح اجلماعة يف العديد من األنشطة اليت :  ةـحاجاته االجتماعي -

  .متارس يف وقت الفراغ مما يقضي على االنطواء يف حياة الفرد
.بكسب املزيد من اخلربة و املعرفة و املهارة و تعلم معلومات جديدة: حاجاته العلمية العقلية -  
أو مبا يسمى بالدوافع االشعورية أو الدوافع املكبوتة اليت قد تدفع الفرد : ةـجاته االنفعالياـح -

  1. إىل بعض السلوك املنحرف إذا كبتها

     و ال شك أن ممارسة الفرد بطريقة ابتكارية إجيابية هلا األثر العظيم ليس على الفرد فحسب بل 
ن مرحلة شغل وقت الفراغ جملرد احلفظ و عدم ضياعه على اجملتمع ككل، إذ فيه إبداع و انتقال م

إىل مرحلة استثمارية لوقت الفراغ و التعامل معه كسلعة استثمارية ينتظر منها اجملتمع مردودا 
  .اجتماعيا و اقتصاديا مفيدا

  
  :وضيفة وقت الفراغ. 3.1

وظيفة وقت الفراغ و ميكن استنباط .      تتحدد وضيفة وقت الفراغ يف ضوء مفهومه لدى األفراد
 أن وقت الفراغ جمموعة من الوظائف أو املناشط اليت ينغمس فيها الفرد Parkerمما يراه باركر 

مبحض إرادته، و ذالك حبثا عن راحة أو متعة أو لغرض تنمية معلوماته، أو لتحسني مهاراته و 
لعمله األساسي و ذلك بعد تركه . لإلسهام يف تقدمي خدمات تطوعية للمجتمع الذي حييط به

  2. االجتماعي أو العائلي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1990، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، توجيه و إرشاد الشباب املسلم حنو قضاء وقت الفراغ : عبد اجمليد سيد منصور-1
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     و ينظر إىل وظيفة وقت الفراغ على أا الترويح عن الذات، أو اللعب، أو الراحة من العمل و 
الدراسة، أو أا العزلة االجتماعية، و االختالف يف حتديد وظيفة وقت الفراغ يرجع إىل الفلسفة اليت 

  . يتبناها اجملتمعيعتنقها الفرد أو اليت
  : الوظائف الرئيسية لوقت الفراغ وفقا ملا يليDuma Zedier     و حيدد دوما زيدي 

  .و يعرب عنه باالستجمام و أعباء مشكالت احلياة اليومية: االسترخاء -
  .و يعرب عنها بأا وسيلة مضادة للملل من روتني احلياة اليومية: التسلية -
  1 . عنها بالتنمية املعرفية و العقلية باملشركة االجتماعيةو يعرب: تطوير الشخصية -

  
  :استثمار وقت الفراغ. 4.1

     الترفيه أو الترويح حيدث عادة يف وقت الفراغ، وليس يف وقت العمل، فلكي يكون النشاط 
اغ، ينبغي أن ميارس يف وقت الفر" املمارس نشاطا تروحييا، كما جاء يف قول عبد القادر لقصري فإنه 

وليس يف وقت العمل املهين أو الوظيفي الذي ميارسه الفرد، و النشاط الذي ميارس خالل هذا 
  2" الوقت يتسم بدرجة عالية من احلرية النسبية 

   
و الترفيه أو الترويح هو جمموعة نشاطات يقوم ا الفرد بصورة تلقائية، بقصد الترفيه عن      

قدراته الثقافية أو االجتماعية أو اإلبداعية، و ذلك بعد االنتهاء من النفس، أو طلبا للراحة، أو تنمية 
أداء الواجبات املهنية و األسرية و االجتماعية حيث يشعر الفرد بعدها براحة نفسية أو جسدية أو 

 3 .برضاء اجتماعي

لماء فيما و خيتلف الع. يوجد الكثري من األنشطة التروحيية اليت ميكن ممارستها يف وقت الفراغ     
 و على سبيل  التمثيل  .األنشطة هذه   لتعدد   األنشطة كمجموعات مميزة بينهم يف تصنيف هذه

 
 

  ـــــــــــــــــــــ
1- Joffer Dumazedier, vers une civilisation de loisir, Paris, PUF, 1972, p 28.           

  .234، ص 1999، 1، دار النهضة العربية، طدينة العربيةاألسرة املتغرية يف جمتمع امل : عبد القادر لقصري-2

  .27، ص مرجع سابقحممد حممد احلمامحي، ، كمال الدرويش -3
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  : األنشطة التروحيية إىل ثالث جمموعات هيJoffer Dumazedier دوما زيدي      يقسم
  

و منها من . األنشطة التروحيية اليت دف راحة األعصاب، و اليت ال تتضمن نشاطا عقليا -
القراءة، و مساع األغاين، و مشاهدة التلفاز، و غريها من األنشطة اليت ال تستهدف بصورة 

  .مباشرة تربية الفرد و تعليمه
األنشطة التروحيية اليت يغلب عليها طابع النشاط العضلي، أو األداء احلركي كممارسة  -

 .األنشطة الرياضية
 االستجمام، و من ذلك النوم و االسترخاء، و يعتقد الترويح الذي يتميز بالطابع السليب و -

دميازيديه أن الترويح الذي يغلب عليه النشاط العضلي أو املمارسات احلركية يعترب من أهم 
النواحي اليت تسهم يف تنمية الشخصية و اكتساب أساليب احلياة الصحية، و زيادة قدرة 

 1. الفرد على النمو و اإلنتاج
 

 من األفراد مييزون بني أوقات الفراغ و أوقات العمل، و ال حيولون أوقات الراحة و      و بدأ كثري
االستجمام إىل أوقات عمل و كسب، و هذه احلقيقة أصبحت واضحة و جلية بعد معرفة أكثر أبناء 
اجملتمع عالقة نشاطات و جماالت الفراغ و الترويح بزيادة اإلنتاجية االقتصادية و تطوير الشخصية و 

   2. تنمية مساا اإلجيابية
  

  :مستويات المشاركة في أنشطة وقت الفراغ. 5.1
مستويات املشاركة يف أنشطة وقت الفراغ موضحا طبيعة املشاركة من   Nash ضح ناشيو     

       :خالل الشكل التايل الذي يتضمن ستة مستويات للمشاركة يف وقت الفراغ
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
، دار الطليعة العربية، الفراغ و مشكالت استثماره و دراسة مقارنة يف علم اجتماع الفراغ :مد احلسن إحسان حم-1

 .17، ص 1986بريوت، 
  .57 نفس املرجع، ص : إحسان حممد احلسن-2
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  :مستوى املشاركة اإلبتكارية -
شاط املرتبطة      و تتضمن املشاركة اإلبتكارية يف أنشطة وقت الفراغ العديد من أوجه الن

  .اخل...التأليف، و االختراع، و ابتكار النماذج و التصميمات و العروض: و منها. باملستوى األول
  :مستوى املشاركة اإلجيابية -

:      و يشمل املستوى الثاين على املشاركة اإلجيابية ألنشطة وقت الفراغ، و اليت من أمهها
ضية، و التمثيل املسرحي، و عزف املوسيقي، و خدمات املشاركة يف املباريات و املسابقات الريا

  .اخل...البيئة و اجملتمع و يف الرحالت و املعسكرات، و يف الفنون واهلوايات اليدوية
  :مستوى املشاركة الوجدانية -

و تتمثل يف قراءة القصص و الروايات، و .      إن املشاركة الوجدانية من أنشطة وقت الفراغ
التلفزيونية و األفالم و املسرحيات و التمثيليات، و متابعة الربامج و املسابقات مشاهدة الربامج 

  .الرياضية، و االستمتاع للموسيقى و احلصص اإلذاعية، و زيارة املعارض و املتاحف
  :مستوى املشاركة السلبية -

ة يف تناول الطعام و و يتمثل املستوى الرابع يف املشاركة اليت يتم التعبري عنها من خالل املشارك     
، و لقاء األقارب و األصدقاء، و التسلية و الترفيه و اللهو، و استهالك الوقت، و تبادل املشروبات
  .األحاديث

  :مستوى األنشطة اليت تلحق األذى بالفرد -
و يتضمن الفرع اخلامس مستوى األنشطة اليت تلحق األذى و الضرر بالفرد، كتعاطي      

  .اخل...امليسر، و ارتكابه ألفعال غري تربويةاملخدرات و لعب 
  :مستوى األنشطة اليت تلحق األذى باتمع -

     يضم الفرع السادس األنشطة اليت تلحق األذى و الضرر باجملتمع من خالل املشاركة يف أنشطة 
   .ضارة باجملتمع، كارتكاب اجلرائم، و التطرف، و أعمال العنف

مستويات املشاركة يف أنشطة وقت  يف   Nashو حسب رأي ناش      و من خالل ما تقدم، 
الفراغ، تتضح أفضل املستويات الستة هلذه املشاركة يف االشتراك االبتكاري، و االجيايب، و العاطفي 

  أو االنفعايل، أي الثالث مستويات األوىل ألا هادفة و تعمل على تطوير و منو الشخصية 
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 حنو الترويح الذي يعد جزء من التربية العامة، و يفيد التأثري ةت اإلجيابيو دعم القيم و االجتاها
  .اإلجيايب على اجتاهات و سلوك الفرد يف أوقات الفراغ

     أما املستوى الرابع الذي ميثل املشاركة السلبية يف أنشطة وقت الفراغ فهو اقل أمهية من 
جلمود، و الفرد فيها يقوم بنشاط ال يتميز ببذل اجلهد املستويات الثالثة األوىل ألنه يتسم بالركود و ا

   1. و مع هذا فإنه يندرج ضمن أنشطة الترويح. كالنوم و االسترخاء
  

  :مخاطر وقت الفراغ. 6.1
     إن لوقت الفراغ جانب خفي و هو جانب املخاطر الذي لقي اهتمام كبري من طرف علماء 

وقت الفراغ بانعكاساته اإلجيابية و السلبية، فلقد قال فمن شدة االهتمام ب. االجتماع بصفة عامة
إن التطور اإلنساين هو سبب وجود وقت الفراغ، كما أنه  «Karl Marx  كارل ماركس 

 من جهد، فإن كان هذا االستغالل سليم فسوف يعود على هاجملال الذي جيدد فيه العامل ما فقد
  2 »  حياتهصاحبه باخلري و إن كان العكس فقد يدمره و يدمر

 

ينادي بوجوب ختفيض الساعات قبل العمل ليبقى للجميع وقتا  Engels ) أجنلز(و جند أيضا      
حرا للمشاركة يف األمور العامة للبالد، فإن مل يكن هناك وقت كايف للعمل فحتما قد يقوم ببعض 

إىل أنه يبقى يعيش السلوكات اليت ال ختدمه و ال ختدم مصلحة البالد، مثل اخلمول، و هذا راجع 
و هلذا فإن معظم الدراسات املتعلقة باجلرمية و بالسلوك االحنرايف و . وسط وقت مقيد غري حر

االنتحار أو املصدر األساسي للمشكالت االجتماعية هو وقت الفراغ، و أن جنوح األحداث و 
 حجم ساعات وقت اخل، كلها آتية من اتساع...تعاطي املخدرات و اخلمور و السرقة و العصابات 

   3 .الفراغ و االستغالل الالعقالين هلذا الوقت
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .31، ص مرجع سابق، رؤية عصرية للترويح و أوقات الفراغ :حممد حممد احلمامحي،  كمال الدرويش-1

.29p . Paris.Théorie ésprit. Karl Marx-2                           
، الندوة املغاربية لتنشيط الشباب و استثمار أوقات الفراغ، طبع من )املفهوم و النشأة و التطور(أوقات الفراغ  : عيسى بوزعنينة-3

  . 3 ، ص1994طرف مديرية الشباب و الرياضة لوالية سطيف، 
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 :مشكالت شغل وقت الفراغ عند الشباب. 1.6.1
  

 الشباب شغل وقت فراغهم، و نقصد بوقت  اهلامة اليت تواجه الطلبة و خاصةل     لعل من املشاك
و لوقت الفراغ . الفراغ وقت النشاط الذي حيقق للطالب رغباته، ويشبع ميوله، و يقابل احتياجاته

أمهية كبرية إذا ما أحسن استغالله يف تنمية شخصية الطالب حىت ينشأ بعيدا عن االنفعاالت النفسية 
و مبا أن العديد من األسر تقع . ه سوى التافه من األموراليت تنتابه إذا مل جيد ما يشغل وقت فراغ

حتت ضغط مفاهيم بالية، حترم أبناءها نعمة الترويح أثناء وقت الفراغ كمنعهم من االشتراك يف 
األندية أو املعسكرات أو الرحالت أو اهلوايات احملببة إليهم، و عدم االستفادة من وقت الفراغ قد 

 االحنراف كاإلدمان بأشكاله املختلفة، و اجلرمية، و العنف، و يؤدي إىل أنواع متعددة من
  1. االغتصاب، و السرقة و العدوان

يفه أو ظو الوقت مشكلة عندما يتراكم و يصبح عبئا على الفرد، و ال حيسن التصرف فيه أو تو     
ة على صاحبه استثماره حبيث يكون ذلك الوقت نقمة بدال من أن يكون نعمة، و ينقلب بآثاره السيئ

فإن املتأمل لإلنسان ليلحظ بيسر و سهولة أن أكثر األوقات ضياعا و . ابتداء و على اجملتمع اية
توترا و خطورة يف حياته هي اليت يشعر فيها بالفراغ دون قدرة على توضيفه أو استثماره أو 

  2 .ترشيده، إنه يكون أكثر استعدادا لالحنراف

  

  :التـرويــح. 2
  

 مفهوم الترويح عن الظرف االنفعايل الذي يستشعره اإلنسان و ينتج من اإلحساس بالرضا،      يعرب
و بالوجود الطيب، و هو يتصف مبشاعر كاإلجادة، و اإلجناز، و االنتعاش، و القبول، و النجاح، و 

، و القيمة الذاتية، و السرور، و هو يدعم الصورة اإلجيابية للذات، كما يستجيب للخربة اجلمالية
حتقيق األغراض الشخصية و استجالب التغذية الراجعة من املخالطني، و هو يف أنشطة مستقلة 

  3. للفراغ و مقبولة اجتماعيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38، ص 1999، دار الفكر العريب، القاهرة، الوظيفة االجتماعية للمدرسة : عديل سليمان-1
، املعهد العايل للفكر االسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، العدد قت الفراغ، جملة املسلم املعاصرإشكالية و : مجال سلطان-2

  .15، ص 1989، 55
  .29، ص مرجع سابق، الترويح و أوقات الفراغأصول  :أمني أنور اخلويل كمال درويش، -3
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  :مفهوم الترويح. 1.2
 ، و لقد مت استخدامه يف بادئ Recreatio ينمصطلح الترويح مشتق من األصل الالتيإن      

األمر لتعريف النشاط اإلنساين الذي يتم اختياره بدافع شخصي و الذي يؤدي إىل حتديد هوية 
الفرد، ليكون قادرا على ممارسة عمله، إال أنه قد حلق بالترويح العديد من اإلضافات للتدليل على 

و عند حتليل املصطلح جند أنه يعين إعادة اخللق، . تمعأهدافه يف تنمية شخصية ممارسة يف تنمية اجمل
  .كما يشري إىل التجديد و االنتعاش كحصائل و نواتج ملمارسة مناشطه

اختيار ذايت مبحض إرادته دون أن يتأثر بأي ضغوط خارجية  اإلنسانهو كل نشاط خيتاره      و 
  .  أن ميارس يف وقت الفراغتنمية أبعاده الشخصية شريطة قد تؤثر عليه باالختيار دف

و بوجه عام فقد تباينت اآلراء حول مفهوم الترويح و ذلك لعدم وجود تعريف حمدد له، و بتلر      
petler يرى أن الترويح يعد نوعا من أوجه النشاط اليت متارس يف وقت الفراغ و اليت خيتارها 

ساب للعديد من القيم البدنية و اخللقية الفرد بدافع شخصي ملمارستها و اليت يكون من نواجتها اكت
 1. و االجتماعية و املعرفية

 إىل الترويح على أنه نشاط و خربة و حالة Bates و باتس Kraus     و ينظر كل من كراوس 
انفعالية تطرأ على الفرد من مشاركته يف مناشط وقت الفراغ بدافع شخصي، كما يشري إىل أن 

ارسات العابرة أو الوقتية ملناشطه، أو قد يرتبط ببعض أنواع املمارسات الترويح قد يرتبط ببعض املم
 أن الترويح هو االرتباط Charles Bucherكذلك يرى تشارلز بويتشر . ملناشطه طوال احلياة

اجلاد بأوجه النشاط اليت ميارسها الفرد يف أوقات الفراغ و اليت يكون من نواجتها االسترخاء و الرضا 
أن املعلومات و اخلربات و املهارات و القيم يتعلمها الفرد يف التربية التروحيية، تعد كما . النفسي

و . جزءا من التربية العامة و تفيد يف التأثري اإلجيايب على اجتاهات و سلوك الفرد يف أوقات الفراغ
 John Deweyألمهية الترويح يف حياة اإلنسان و يف حياة اجملتمعات، ينادي جون ديوي 

حيث أن اخلربات املتمثلة يف املناشط " التربية التروحيية"مبصطلح " الترويح"رورة استبدال مصطلح بض
التروحيية تعترب خربات تربوية، و أن تلك املناشط تعد من أهم مظاهر احلياة اإلنسانية يف العصر 

  2. احلديث

  ـــــــــــــــــــــ
   .54، ص مرجع سابق، صرية للترويح و أوقات الفراغرؤية ع :حممد حممد احلمامحي،  كمال الدرويش-1
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  :تعريف بيوتشر  -
االسترخاء  تسهم يف حتقيق  أوقات فراغه واليت  يف   ميارسها الفرد اليت  األنشطةهي أوجه       

  .النفسي والرضا اإلنساينوالتوافق 

  :تعريف كارلسون - 
حتقيق السعادة واملتعة   وقت الفراغ دفاستثمارهو خربة الفرد الشخصية يف كيفية       

  .ورغباته إلشباع حاجاته  والسرور شريطة أن يكون االختيار ذايت أي مبحض إرادة املمارس

  :تعريف برات - 
 دف   فردياً أو مجاعياً  النشاط سواء كان  ألوان نوع من الفرد ألي  ممارسة   هوالترويح      

  .ماديالسرور إىل نفس املشارك دون احلصول على ربح  إدخال
  :كراوس تعريف  -
أنواع النشاط التروحيي   تواجه الفرد عند ممارسة أي نوع منانفعالية خربة ونشاط وحالة هو      

 :منكراوس أن الترويح يتكون  وأيضاً يرى. يبالبناء أو االجيا
  أي  تترك أن   ما دون  وقت  يف اإلنسان   ميارسها  العابرة اليتاآلنية جمموعة من املمارسات  -

 .نشاط ملرة واحدة وال يتكرر أثر مستقبالً ، أي أنه
 ملمارستها   لإلنسان  دافعاً اليت تشكل املستمرة و املمارسة اجلادة و أن الترويح هو عبارة من  -

 .منتظمة لفترات طويلة

  :تعريف تبلر - 
 اكتساب دف   داخلي شخصي  بدافع ميارسه الفرد يف وقت فراغه بإرادته  نشاط هو أي      

  .البدنية  واملعرفية واخللقية واالجتماعية عدد من القيم
   : في المفاهيماالتفاق أوجه 

 . من نشاط ط أو أكثرأم اتفقوا على أن الترويح نشا - 
 .خارجيةضغوط   بدافع ذايت دون وجوداختياريأم اتفقوا على أن الترويح نشاط  - 
   .الوقت احلر الذي ميلكه الفرد أم اتفقوا على أن الترويح ميارس يف وقت الفراغ ، أي يف - 
  .أن الترويح له هدف أساسي جيب أن حيققوه - 

                              . ب أن يكون بناء وإجيايب ونافعأن اهلدف من هذا النشاط جي - 
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   :أوجه االختالف في المفاهيم 

  .لالسترخاءأن اهلدف  بيوتشر ركز على  -
  .كارلسون ركز على إشباع احلاجات  -
  .يكون بدون ربح أو عائد مادي برات كرز أن  -
  . اآلنيةاالنفعاليةكراوس ركز على احلالة   -
  . القيمسابتكاتبلر ركز على   -

 

     و يفسر البعض اآلخر الترويح طبقا للناحية اللفظية لكلمة الترويح إذ يرون أنه عملية خلق 
األفراد من جديد، أي أن الترويح سيهدف االنتعاش و التجديد و يركزون على أن الفرد خيرج من 

  1. بل ميلؤه األمل و الرجاءعملية الترويح متحررا من األعباء متطلعا إىل املستق

  

 احلالة اليت «     و يرى حممد علي حافظ و عديل سليمان و إمساعيل رياض أن الترويح هو 
تصاحب اإلنسان عند ممارسته النشاط يستمتع به، و قد يكون هذا النشاط جسميا أو عقليا أو 

  2 »وجدانيا، فهو على ذلك حالة نفسية يهيئها أنواع النشاط املختلفة 

  :و من مسات النشط التروحيي نذكر     
  .انه حيدث يف وقت الفراغ -  
 .على الفرد للمشاركة من الغري ليس هناك إجبار أو ضغط: أنه يتسم باالختيارية   -
  .يف أغلب األحوال أنه حيتوي على نشاط جاد وهادف وبناء وله حمصلة  -
  .إجبارية ذاتية الشخص ه وتكونحيث حيدد من خالل ذات: حيدده الدافع من أجله   -
شاط اهلادئ، وتوجد النإىل  يعين التحول من النشاط العنيف: متنوع وأشكاله متعددة   -

التأمل يف اجملرات والكواكب والبحث عن أشياء  مثل بعض األنشطة بينهم يف هذه الفترة
  .واملراجع أخرى يف الكتب

  .واجلنس والديانةميارسه كافة األفراد بغض النظر عن اللون   -
   .جاد وإجيايب وغرضه يف ذاته  -

  ــــــــــــــــــ
  .398  ص،1965، دار النهضة العربية، مصر، فلسفة التربية:  فنيكس، ترمجة حممد لبيب النجيجي-1
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  .يتسم باملرونة  -
  .النشاط التجديد واخلروج عن دائرة الروتني من مسات: التجديد   -
بالسعادة والسرور ويعترب الدافع الرئيسي وراء ممارسة  يتسم النشاط التروحيي باإلحساس  -

   .املادي النشاط التروحيي وليس الكسب
  

  :الترويح يف اإلسالم. 2.2
   يعد الترويح أحد النظم االجتماعية اليت يتأسس عليها اجملتمع فهو ضرورة من ضرورات احلياة و   

و لذا حيرص الدين  اإلسالمي على . كذلك ضرورة اجتماعية تسهم يف بناء و تطوير شخصية املسلم
 عن استثمار أوقات فراغ الفرد و على حسن توزيع  الوقت بني  العبادة و العمل  و الترويح 

إن حب األعمال  إىل  اهللا  «و قد روى الطرباين عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قوله   . النفس
و إن كان اإلسالم  قد أباح الترويح . »سبحانه و تعاىل بعد الفرائض، إدخال السرور على املسلم 

غه حىت ال يضيع عن النفس إال أنه قد أكد على عدم استرسال املسلم يف  الترويح  يف  أوقات  فرا
وقته هباء و حىت ال يؤثر ذلك على عبادته و عمله و مقدار إنتاجه و حىت ال يضر بصحته أو يضر 

  1. اجملتمع
     و قد حذر اهللا سبحانه و تعاىل من إضاعة الوقت فيما ال يفيد،  إذ قال سبحانه  و تعاىل  يف 

 نسوا   ننساهم كما م احلياة الدنيا فاليومالذين اختذوا دينهم هلوا و لعبا و غر{: كتابه العزيز
  ).51اآلية : سورة األعراف(} يومهم هذا و ما كانوا بآياتنا جيحدون لقاء

     و بذلك نرى أن الدين اإلسالمي ينضر إىل الترويح على أنه وسيلة و ليس غاية، فهو وسيلة 
يته، وكذلك بغرض إشباع تربوية و اجتماعية بقصد جتديد نشاط الفرد املسلم و جعله يف حيو

  2. حاجته البدنية و النفسية و العقلية و االجتماعية و الروحية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .294، ص مرجع سابق، رؤية عصرية للترويح و أوقات الفراغ :حممد حممد احلمامحي،  كمال الدرويش-1
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  :أهداف الترويح. 3.2

     تشري األصول الثقافية للرياضة إىل أا نشأت دف التسلية و املتعة والترويح و شغل أوقات 
الفراغ، و مازالت الرياضة حتتفظ بذلك كأحد أهدافها الذرائعية يف إطار التربية البدنية و الرياضية، 

، Life Long Skillsاملهارات احلركية مدى احلياة و هو اهلدف الذي يرمي إىل إكساب األفراد 
فضال عن املعلومات و املعارف املتصلة ا، و إثارة االهتمامات باألنشطة البدنية و الرياضية و 

 حنوها، حبيث تصبح ممارسة األنشطة البدنية نشاطا تروحييا يستثمره اإلنسان ةتشكيل اجتاهات إجيابي
   1. القيم الصحية و النفسية و االجتماعية املفيدةيف وقت فراغه مبا يعود عليه ب

  : وعلى ذلك فإن للترويح جمموعة من األغراض األساسية أمهها ما يلي     
 للحركة والنشاط ، يعترب   الدافع  هو البدين  حيث من املعروف أن النشاط:  غرض حركي - 

مرحليت   أمهيته يف  كبري من حيث بشكل  يتضح األفراد و  أساساً ممارسة هذه األنشطة من كافة
  .احلركي أساس النشاط البدين الطفولة والشباب ويعترب الغرض

 استخدام   من خالل  باآلخرين حيث تعترب مسة حماولة االتصال : غرض االتصال باآلخرين - 
 ماعية اجل املنطوقة مسة متيز بين البشر ككل وأن القصص والروايات واملناقشات الكلمة املكتوبة أو

تبادل اآلراء  واحملادثات وغري ذلك من أنشطة تنمي وتشبع الرغبة يف االتصال باآلخرين إضافة إىل
  .واألفكار واملعتقدات

  أخرى تعلم الفرد إىل اهتمامات  املعرفة و  تدفع الرغبة يف  ما حيث عادة : غرض تعليمي - 
  .عرفة والعلوم والفنونجديدة متهد لزيادة معلوماته يف جمال ما من جماالت امل

على   معتمداً  اإلبداع الرغبة يف االبتكار و حيث أن مييل اإلنسان إىل : غرض ابتكاري فين - 
 لدى الفرد  التذوق  أا تعتمد أيضاً على نواحي  انفعاالته كما مهاراته و عواطفه و أحاسيسه و

األنشطة    يئ   التروحيية ألنشطة ا  أن املكونات ، حيث حيث  وما تعتربه من خربة مجالية من
الشعر  االهتمامات الفنية للفرد يف جماالت التمثيل والرسم وكتابة القصص و العديدة للفرد إلشباع

   .أحاسيسه ومشاعره ومكتشفاً لقدراته وإمكاناته معرباً عن
  ـــــــــــــــــــــ

  .155، صابقمرجع س، أصول التربية البدنية و الرياضة:  أمني اخلويل-1
58  



 

 

  لدى جاحمة  اآلخرين هي قوة   الفرد مع  يكون  أن حيث أن الرغبة يف : اجتماعي غرض - 
اآلخرين    التعامل مع  اإلنسان لكونه اجتماعي بطبعه وعادة ما يكون النشاط التروحيي قائماً على

   .بصورة اجتماعية بشكل أو بأخر
فيجب أن تنظم لتفيد الفرد و . تقل عن أوقات العمل أمهية     و أوقات الفراغ يف حياة اإلنسان ال 

لتعود عليه و على أسرته و وطنه بالنفع، فريتب نفسه، و يشغل وقت فراغه كل حسب استعداده و 
و منه فإن الترويح يرتبط ارتباطا وثيقا بوقت الفراغ، و لكي يكون النشاط تروحييا جيب أن . ثقافته

و ال يزال الترويح بعيدا يف مفهومه و . س يف أوقات العمل أو الدراسةميارس يف أوقات الفراغ و لي
عن متناول وعي الكثريين به، خاصة يف الدول النامية اليت مل تد بعد ملا للترويح من أمهية كبرية و 
متزايدة يف إضفاء طابع السعادة و السرور و زيادة النشاط و احليوية لدى أفراد اجملتمع يسوده القلق، 

  1.  التوتر، و املتاعب و العقبات اليت حتول دون قيام حياة زاخرة بالسعادةو

     و يرى الكثري من املربني أن للترويح دورا هاما و حيويا و مؤثرا يف معاجلة الكثري من املشكالت 
اليت تنجم عن كيفية شغل أوقات الفراغ الذي يزداد يوما بعد يوم لدى الشباب و كبار السن و يف 

يط األسرة و اآلثار االجتماعية للتكنولوجيا ، و االجتاه حنو االعتماد على اآللة يف أداء كل ما حم
    2. حيتاجه الفرد يف هذا العصر

  
  :خصائص الترويح. 4.2

:   هناك العديد من اخلصائص اليت ميكن أن يتسم ا الترويح، و من أمهها ما يلي  
 و طبيعة هذا النشاط، و يف هذا اجملال ميكن حتديد  ال بد من حتديد نوعية: الترويح نشاط-1

  :املعايري التالية للنشاط التروحيي
 يهدف إىل بناء شخصية الفرد، و بعيد عن النشاط اهلدام الذي يسهم :الترويح نشاط بناء •

 ).إخل ...لعب امليسر، املقامرة، املراهنة ( يف إيذاء النفس أو الغري 
  ـــــــــــــــــــــ

  .56، ص مرجع سابق، رؤية عصرية للترويح و أوقات الفراغحممد حممد احلمامحي، ، ل الدرويشكما-1
  .57نفس املرجع، ص : حممد حممد احلمامحي، كمال الدرويش-
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 اختيار الفرد بإرادته دون إجبار خارجي نوع النشاط الذي مييل :الترويح نشاط اختياري •
 .إليه، وتناسب مع قدراته و إمكانياته

 القصد منه منح الفرد املتعة و السرور و السعادة كنواحي :الترويح نشاط ممتع و سار •
 .شعورية ذاتية ناجتة عن هذا النشاط التروحيي

 لكي يكون النشاط املمارس نشاطا تروحييا ينبغي أن ميارس : الترويح حيدث يف أوقات الفراغ-2
  1 .ي ضيفالو, يف أوقات الفراغ، و ليس يف وقت العمل املهين أ

، دف التعرف على دوافع ممارسة 1970يف أحد البحوث اليت أجريت عام  : دوافع الترويح-3
النشاط الرياضي التروحيي يف وقت الفراغ نبني أن أهداف و دوافع النشاط التروحيي يف وقت 

  .الفراغ، ال تقتصر فقط على الترويح يف حد ذاته بل متتد لتشمل دوافع أخرى
 النسبة املئوية  التكرار  ع النشاط الرياضي التروحيي يف وقت الفراغدواف املركبة

% 43.41  280  اكتساب احليوية و اللياقة البدنية  1
 % 19.38  125  امليول الرياضية  2
 % 12.56  81  قضاء وقت الفراغ  3
 % 12.40  80  اكتساب نواحي نفسية و عقلية  4
 % 07.76  50  اكتساب نواحي اجتماعية و خلقية  5
 % 03.10  20  احملافضة على املستوى الرياضي و الوصول إىل البطولة  6
 % 01.39  09  دوافع أخرى  7

  )دوافع النشاط الرياضي التروحيي يف وقت الفراغ (  "   01اجلدول  "
  

  من خالل هذه النتائج، اتضح أن هناك العديد من األهداف اليت تدفع الفرد إىل ممارسة النشاط 
وحيي، و لكي ميكن فهم مكونات الدوافع أو األهداف ملمارسة النشاط الرياضي يف الرياضي التر

 دوافع - دوافع قضاء وقت الفراغ -دوافع امليول الرياضية : وقت الفراغ، فيما يلي بعض الدوافع
 . الدوافع االجتماعية و اخللقية-النواحي النفسية و العقلية

  ـــــــــــــــــــــ
  .154، ص 1975، دار املعارف، القاهرة، علم النفس الرياضي: ي حممد حسن عالو-1
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     و من خالل ما سبق يتضح أن النشاط التروحيي يف وقت الفراغ له أهداف متعددة، 
فاجلمعية األمريكية للصحة و التربية البدنية و الترويح ترى أن الترويح يسهم يف طريقة احلياة 

  :احلديثة و ذلك بـ
  .جات اإلنسانية للتعبري عن النفس حتقيق احلا-
  . املساعدة يف العمل على حتسني الصحة البدنية و االنفعالية و العقلية-
  . املساعدة يف التحرر من الضغط و التوتر العصيب للحياة احلديثة-
  . توفري طريق متسع للحياة الشخصية-
  1.  تنمية املواطنة اجليدة و دعم الدميوقراطية-

  
  : حـالتروياالت ـمج. 5.2

متطلبات األبعاد  حيث أن كل نشاط تروحيي يندرج من ضمنه بعض : النفسي الترويح - 
أثناء املشاركة يف النشاط ، إضافة  النفسية واليت تظهر من خالل احلاالت االنفعالية والقلق واملزاجية

اليت ميكن أن للتخفيف من االضطرابات النفسية  إىل ذلك فإن الترويح عادة ما يكون للنفس أي
جمال الترويح النفسي ميكن أن يكون من خالل الترويح النفسي املوجه  تواجه الفرد ، ويف ذلك فإن

  .التلقائي أو الترويح النفسي
التروحيي الذي ميارسه اإلنسان ويعتمد فيه على أي جزء من  وهو النشاط : الترويح البدين - 

ون طبيعته حركية أي أن هذا النشاط موجه للجسم أو االنتقال وتك أجزاء اجلسم سواء باحلركة
  .نفس الطبيعة كما هو يف الترويح النفسي فهو إما موجه أو تلقائي وأجهزته احليوية ويأخذ

  .   )مدرب( مع وجود موجه ) نشاط موجه ( وقواعد  إذا كان اللعب ضمن أسس -

لترويح يتركز على قدرات ا حيث أن هذا الشكل واجملال من حاالت : الترويح االجتماعي -
اجلماعة  االجتماعية واإلنسانية داخل  التفاعل واالندماج بني األفراد وعلى كيفية بناء العالقات

   .الواحدة
  

  ــــــــــــــــــــ
 .19، ص 1970األجنلو املصرية، القاهرة، املكتبة ، حبث دوافع النشاط الرياضي يف وقت الفراغ: وداد اخلامي -1
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الفرد يف نشاط تروحيي  وهو ذلك اجملال الذي ينتج عن مشاركة : يح االقتصاديالترو - 
 النشاط  ليجعل من هذا  ذلك  مث ينقلب بعدهإمكانيات ومهاراته   قدراته و يصقل من خالله

  .التروحيي نشاطاً يعود عليه بالنفع االقتصادي والعائد املادي
  

  :الترويح و المجتمع. 3
جتماعي له أهدافه املعروفة و وظائفه و إسهاماته االجتماعية اليت ال ينكرها أحد، الترويح نظام ا     

لكن يتفاوت تقدير الترويح كنظام اجتماعي من جمتمع إىل آخر، ففي بعض اجملتمعات يعترب الترويح 
نظاما رئيسيا كما يف الواليات املتحدة األمريكية، و بريطانيا ، و قد يكون نظاما هامشيا يف 

تمعات األخرى كما يف أغلب دول العامل الثالث، و قد يتصل اتصاال وثيقا بنظام الرياضة حىت اجمل
يكادا يعتربان نظاما واحدا كما يف كندا و أستراليا، حيث يفترقان فقط يف بعض التوجهات و 

 .األهداف
االجتماع،      و يشكل وقت الفراغ حقال متميزا و حديثا من احلقول اليت يدرسها اليوم علماء 

.      نظرا لألمهية اليت يولوا له، و ألنشطته، و عالقة كل ذلك باحلياة االجتماعية يف وقتنا املعاصر
فبعد ظهور األوتوماتيكية يف العمل و زيادة اإلنتاج، زادت األوقات احلرة اليومية و األسبوعية و 

كوقت يتحرر فيه األفراد من السنوية، و زاد بذلك حجم وقت الفراغ، و تعاظم االهتمام به، 
و بالتايل تكون األنشطة املمارسة فيه خمتارة حبرية نسبية، و حتمل . االلتزامات املهنية و االجتماعية

قيما ذاتية، حيث يسعى من خالهلا األفراد إىل حتقيق حاجام الشخصية اليت يصنفها بعض علماء 
  1 .االجتماع إىل الراحة، و الترويح و تنمية الشخصية

  

  :الترويح الرياضي. 4
 أي لون من ألوان الرياضة، أو ميارسوا نادرا ا     يستمتع البعض بصحة طيبة دون أن ميارسو

  جدا، و لكن الغالبية منا يشعرون بنشاط أوفر، و ينامون نوما أعمق، و يشعرون ببهجة احلياة 
  ـــــــــــــــــــــ

1- Joffre DUMAZEDIE : Vers une civilisation de loisir, seuil, Paris, 1972, p 27.  
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و أوضح أثر األنشطة . شعورا أقوى إذا مارسوا بانتظام رياضة ترفيهية معتدلة حبيبة إىل نفوسهم
الرياضية املنتظمة، تقوية العضالت و تنشيط أكثر وظائف اجلسم، فضربات القلب تقوى و تزداد 

  . توليد احلرارة و إفراز العرق يزدادسرعة، و التنفس يزداد عددا و عمقا، و
     إن األنشطة الرياضية التروحيية ال ميكن أن تشفي األمراض العضوية، أما األمراض اليت تنشأ عن 
اضطراب أو كسل يف وظائف أعضاء اجلسم، مثل بعض حاالت اإلمساك و الصداع و العصبية اليت 

قد خيفف من حدا كلعب التنس، أو ركوب اخليل، ف) بسبب أعباء احلياة العصرية و مطالبها(تتفاقم
و أفضل أنواع الرياضات التروحيية ما ينشط اجلسم، و . أو صيد السمك، أو السباحة و ما إليها

  1. يبعد يف الوقت نفسه املتاعب و اهلموم عن الذهن

  
  :التأثيرات اإليجابية للترويح الرياضي. 1.4

  : البدنية يفطمارسة التروحيية للمناش     تتمثل التأثريات الناجتة من امل
  .الصحة و اللياقة البدنية و كفاية األجهزة احليوية -
 .البهجة و السعادة و االستقرار االنفعايل -
 . للذات، و حتقيق الذات و منو الشخصيةمفهوم إجيايب -
 .منو العالقات االجتماعية السليمة و توطيد الصداقات -
 .االجتماعيمنو املهارات االجتماعية و النضج  -
 .التوجه االجتماعي للحياة -
 .إتاحة فرص االسترخاء و إزالة التوتر و التنفيس املقبول -
 .إشباع حب االستطالع و املعرفة و الفهم و زيادة الوعي -
 .احترام البيئة الطبيعية و احلفاظ عليها -
 .تقدير اخلربات و القيم اجلمالية و تذوقها -
 2. إشباع احلاجة إىل القبول و االنتماء -

  ـــــــــــــــــــــ
  .69، ص 336، العدد 1970، اجمللة الشهرية اقرأ، دار املعارف، مصر، النفس و البدن : إبراهيم فهيم-1
  .155، صمرجع سابق، أصول التربية البدنية و الرياضة:  أمني اخلويل-2
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  :مفهوم الرياضة للجميع. 2.4
  

جميع مفهوم مستحدث، ولكن هلذا املفهوم جذور      قد يتصور البعض أن مفهوم الرياضة لل
 قدمية، و قد برز مفهوم الرياضة للجميع كحركة تصدت لفكرة اقتصار املمارسة الرياضية ةتارخيي

على أصحاب القدرات البدنية و املهارية الرفيعة املستوى، بعد أن بات يف حكم املسلمات األمهية 
يع املستويات السلوكية، ناهيك عن صيانة الصحة و احليوية حلصائل املمارسة الرياضية على مج

احملافظة عليها، و خاصة يف ظل ظروف التحديث التقين و املخترعات و األجهزة اليت يسرت على 
اإلنسان كل جهد بدين كان يبذله، فصار اجلهد العضلي لإلنسان يف حده األدىن، األمر الذي 

  1. نسان و نشاطه و كفاية أعضائه و أجهزتهانعكس يف شكل سلبيات صحية نالت من حيوية اإل

     يتصل مفهوم الرياضة للجميع اتصاال وثيقا بالترويح و أنشطة وقت الفراغ، و قد ظهر كحركة 
لنشر سبل الرياضة و النشاط البدين للفئات اليت ال تستطيع الوصول للمستويات الرفيعة من األداء 

ية يف القطاع التنافسي، فهي تتعامل مع األفراد أصحاب الرياضي و اليت حتتمها املشاركة الرياض
القدرات البدنية و املهارية املتواضعة و لكنهم يف نفس الوقت يرغبون يف املشاركة و مزاولة الرياضة 

 إىل فئات مثل األطفال، و كبار ةكلياقة بدنية و دف الترويح و استثمار وقت الفراغ، باإلضاف
  . قنيالسن، و املرضى، و املعا

     و تقدم برامج الرياضة للجميع إطارا تروحييا أكثر منه رياضيا، مبعىن أن األنشطة تقام بقدر كبري 
من احلرية و التبسيط مع التغاضي عن كثري من قواعد اللعب و املنافسة املتشددة و اليت من شأا 

لذي أصبح من التنامي و و هذه هي الفلسفة اليت تقود املفهوم ا) للجميع(تضييق فرص املشاركة 
  .االنتشار حىت أن اخلرباء يتوقعون هلا احتمال أن تتفوق على الرياضة التنافسية ذاا

     و من خالل هدف الترويح و أنشطة الفراغ جيب أن تقدم التربية البدنية و الرياضة املهارات و 
يبة لألنشطة البدنية و الرياضة يف اخلربات و املعارف و املعلومات اليت تكفل للفرد ممارسة تروحيية ط

  2. إطار مفهوم الرياضة التروحيية و الرياضة للجميع

  
  ـــــــــــــــــــــ

  . 92، ص 1996، 216، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، العدد الرياضة و اجملتمع : أمني أنور اخلويل-1
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 :عالقة الترويح بالتربية البدنية و الرياضية. 5
اتصاال وثيقا بالترويح، فلقد ولدت الرياضة يف كنف الترويح، و الرياضة مثلها تتصل الرياضة      

مثل الترويح ربيبة وقت الفراغ، و لعل الترويح هو أقدم النظم االجتماعية ارتباطا بالرياضة، و رمبا 
 التربية يف اتصاله بالرياضة فلطاملا استخدم اإلنسان الرياضة كمتعة و تسلية و كان أقدم من نظام

 أن دور الترويح و Brightbillنشاط تروحيي يف وقت الفراغ، و يعتقد رائد الترويح برايتبل 
أنشطة الفراغ يف اجملتمع املعاصر قد أصبحت من الكثرة و التنوع و خاصة فيما يتصل باألنشطة 

لرياضة، حبيث تتوزع مشاركة األفراد و اجلماعات يف ضوء االعتبارات املختلفة كالسن و البدنية و ا
إخل، األمر الذي يعمل على ختطي هوة االتصال بني األجيال و تضييق ...امليول و مستوى املهارة 

 الفجوة بينهما، و بالتايل يربط اجملتمع بشبكة من االهتمامات و االتصاالت من خالل األسرة مما
  1 .يتيح قدرا كبريا من التماسك و التفاهم

     و تطلق كلمة ترويح على اجملال الذي يقدم خدمات الترويح، إال أا تطلق كذلك على أنشطة 
الفراغ اليت يشترك فيها الفرد إراديا و اليت تقدم له اإلشباع الفوري، و بالرغم من األنشطة التروحيية 

  .جتماعية و غريها إال أن غالبيتها تنسب لألنشطة البدنيةتتنوع ما بني فنية و ثقافية و ا
و ال جيد املرء أي صعوبة يف إدراك العالقة بني التربية البدنية و الرياضة من جهة و بني الترويح 
وأنشطة الفراغ من جهة أخرى، فلقد ولدت الرياضة و نشأت يف كنف الترويح، و كنشاط بارز 

  2). الترويح الرياضي(فهوممن أنشطة الفراغ الذي توج بامل

     و بالرغم من استقالل الرياضة عن الترويح يف العصر احلديث، كنظم اجتماعية و ثقافية 
مستقلة، إال أن ذلك مل مينع من وجود صالت كثرية بني النظامني، و ذلك ألن الرياضة ذات جوهر 

صل اللغوي القدمي يتأسس علي مرامي و وظائف تروحيية يف املقام األول، فضال عن األ
 ، و يعين أن يتسلى اإلنسان و يسري عن نفسه، كما أن Disport هو ةبالالتيني) الرياضة(للتعبري

برامج الترويح تعتمد كثريا على األنشطة البدنية و الرياضية، فهي من اجنح املناشط التروحيية و 
   تتميز عن سائر األنشطةأكثرها فعالية يف حتقيق أهداف الترويح، ألن مناشط الترويح البدين

  

  ـــــــــــــــــــــ
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اسع و الثراء، فهي أنشطة تتناسب مع الكثري من املتغريات األخرى فنية أو ثقافية و غريها بالتنوع الو
 من الربامج، كالسن و اللياقة، و املهارة، و املعرفة، و االهتمامات، و النمط ناملتصلة باملستفيدي

املزاجي، و املستوي االقتصادي و االجتماعي و غريها، وهو األمر الذي جعل املناشط البدنية على 
و تتصل التربية البدنية و الرياضية بالترويح . ة و أكثرها شعبية و إقباال من الناسقمة املناشط التروحيي

أيضا من خالل النسيج القيمي املشترك و مساحة اخلربات اإلنسانية و احلصائل السلوكية اليت 
بينهما، فعوامل االلتقاء كثرية من حيث األهداف و األغراض، ففي الوقت الذي ينال فيه هدف 

وقت الفراغ مكانة متقدمة يف التربية البدنية، ينال هدف اللياقة البدنية و الصحة نفس مكانة استثمار 
الترويح، عالوة على جمموعة األهداف و األغراض املشتركة فيما بينهما كهدف التنمية اجلمالية، 

وسائل و وهدف التنمية املعرفية، و هدف التنمية االجتماعية و النفسية، فاألهداف مشتركة لكن ال
  1. الطرق قد ختتلف

     كما يشترك كل من الترويح و التربية البدنية يف عدد من األصول املفاهيمية و اليت تشكل الكثري 
من مطلقاما املهنية و املعرفية، فاللعب هو األساس املفاهيمي الذي جيمع بينهما، فاللعب قد تطور 

خذا اجتاها تنافسيا، بينما قد تطور من خالل من خالل األلعاب إىل شكل الرياضة املعاصرة مت
  .مناشط الترويح متخذا اجتاها إشباعيا و نفسيا

     و من ضمن االعتبارات اليت جتمع بني الرياضة و الترويح كوما نظامني اجتماعيني ضمن 
ارب إىل حد النسق االجتماعي العام، و ألن الطبيعة االجتماعية و الثقافية و اخلدمية بني النظامني تتق

التداخل أحيانا، فإن ذلك جيعل العالقة فيما بني النظامني تنحو إىل التعاون و التواؤم أكثر مما تنحو 
حىت أننا أصبحنا نسمع . إىل املنافسة أو الصراع على جماالت و خدمات مهنية أو ما شابه ذلك
ية، فضال عن عالقة أو إسهام أمسني خمتلفني ملفهوم واحد و هو الترويح الرياضي، و الرياضة التروحي

كل منهما يف بعض النظم أو امليادين املعرفية األخرى ذات الصالت الوثيقة بكليهما كالتربية، 
النموذج التايل الذي . الصحة، و اإلعداد املهين للمدرب الرياضي و املدرس و املشرف الرياضي

   John Andrews .2اقترحه جون أندروز 
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  )عالقة الترويح بااالت األخرى(" 01الشكل رقم "

  
ح الترويح جزءا من اجملاالت املرتبطة بالتربية البدنية و الصحة و من  أصب1938     و يف عام 

، و ) االحتاد األمريكي للصحة و التربية البدنية و الترويح( خالل أقوى التنظيمات املهنية األمريكية 
 ، وكان ذلك انعكاسا الرتباط  « AAHPER »الذي كان يرمز له حينئذ باالختصارات 

حة و التربية البدنية، كما كان انعكاسا للدور الذي تلعبه األنشطة التروحيية جماالت الترويح و الص
للناس من كل األعمار و الطبقات، و لقد بدأ االهتمام بالترويح يتزايد من خالل املؤسسات 
التعليمية من مدارس و معاهد و جامعات، و هو األمر الذي لفت انتباه رجال األعمال و أصحاب 

ة فترمجوا هذا االهتمام املتزايد بالترويح إىل مضاعفة يف إنتاج البضائع و األدوات و املصاحل التجاري
األجهزة و خمتلف اإلمكانات و التسهيالت املتعلقة بالترويح، و زاد الوعي األسري بالترويح، و 
تنبهت احلكومات و إدارات احلكم احمللي إىل أمهية املترتهات و املالعب، و الساحات و خمتلف 

لتسهيالت التروحيية، و نشطت حركة اللياقة البدنية بشكل الفت لالنتباه منذ السبعينات، األمر ا
الذي ألقى بعبء التربية التروحيية على مدرس التربية البدنية من خالل املؤسسات و اهليئات اليت 

البدنية هدفا يعملون ا، و خاصة تلك ذات الطابع التربوي، و لقد تضمنت األهداف العامة للتربية 
  رئيسا يتصل بتنمية املهارات و املعارف واالجتاهات التروحيية  و  أوقات  الفراغ، و تضمنت
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مناهج اإلعداد املهين ملدرس التربية البدنية مقررات عن الترويح و املعسكرات و املخيمات و أنشطة 
 و لقد وضع ذلك يف االعتبار عند اخلالء، و التجديف و تسلق اجلبال، و األلعاب الصغرية التروحيية،

بناء مناهج التربية البدنية و الرياضة و خباصة يف املرحلة الثانوية، حيث يتم التأكيد على أنشطة و 
مهارات مدى احلياة، كتنس الطاولة، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، باعتبارها مهارات تصلح 

  .للممارسة التروحيية ملا بعد التخرج
 مفهوم إطار جديد براجمي الطابع جيمع بني الترويح و التربية البدنية و الرياضة، و هو      و ظهر

الرياضة للجميع، ليواجه مشكلة املشاركة الرياضية لفئات ال تتمتع مبستويات و قدرات و مهارات 
صحة، و ترقى إىل مستوى املنافسة الرياضية املنظمة، وألهداف تتصل باللياقة البدنية و الترويح و ال

لقد تنامي مفهوم الرياضة للجميع بشكل غري متوقع يف اجملال حىت أصبح من املتوقع ظهور ختصص 
  1. مهين جديد يناط به ختطيط هذه الربامج اليت جتمع بني الترويح و التربية البدنية و الرياضة

  

  :عالقة المراهق بالنشاط الرياضي الترويحي. 6
نا إال أن نستند إىل بعض التجارب و الدراسات اليت أجريت من      لتوضيح هذه العالقة ما علي
حيث اهتم بعضهم بتأثري اجلسد و التمرينات احلركية و اللعب . طرف بعض العلماء على املراهقني

على القدرات العقلية و النفسية، و اليت تلعب دورا هاما يف عملية االندماج و التكيف و احتكاك 
  .ا ما يسمح له اكتساب التوازن النفسي و االجتماعياملراهق مع احمليط، و هذ

 يف اعتبار أن  Froway"فروي" مع Ritchard Adlerman" ريتشارد أدلرمان"     يتفق 
اللعب و النشاط الرياضي التروحيي كمخفض حلاالت القلق و التوتر، و بفضل اللعب و األنشطة 

لة، و بفضل اللعب و النشاط الرياضي احلر الرياضية ميكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة مقبو
.  الفكرية و العاطفية و البدنية، و حماولة تطويرها باستمرارهيتمكن املراهق من تقييم و تقومي إمكانيات

فبفضل األنشطة الرياضية خيفف املراهق الضغوطات الداخلية ذات املنشأ الفسيولوجي، و يعرب عن  2
  طي صورة حسنة لكينونته الشخصية و حضوره اجلسدي مشاكله و طموحاته، كما جتعله يع

  ـــــــــــــــــــــ
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و . ن حتقيق رغبة التفوق و اهليمنة، و ذالك بغرض إثبات صورة أناه املثالية على اآلخريإىل غاية
يؤكد على وجود العالقة اإلجيابية بني التمرينات البدنية " روزن برغ"باإلضافة إىل هذا فإن الباحث 

لية التوازن و األنشطة الرياضية بالقدرات العقلية و النفسية و االجتماعية اليت تساهم يف حتسني عم
  1. النفسي االجتماعي للمراهق

  

     و النشاط الرياضي ميكن املراهق من جتاوز احلوار اللغوي إىل اللغة اجلسدية اليت تسهل له التعبري 
املطلق عن مكوناته السيكوفسيولوجية، حيث أن جزءا كبريا منها مهشته مادية احلضارة، فعن طريق 

وانني و التقنيات و املقومات التقليدية املفروضة، و حياول جتاوز احلركة يتجاوز املراهق مجيع الق
و مبعىن آخر حيدد قطيعة إجيابية مع احلياة اليومية الروتينية بتوجهه حنو املمارسة الرياضية احلرة . الواقع

    2 .بدل إحداث القطيعة السلبية حني يتجه حنو اإلباحة و اجلرائم
   

 تعد عامال هاما يف بناء األخالق القومية و تقتل عناصر «طاب و الرياضة يف نظر عادل خ     
     3 » اجلرمية

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
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personnalité, PUF, Paris, 1993, p 379. 
2- CAVIGIOLI Bernard : Psycho-pédagogie du sport, Paris, CA Librairie, vrin, 1976, p 
91.   
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  :لـخالصة الفص
  

     إن وقت الفراغ يف حياة اإلنسان ال تقل عن أوقات العمل أمهية، فيجب أن تنضم من حيث 
فرد فيها مبا يعود عليه و على جمتمعه بالنفع، فريتب نفسه و يشغل وقت فراغه كل حسب يفيد ال

استعداده و ثقافته، و من هذا فإن املمارسة الرياضية التروحيية يف األوقات احلرة ال تزال يف الواقع 
ارسة الرياضة بعيدة عن متناول وعي الكثريين ا و خاصة يف الدول النامية اليت مل تد بعد ملا يف مم

يف وقت الفراغ من أمهية كبرية و متزايدة يف إضفاء السعادة، و زيادة النشاط و احليوية لدى أفراد 
 .اجملتمع

     و لكل فرد من األفراد رغبات و دوافع أساسية، و هذه الرغبات و الدوافع قد نعيها و نذكرها، 
ىل إشباعها و التعبري عنها، و تكون جزءا و قد تكمن يف اال شعور، لكن كل فرد يف كل حال مييل إ

و من هنا كانت أمهية النشاطات الرياضية و التروحيية باعتبارها من أساسيات . أساسيا من شخصيته
حياة الفرد و ذلك إلشباع رغباته االنفعالية و االبداعية يف صورة هوايات و نشاطات رياضية مفيدة 

قت الفراغ للفرد يتيح له الفرصة للقيام مبا يرغب فيه، أي و مرضية للفرد و اجملتمع، و هلذا فإن و
التعبري عن احلاجة و امليول يف صورة خمتلفة من األنشطة و التغلب عن الشعور بالفراغ و النقص و 

 . التوتر
     و يعترب النشاط الرياضي التروحيي يف الوقت احلر بغض النظر عن األنشطة األخرى أمرا ضروريا 

زان السليم للفرد، فمن الناحية البدنية يعمل على رفع كفاءة األجهزة احليوية و حتسني و هاما لالت
  .الصحة العامة و التمتع ا، كذلك اكتساب اللياقة البدنية و القوام املعتدل

     أما من الناحية النفسية و االجتماعية فهو حيقق التكيف النفسي و االجتماعي للفرد داخل أسرته 
و لكي يتحقق كل . كذلك يتشبع بالقيم االجتماعية و االجتاهات املرغوب فيها. و وطنهو جمتمعه 

هذا يتطلب استغالل وقت الفراغ بطريقة مفيدة يف ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية للتقليل من 
  .الضغوط النفسية و االجتماعية و الدراسية للطالب اجلامعي و هذا مبراعاة دوافعهم و رغبام
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  :تمهيـد
  

راحل اليت مير ا اإلنسان ضمن أطواره املختلفة اليت تتسم بالتجدد تعد املراهقة من أخطر امل     
املراهقة من أهم مراحل متثل   و. املستمر، والترقي يف معارج الصعود حنو الكمال اإلنساين الرشيد

النمو ألا على درجة كبرية من األمهية يف التكوين الشخصي للفرد و تتميز خصائص مرحلة املراهقة 
ال تدرجيياً باملراهق من مرحلة تتصف باالعتمادية إىل مرحلة تتصف باالستقاللية يف مجيع يف االنتق

 .النواحي استعداداً للعب دور رئيسي يف منظومة اجملتمع
من أخطر املراحل اليت مير ا اإلنسان ضمن أطواره املختلفة اليت تتسم بالتجدد املستمر،      و هي 

كمن اخلطر يف هذه املرحلة اليت تنتقل ي الكمال اإلنساين الرشيد، ووالترقي يف معارج الصعود حنو
اجلسمية والفسيولوجية (باإلنسان من الطفولة إىل الرشد، هي التغريات يف مظاهر النمو املختلفة 

، وملا يتعرض اإلنسان فيها إىل صراعات متعددة، )والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية واخللقية
 .خارجيةداخلية و

إن مرحلة املراهقة مرحلة تتميز بالثورة النفسية، والتغريات السريعة والتقلبات املزاجية والنفسية،                 
مما قد يسبب للوالدين نوعا من االضطراب يف التعامل مع أبنائهم يف هذه املرحلة، وهذه املرحلة حيوية                 

ته، وقد يكون اإلخفاق فيها مـدمرا       وهامة بالنسبة للشخص املراهق ألن فيها تكتمل مالمح شخصي        
 .للشخص

وأهم جزء يف هذه املشكلة هو احتواء املراهق واملراهقة حىت متر هذه الفترة بسالم وأمان، ونعود                     
  .بالسفينة إىل بر األمان

ولكي يتم هذا اإلحبار والعودة بسالم البد من التعرف على هذا املراهق عن كثـب مـا هـي                        
  .  من خالل هذا الفصل وما هي حاجاته وكيفية التعامل معهاطبيعته ومساته
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  :تعريف المراهقة. 1
  

  :التعريف اللغوي. 1.1
   1. مبعىن االقتراب أو النمو من احللم" راهق "      املراهقة من الناحية اللغوية ترجع إىل املصدر 

 من احللم، و بذلك يؤكد علماء فقه  تفيد معىن االقتراب و الدنو«و يعرفها البهي السيد على أا 
رهق مبعىن غشي، أو حلق، أو دنا من، فاملراهق ذا املعىن هو الفرد الذي : اللغة هذا املعىن يف قوهلم

  2 »يدنو من احللم و اكتمال النضج 

  

  :التعريف االصطالحي. 2.1
تتميز بأا فترة بالغة التعقيد      املراهقة هي عملية االنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب، و 

ملا حتمله من تغريات عضوية و نفسية وذهنية  جتعل  من الطفل كامل النمو،  و ليس للمراهقة تعريف 
  3. دقيق و حمدد، فهناك العديد من التعاريف و املفاهيم اخلاصة ا

     ا مرحلة مميزة يف حياة الفرد و أا فترة عواطف و توتر وشدة يعرفها شاذيل هول يف كتابه على أ
  4 .تسودها املعاناة و اإلحباط و الصراع و القلق و األزمات النفسية و املشكالت

الوصول    حىت PUBERTY اجلنسي   البلوغ املراهقة تشري إىل تلك الفترة اليت تبدأ من    و 
 من   طويلةإذن تشري إىل فترة فاملراهقة :  وهكذا يعرفها سانفورد  MATURITYإىل النضج 

 إىل من الطفولة  مرحلة انتقال  فاملراهقة   ،الزمن ، وليس جملرد حالة عارضة زائلة يف حياة اإلنسان
   يف حتدث   اليت  التغريات  جيب فهم هذه املرحلة على أا جمموعة من  الرجولة ، وعلى كل حال 

  

  ــــــــــــــــــــ

 .139، ص 1994، 03، العدد ربيةجملة التكوين و الت : نصر الدين البدوي-1
  .275، ص 1975، دار الفكر العريب، القاهرة، 4، طاألسس العلمية للنمو : فؤاد البهي السيد-2
  .28، ص 1983، دار و مكتبة اهلالل، بريوت، )سيكولوجية الطفولة و املراهقة(يف سبيل موسوعة نفسية  : مصطفى غالب-3
  .147، ص 1991، دار األفاق اجلديدة، بريوت، 2، طفولة و املراهقةمشكلة الط : ميخائيل إبراهيم أسعد-4
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منو الفرد اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، وجمموعة خمتلفة من مظاهر النمو اليت ال تصل 
فهي مرحلة االنتقال اليت يصبح  "اجنلسن   "كلها إىل حالة النضج يف وقت واحد وهكذا يعرفها 

 وتصبح الفتاة املراهقة امرأة، وحيدث فيها كثري من فيها املراهق رجالً ،
وحيدث هذا . العقلية واجلسمية  والتغريات  اجلنسية   الغدد  وظائف  على  تطرأ  اليت  التغريات 

ولذلك فإن حدودها ال ميكن إال أن تكون حدوداً . النمو يف أوقات خمتلفة يف الوظائف املختلفة
 سنة 21 - 12من   :بني علماء النفس ، وهذه احلدود هي  ياً تقليد وضعية أو متعارفاً عليها 

  1.  سنة بالنسبة للفتاة املراهقة 22 - 13بالنسبة للولد الذكر ، ومن 

 و يؤكد العلم احلديث أن مرحلة املراهقة هي منعطف خطري يف حياة اإلنسان، و هي اليت تؤثر       
النفسي، و لذلك ال بد من حتليل و دراسة الظواهر على مدار حياته و سلوكه االجتماعي و اخللقي و 

النفسية و السلوكية اليت تعتري الكائن البشري أثناء هذه الفترة العصيبة من حياته االنفعالية التصاهلا 
  .اتصاال وثيقا بسعادته و بؤسه

از بالعنف و      إن املراهقة مرحلة عنيفة من الناحية االنفعالية، حيث ختتلج نفس املراهق ثورات متت
و لقد اختلف العلماء يف تقسيم . االندفاع، كما تساوره من حني آلخر بالضيق و التربم و الزهد

بواعث هذه االضطرابات االنفعالية اليت تسود حياة املراهق، فهناك من يردها إىل ما يطرأ من تغريات 
  2.  باملراهقعلى افرازات الغدد، و هناك من يردها إىل العوامل البيئية اليت حتيط

  

  :نظرة علم النفس إلى المراهقة. 2
     تعترب مرحلة املراهقة عند الكثري من الباحثني، مرحلة مستقلة قائمة بذاا تتميز بالتوتر، الثورة، 
القلق، و الصراع، إال أن علم النفس احلديث يرى أن املراهقة ليست بعثا جديدا للحياة ألن كل 

   املرحلة هي يف احلقيقة موجودة يف املراهق من مرحلة الطفولة و يف هذا املتغريات الظاهرة يف هذه
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .16، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، بدون تاريخ، ص سيكولوجيا املراهق املسلم املعاصر : عبد الرمحان العيسوي-1
  .28، ص مرجع سابق، )و املراهقةسيكولوجية الطفولة (يف سبيل موسوعة نفسية  : مصطفى غالب-2
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مرحلة بداية النضج يتفجر فيها  «السياق يرى  حممد قطب أن مرحلة البلوغ أي بداية املراهقة هي 
الكيان البشري بكامله و من هنا يتم بناء الفترة السلمية بانطالق شحنة اجلسد و شحنة الروح يف دفعة 

و خياله و مرة تنمو واقعيته و مرة تنمو عضالته و واحدة ألن الطفل ينمو على دفعات، فمرة ينم
  1. »عظامه و مرة تنمو قدراته 

 أول من اهتم بالدراسات النفسية التحليلية هلذه املرحلة، حيث أوضح أن Freud     و يعترب فرويد 
الصراع األساسي ملرحلة املراهقة هو صراع التوازن بني مطالب اهلو و مطالب األنا األعلى و أن 

ملراهق ينمو و ينضج معه األنا األعلى أو الضمري بطريقة أفضل و يصبح قوة داخلية تتحكم و تسيطر ا
  2. على السلوك

إن املراهق يف هذه املرحلة احلساسة من حياته يتعرض إىل تغريات سريعة تشمل أجهزته النفسية و      
ستيوارت جونز و سيجموند فرويد اجلسمية، لذا فقد اعتربها البعض من العلماء مثل ستانلي هوك و 

و غريهم مرحلة خاصة ليست كأي املراحل األخرى ألن تسارع تلك التغريات ينهكه و يرهقه و 
جيعله يسلك سلوكات غري عادية قد تتعارض أحيانا على توجهات الوالدين و األسرة و اجملتمع بصفة 

سية االجتماعية حيث يعترب املراهقة مرحلة و يفسر حممد عماد الدين هذه املرحلة من الناحية النف. عامة
  3. انتقال من طفل يعتمد كل االعتماد على اآلخرين إىل راشد مستقل مكتف بذاته

و يؤكد الباحثون املعاصرون على أن املراهقة ليست فترة مترد أو ثورة بقدر ما هي فترة منو       
فسية املراهق و ظروفه احلادة و تكبيله بالقيود طبيعي، و كل ما يثري هذا التمرد أو الثورة هو اجلهل بن

اليت حتول بينه و بني تطلعه على بناء ذاته أو اكتشاف قدرته و إمكانياته، و هي بذلك ليست مبرحلة 
السلوكات املنحرفة أو العجز عن املالئمة و التكيف بقدر ما هي مرحلة تفجر الطاقات و كل ما 

وامل اإلحباطية و التصرفات املتناقضة املختلفة اليت يتعرض هلا يف يصادفه املراهق من توترات بسبب الع
  4 .األسرة و املدرسة و احمليط االجتماعي العام بكل مؤسساته

  ـــــــــــــــــــــ
  . 29، ص 1981، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، املراهق : نوري حافظ-1
  .250، ص 1975، مرجع سابق، نمواألسس النفسية لل : فؤاد البهي السيد-2
  .27، ص 1974، دار مصر للطباعة، القاهرة، سيكولوجية الطفولة و املراهقة : مصطفى فهمي-3
  .28، ص نفس املرجع : مصطفى فهمي-4
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  ): سنة21 – 17(خصائص المراهقة المتأخرة . 3
  

  :النمو البدني. 1.3
ل شهر أو اقل حتدث تغريات كثرية يف جسد إن ما حيدث يف جسد املراهق يشبه الثورة، فك     

املراهق، إن جسد املراهق يأخذ يف الزيادة بصورة ملحوظة مع فروق جسمية واضحة بني الذكور 
واإلناث، والذي جيمع بني مجيع املراهقني هو الزيادة امللحوظة يف الوزن مقارنة باملراحل السابقة، 

 .بدأ التناسلية يف إفراز اهلرمونات اخلاصة اويبدأ النمو السريع يف األعضاء اخلارجية وت
إن اخلصائص اجلسمية للمراهق تظهر من ناحيتني، ناحية  «     و تقول سعدية حممد ادر 

فسيولوجية تشمل نشاط الغدد و األجهزة الداخلية اليت ترافق بعض الظواهر اخلارجية، و الناحية 
  1 »ل و الوزن اجلسمية العامة و اليت تشمل الزيادة يف الطو

     تتأثر األجهزة الدموية و العصبية و احلركية و خمتلف األجهزة الداخلية باملظاهر األساسية للنمو يف 
مرحلة املراهقة املتأخرة، و تبدو أثار اجلهاز الدموي يف منو القلب و الشرايني، و يصل ضغط الدم عند 

  2.  سنة18.5 ميليمتر يف سن 115البنني إىل 

يربط النمو الطويل ارتباط قوي بنمو اجلهاز العضلي، و تبدأ مظاهر هذا النمو عند الفرد يف      و 
 سم خالل السنة 2 – 1هذه املرحلة حيث تتباطأ عملية النمو، فينخفض معدل الزيادة يف الطول إىل 

م بني  س20 إىل 15 سنة خبالف املرحلة السابقة اليت كان معدل الزيادة ا يقدر ب 20 و 17بني 
  4 . سم170.5 سنة ب 22 و 19و يقدر متوسط الطول ما بني   3.  سنة15 و 14

     أما خبصوص النمو العظمي املتعرض، فيزداد مثال اتساع املنكبني عند الفىت تبعا الزدياد منوه، 
  5. توطئة لوظيفته الشاقة اليت تعتمد على القوة

  

 

  ـــــــــــــــــــــ
1- 141، ص 1980، دار البحوث العلمية، 1، طسيكولوجية املراهقة: ادر سعدية حممد علي. 
  .277، ص مرجع سابق، األسس النفسية للنمو : فؤاد البهي السيد-2

3- Jean Michel Salan: sciences biologique de l’enseignement sportif, éd DOIN Sanis, 1985, P 80. 
  .150، ص 1992دار املعارف، القاهرة، ، علم النفس الرياضي : حممد حسن عالوي-4
  .279، ص مرجع سابق  األسس النفسية للنمو: فؤاد البهي السيد-5
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يربط النمو الوزين بتراكم الدهن يف األماكن املختلفة من اجلسم و النمو العظمي و العضلي و      
 كلغ 3 الوزن إىل خيتلف وزن الفىت يف طفولته و مراهقته و رشده حيث ينخفض معدل الزيادة يف

من  % 40 سنة، كما أن الكتلة العضلية تزداد حيث يصل معدهلا إىل 20 و 17خالل السنة ما بني 
  1. سنة22 و 18زن اجلسم بالقرب من اية املرحلة األوىل للمراهقة، و ينتهي النمو العضلي ما بني و

ز الفىت على الفتاة يف اتساع منكبيه، و      و يتفوق البنني على البنات يف القوة العضلية و ذلك المتيا
 كلغ 20طول ذراعيه و كرب يديه و زيادة كتلته العضلية، حيث تقدر هذه الزيادة مقارنة بالفتاة بـ 

 سنة، و هلذه الزيادة أثرها القوي يف التكيف االجتماعي للمراهق و تأكيد مكانته و 18يف سن 
منو األجهزة األخرى يف بعض النواحي، وذلك ألن و خيتلف منو اجلهاز العصيب عن    2. شخصيته

اخلاليا العصبية اليت تكون هذا اجلهاز تولد مع الطفل مكتملة يف عددها و ال تؤثر يف النمو مبراحله 
املختلفة إال يف زيادة ارتباطها باأللياف العصبية، و لعل هذه احلقيقة العلمية أمهية قصوى يف مظاهر منو 

( و مناطق حتت اللحائية ) اللحاء( خمتلف أجزاء الدماغ مبا فيها القشرة الدماغية الذكاء، و يكتمل منو
  3. يف هذه املرحلة من املراهقة) اهليبو تاالموس

مما سبق ميكننا أن نستنتج بأن خالل مرحلة املراهقة املتأخرة تكتمل عملية النمو اجلسمي نسبيا،      
 النمو اجلسمي كالطول و الوزن و ينضج اجلهاز حيث ينخفض معدل الزيادة يف معظم متغريات

تتميز مرحلة املراهقة املتأخرة " : احلركي العصيب، و ما يؤكد ذلك ما ذكره تركي رابح، حيث يقول
 4" باكتمال نسيب للنمو، و وصول هيئة جسم الفرد إىل صورة قريبة من جسم الراشد 

  

  :مظاهر النمو البدني. 1.1.3
.د أطول من البنات يف هذا السن بشكل واضح يالحظ أن طول األوال-  
. زيادة الوزن عند األوالد و البنات على حد سواء مع فروق بسيطة يف اجتاه األوالد-  
    5.  يتم النضج البدين مع اية هذه املرحلة-

  ــــــــــــــــــــ
            1- Jurgens weineck-biologie du sport-éd VIGOT-Paris-1992-p 308. 

  281. 280، ص مرجع سابق، األسس النفسية للنمو :  فؤاد البهي السيد-3 -2
  .206، ص 1982، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، أصول التربية و التعليم : تركي رابح-4
  .101، ص 2002، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، علم النفس التربوي يف اجملال الرياضي:  مصطفى حسني باهي-5
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  :النمو الحركي. 2.3
     يف هذه املرحلة جند أن احلركة تكون هادفة و اقتصادية، كما أن شكل احلركات يكون ثابت، 

 يصبح السلوك احلركي أكثر استمرارية و توازن و «:  يف ذلك حيث يقولعبد املقصودويذكر 
ة السابقة و يصل بالتدرج إىل ثبات، و يتضح منو االجتاهات و خصائص النمو احلركي أساسا يف املرحل

  .»أقصى مستوى حركي له خالل هذه املرحلة 
 متمكنون من الصفات احلركية املهمة و أن 18 و 17 إن شباب أعمار «: كوزن مانيل     و يقول 

 تضل هذه املستويات ثابتة «: ، و يضيف عبد املقصود»تكاملها و ثباا يكون يف السنوات التالية 
 إن التطور «: و يقول مانيل. »وات طاملا ال يبدأ الفرد يف ممارسة التدريب الرياضي نسبيا لعدة سن

احلركي خالل بداية مرحلة املراهقة الثانية يقارب الراشد  و يرجع الثبات يف أسلوب األداء احلركي 
  .» إىل وصول منو القدرات احلركية إىل قمتها

القابلية على تعلم احلركات  لديه ل هذه املرحلة     و مما سبق ميكننا أن نستخلص أن الفرد خال
املعقدة و اليت حتتاج إىل قوة عالية مع سرعة ودقة يف التوجيه بشكل سريع نسبيا كالقفز و ألعاب 
القوى مثال، و خصوصا عندما يشاركون يف دروس التربية البدنية و الرياضية و التدريب بشكل منتظم 

  1. ية جيدة للتعلم و التقدم و اإلجناز و بالتايل قمة جديدة للنمو احلركيلذا تعترب هذه املرحلة فترة زمن

  

  : مظاهر النمو الحركي. 1.2.3
  

. يقترب النشاط احلركي من االستقرار-  
. تزداد املهارات احلسية احلركية بصفة عامة-  
2 . الوصول إىل أعلى املستويات الرياضية-  

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
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  :النمو االجتماعي. 3.3
ينا و متايزا من حياة الطفولة املتطورة      إن احلياة االجتماعية يف املراهقة أكثر اتساعا و مشوال و تبا

النامية يف إطار األسرة و املدرسة، و ذلك ألن املراهقة هي الدعامة األساسية للحياة اإلنسانية يف 
"  االتصال"و لعل ما مييز مرحلة املراهقة املتأخرة على املراحل األخرى . رشدها و اكتمال نضجها

ماعي للمراهق يف هذه املرحلة، و من مظاهر املراهقة الذي يعترب من أهم خصائص النمو االجت
األساسية التمرد على األسرة و التأكيد على احلرية الشخصية، لذا تتغري نظرة األب إىل ابنه و تتحول 

كما يتحدد السلوك االجتماعي . عالقات األبناء بآبائهم من الرتاع إىل الوفاق يف املراهقة املتأخرة
لة عن طريق مبادئ جمردة مقبولة بدال من أن يتحدد السلوك بواسطة العرف و املناسب يف هذه املرح

و يصبح الشاب أكثر تفاعال مع أقرانه و تزداد مقدرته على إنتاج أمناط من السلوك اجلماعي . العقاب
  .أكثر و هو يستطيع أن يستوعب بسهولة اهلدف منه
فاق رغم حترره من أسرته اليت نشأ فيها، مث ميضي      خيضع املراهق يف هذه املرحلة إىل اجلماعة و الر

  .فيخف من هذا اخلضوع قبل رشده و اكتمال نضجه. بعد ذلك يف تطوره
هناك حتول مهم وجديد حدث يف تكوين املراهق وعقله وحياته، لقد حتول املراهق أو املراهقة      

بحت إىل التفكري شبه اجلماعي، ومن من التفكري املادي إىل التفكري املعنوي، ومن التفكري الفردي ال
التفكري اخلارجي فقط إىل نوع من التفكري ينظر إىل الذات ويرى احمليط اخلارجي أيضا، وقد حتول 
املراهق واملراهقة إىل اإلجيايب الباحث عن املسئولية بدالً من التفكري السليب، وبدأ أيضا يفكر يف 

   .املستقبل بعد أن كان ال يفكر يف احلاضر

إن عقل املراهق يشهد حتوالً نوعيا مهما حيث يبدأ الفرد بإدراك املعنويات، بعد أن كان أسريا      
للماديات واحملسوسات، وال يستوعب األشياء إال بالتمثيل املادي فقط، وال يستوعب القضايا إال بعد 

  1 .اقتراا بالنماذج واألمثلة املوضحة

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
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     و نستخلص مما سبق أن املراهق يف هذه املرحلة يتجاوز حدود عامله اخلاص إىل العامل اخلارجي، 
نمو االجتماعي حيث يتحرر من قيود األسرة و يصبح خاضعا للجماعة و مبرور الوقت يتطور ال

للمراهق فيخنق من هذا اخلضوع و باالقتراب من مرحلة الرشد فإن احلياة االجتماعية للمراهق تتميز 
باالتصال القوي بعامل القيم و املعايري و املثل العليا، كما يبدأ الشاب يهتم مبستقبله األمر الذي ميكننا 

 لشعورهم باملسؤولية و حبهم للجماعة و من استثمار هذه املرحلة يف تعويد الطالب على القيادة
إخالصهم للعمل، من جهة أخرى توفري اجلو املناسب للبيئة التعليمية حبيث متكن املدرس بالسري بالنمو 
االجتماعي قدما حنو النضج املتكامل و ذلك ليتدرب الفرد على حبه و عطفه و تآلفه مع اآلخرين و 

   1. تقديره هلم
  

  :االجتماعيمظاهر النمو . 1.3.3
. حيدث التوافق الشخصي و االجتماعي لدى املراهق يف هذه املرحلة-  
. زيادة النمو االجتماعي-  
  2.   الرغبة يف توجيه الذات-

  

  :النمو االنفعالي. 4.3
فنالحظ مثال أن هناك أشخاصا مييلون .      تتميز شخصية الفرد ببعض السمات االنفعالية و العاطفية

ح و التفاؤل و االستبشار أو إىل االكتئاب و االنقباض، و آخرين معرضون إىل بطبعهم إىل املر
ارتفاعات و اخنفاضات يف حالتهم االنفعالية الغالبة، و نوعا آخر يستثار انفعاليا ألقل األسباب، أو 

و يستثار .. يكون رقيق اإلحساس و العاطفة معا، و هذه احلاالت يتعرض إليها املراهق أكثر من غريه
االنفعال حتت تأثري عوامل داخلية أو خارجية، فمن األمثلة األوىل شعور شخص بأمل مفاجئ يف 

و من األمثلة الثانية أن يقع شخص على منظر مفزع يف حادثة من احلوادث أو يتعرض العتداء . معدته
  3. آخر عليه، فهذه العوامل على اختالفها تعترب منبهات تثري االنفعال عند املراهق

  ــــــــــــــــــــ
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     و لالنفعال أثره البارز يف إظهار الدافع، و أحيانا يقويه و ينشطه، وأحيانا أخرى جند االنفعال 
املتسبب عن موقف ما، قد يؤثر يف الدفاع فيضعفه، كأن يوضع طعام أمام املراهق و هو جائع، فعندما 

و هنا تقل مدة الدافع . بة يف الطعام أو غري ذلكيبدأ باألكل تقع عيناه على منظر تشمئز له نفسه كذبا
  .األصلي فيعاف املرء الطعام

فاملراهق بسبب تكامله العضوي والعقلي ميلك ما ميلكه الكبار من أنواع االنفعاالت ويدرك ما     
يدرك الكبار من االستثارة العاطفية والشعورية، فهو حيب ويكره، ويهدأ ويغضب، ويتأىن ويتعجل، 

واملراهق تنقصه اخلربة والتجربة .  وخياف وهكذا صفات الرمحة والشفقة والشجاعة واألنفةوجيرؤ
ويستويل عليه التغري السريع املتتابع، فهو من حيث النمو والنضج يعيش يف أوضاع ومسات جديدة عليه 

 .من حيث البيئة واالكتساب ومل تصقله اخلربة
ع السلوك اتصاال وثيقا، حىت أننا نستطيع يف معظم      و معىن ذلك أن االنفعاالت تتصل بدواف

و الدوافع اجلنسية تتصل ا .. فدافع اهلرب يصحبه انفعال اخلوف. الدوافع أن منيز انفعاال مصاحبا هلا
  1. الشهوة، و دافع األمومة يالزمه احلنان

ا خمتلفة تتناسب و مراحل       و ترجع االنفعاالت إىل الطاقة احليوية النفسية اليت تتخذ لنفسها ألوان
النمو اليت مير ا الفرد يف حياته املتطورة املتغرية، و هلذا ختتلف املظاهر االنفعالية للطفولة يف بعض 

تقل قابليته للتهيج )  سنة21 – 17(معاملها عن املظاهر االنفعالية للمراهقة، فالشباب يف هذه املرحلة 
ف الشحنة االنفعالية بعد أن يعود االتزان االنفعايل على حنو االنفعايل و يهدأ الصراع نوعا ما و خت

  .تدرجيي و يتقبل املراهق بذلك األمور يف هدوء، األمر الذي يتيح له أن يراها يف ضوء أكثر واقعية
     إن التأثر السريع مبختلف املثريات االنفعالية له عالقة بصحة الفرد و نشاطه العقلي و على اجتاهاته 

 و عاداته املختلفة تأثريا قد يعوق منوه و تطوره، لذا من الواجب أن يعود املراهق على ضبط النفسية
  2. النفس حىت يروضها على رؤية اجلوانب السارة لكل موقف مؤمل

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
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  :مظاهر النمو االنفعالي. 1.4.3
. يالحظ عند املراهق يف هذه املرحلة االتزان و الثبات االنفعايل-  
. الرتوع حنو املثالية-  
.ه و حزن و فرح القدرة على املشاركة االنفعالية من حب و كر-  
. حتقيق األمن االنفعايل-  
  1.  زيادة الواقعية يف فهم اآلخرين-

  

  :النمو العقلي. 5.3
     تتطور احلياة العقلية للمراهق تطورا ينحو ا حنو التمايز و التباين و توطئة إلعداد الفرد للتكيف 

 أمهية القدرات العقلية الطائفية يف الصحيح لبيئته املتغرية املعقدة، و عن أمهية الذكاء يف الطفولة و
 إن الذكاء العام عند الفتيان يتناقص يف سرعته بالتدرج فيما بني « Vernonاملراهقة، يقول فرنون 

 سنة، أما القدرات العقلية األخرى تظل يف منوها و تباينها و خاصة القدرات امليكانيكية و 17 و 14
ل هذه املراهقة مث يبدأ متاما يف منتصفها، مث يستقر استقرارا املكانية، حيث يهدأ منوها نوعا ما يف أو

:   ترتبط القدرات العقلية و الذكاء مبيول املراهق و يذكر فؤاد السيد يف هذا اجملال. »تاما يف الرشد 
 تتضح يف املراهقة امليول العقلية للفرد و تتأثر هذه امليول مبستوى ذكائه و بقدراته العقلية الطائفية و «

تنشأ يف جوهر من متايز هذه القدرات و دف به إىل األمناط العملية اليت سيسلكها يف حياته العقلية و 
  2. »املهنية املقبلة 

  

  :مظاهر النمو العقلي. 1.5.3
. االهتمام باأللعاب اليت تعتمد على الذهن-  
. حب القراءة و خاصة القصص و املغامرات-  
. السليمة و خاصة عن العالقات الزوجيةةجتماعي يهتم باملعلومات الصحية و اال-  
. يصل الذكاء إىل درجة عالية-  
  3.  اكتساب املهارات العقلية و املفاهيم الالزمة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :أنماط المراهقة. 4
    1: مراهقة ميكن تلخيصها فيما يليأن هناك أربع أمناط عامة لل) صمويل مغاريوس(     يرى 

  
  :المراهقة المتكيفة. 1.4

     املراهقة املتكيفة هي املراهقة اهلادئة نسبيا و اليت متيل إىل االستقرار العاطفي، و تكاد ختلو من 
التوترات و االنفعاالت احلادة، و غالبا ما تكون عالقة املراهق باحمليطني به عالقة طيبة، كما يشعر 

اهق بتقدير اجملتمع و توافقه معه و ال يسرف املراهق يف هذا الشكل يف أحالم اليقظة أو اخليال أو املر
  .االجتاهات السلبية أي أن املراهقة هنا أميل إىل االعتدال

 
  :المراهقة االنسحابية المنطوية. 2.4

جل و الشعور بالنقص و      و هي صورة مكتئبة متيل إىل االنطواء و العزلة و السلبية والتردد و اخل
عدم التوافق االجتماعي، و جماالت املراهق اخلارجية االجتماعية ضيقة حمدودة ينصرف جانب من 
تفكري املراهق إىل نفسه، و حل مشكالت حياته أو التفكري الديين و التأمل يف القيم الروحية و 

تصل أحالم اليقظة يف بعض و. األخالقية، كما يسرف يف االستغراق يف اهلواجس و أحالم اليقظة
احلاالت حد األوهام و اخلياالت املرضية و إىل مطابقة املراهق بني نفسه و بني أشخاص الروايات اليت 

  .يقرؤها
 

  :المراهقة العدوانية المتمردة. 3.4
     و يكمن فيها املراهق ثائرا متمردا على السلطة سواء سلطة الوالدين أو سلطة املدرسة أو اجملتمع 
اخلارجي، كما مييل املراهق إىل توكيد ذاته و التشبه بالرجل و جمارام يف سلوكهم كالتدخني و 
إطالق الشارب و اللحية، و السلوك العدواين عند هذه اجملموعة قد يكون صرحيا مباشرا يتمثل يف 

لنوع الثالث اإليذاء، أو قد يكون بصورة غري مباشرة يتخذ صورة العناد، و بعض املراهقني من هذا ا
  .قد يتعلق باألوهام و اخليال و أحالم اليقظة لكن بصورة أقل مما سبقها

  ـــــــــــــــــــــ
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  :المراهقة المنحرفة. 4.4
ن املراهقة متثل الصورة املتطرفة للشكلني املنسحب و العدواين، فإذا كانت      و حاالت هذا النوع م

الصورتني السابقتني غري متوافقة أو غري متكيفة إال أن مدى االحنراف ال يصل يف خطورته إىل الصورة 
 البادية يف الشكل الرابع حيث جند االحنالل اخللقي و االيار النفسي، و حيث يقوم املراهق بتصرفات

  .تروع اجملتمع و يدخلها البعض أحيانا يف عداد اجلرمية أو املرض النفسي و املرض العقلي
  

  :المراهـق و المجتـمع. 5
  

  1.  البيت، املدرسة، اجلامعة، النادي و األصدقاء: مجتمع المراهق1.5

  

  :العوامل البيئية التي تؤثر في المراهق. 2.5
و بعض . تظهر يف بيت أي مراهق، و تؤثر على درجة تكيفه     هناك عوامل بيئية متعددة ميكن أن 

هذه العوامل يتصل باجلو السائد يف املرتل، هل هو من النوع الذي يسوده الوئام، أم هو من النوع 
املضحك، أو البعض اآلخر عوامل هلا عالقة باملركز االجتماعي و اقتصادي لألسرة، مث هناك 

تلعب دورا هاما يف النمو، مثل ترتيب و وضع املراهق يف األسرة،  إىل ما سبق، عوامل أخرى ةباإلضاف
  2. وكذلك العالقات واالختالفات يف اجلنس وتغيري املوطن

اليت ينبغي أن حتدث يف هذه  ويفضل بعض العلماء حتديد هذه املرحلة بتحديد واجبات النمو   
  :املرحلة ومن هذه الواجبات ما يلي 

  .قات الناضجة مع زمالء العمر من اجلنسني إقامة نوع جديد من العال -

   .اكتساب الدور املؤنث أو املذكر املقبول اجتماعياً لكل جنس من اجلنسني  -

  قبول الفرد جلسمه أو جسده، واستخدام اجلسم استخداماً صاحلاً، ألن هناك بعض البنات -

  

  ـــــــــــــــــــ
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الاليت يشعرن باخلجل من بزوغ صدورهن، أو منو أردافهن، أو كرب األنف واليدين، ومن الذكور 
   .وتهمن خيجل من خشونة ص

ينتظر حىت "اكتساب االستقالل االنفعايل عن اآلباء وغريهم من الكبار، فاملراهق ال ينبغي أن  -
   ".تغطيه أمه لكي ينام

   .احلصول على ضمانات لتحقيق االستقالل االقتصادي -

   .اختيار مهنة، واإلعداد الالزم هلا -

   .االستعداد للزواج وحياة األسرة -

   .فاهيم الضرورية للكفاءة يف احلياة االجتماعيةتنمية املهارات العقلية وامل -

 1 .اكتساب جمموعة من القيم اخللقية اليت ديه يف سلوكه -
 

  :حاجات المراهق. 6
األب أو .. و قدوة تراها تتحرك أمام يعيها..       االبن أو البنت املراهقة يف حاجة إىل مثل أعلى

حىت يثبتوا .. يغرى املراهق يف التدخني و اإلدمانذلك ألن بعض الرفاق قد يعيشون يف مناخ .. األم
و يريد املراهق املغرر . و هذا املناخ فيه طعم املغامرة و التشويق و التحدي للمرتل) الكاذبة(رجولتهم 

  .به أن جيرب، لكن نار التجربة قد حترقه
عنف و التسلط      األب الواعي يعمل على كسب ابنه و ابنته مصادقا إيامها، فليس بالضرب و ال

و األم حبناا و عطفها و حبها البنتها تعطيها . تؤخذ األمور، بل باحلب و التفاهم و املناقشة و احلوار
  2. يف الوقت املناسب" ال"اإلحسان باألمان و الثقة بالنفس و القدرة على قول كلمة 

  

  :مراهق بلدنا. 1.6
غباته املادية، و ليس  مطلوبا  من  املراهق  أن  يبحث   املراهقة أو املراهق ال يعين من عدم تلبية ر     

  عن رزقه بعيدا  عن  األهل،  أو  أن  يتحمل  املسئولية حىت  يبلغ  الثامنة  عشر  من  العمر كما  هو
  ـــــــــــــــــــــ
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من التلفون احملمول إىل السيارة اجلميلة لذلك يبحث : يف الغرب، كل شيء موجود لديه و متوفر

  1. فيه و املنافسةاملراهق عن أسباب أخرى للتر

  

  :الصحة النفسية للمراهق. 7
 يف نشاطات و خربات -يف سنوات املراهقة- على اآلباء أن جيعلوا بنام و أبنائهم يعيشون      

متنوعة، تشدهم إىل خارج ذوام يف ألعاب رياضية، نشاطات تروحيية، اجتماعية و ثقافية، حيث 
غريزية اجلنسية، و ميكنه تنمية كفاءاته الذهنية، الوجدانية، يعيش املراهق حالة اإلعالء بالطاقة ال

  2. االجتماعية و اجلنسية

  

  :مطالب النمو في فترة المراهقة. 8
  . تكوين عالقات وثيقة مع األقراب-
  . تعلم الدور االجتماعي كذكر أو أنثى-
  . تقبل التكوين اجلسمي-
  .م من الراشدين اكتساب االستقالل االنفعايل عن الوالدين و غريه-
  . اختيار عمل أو مهنة و اإلعداد هلا-
  . تنمية املفاهيم و املهارات العقلية الالزمة للحياة االجتماعية-
  3 . تنمية القدرة على حتمل املسئولية يف العمل و اجملتمع-

  

  :أزمة المراهقة. 9
 الشاب إىل االستقاللية و      املراهقة فترة من العمر، تتميز بالفوضى و التناقض يسعى من خالهلا

  اكتساب هوية جديدة، كما تتميز األزمة  بالتمرد  ضد  سلطة  األسرة و املؤسسات  االجتماعية 
  ـــــــــــــــــــــ
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األخرى، بأشكال خمتلفة كرفض سلطة الوسط العائلي خاصة سلطة الكبار و كسر القيود اليت تربطه 

ن طريق ميكانزمات كما حياول املراهق دائما، اجتياز تلك األزمات و التوترات النفسية ع. بالطفولة
و يرى العديد من املؤلفني أن أزمة املراهقة املتميزة . دفاعية متنوعة، كاالهتمام باألنشطة الرياضية

  :  و حتدث بصفتني16بالقلق و الكآبة و عدم االستقرار تبدأ يف حدود السن 
  .إا تدرجيية، حيث أن املراهق يستوعب بعض األفكار الغري مفهومة خالل الطفولة -
مث أن األزمة تنفجر بصفة خطرية، و يعود سببها إىل اإلحساس الشديد باخلوف الشديد و  -

اخلجل، كما ترتبط األزمة كذلك مبستوى الذكاء الذي توصل إليه الفرد، فكلما ارتفع هذا 
 1. املستوى كلما انتابه القلق أكثر

البلوغ واالستقالل االقتصادي، وتزداد أزمة املراهقة كلما طال البعد الزمين الذي يفصل بني      
قلّت فترة تعرضه  فكلما استطاع املراهق أن حيقق لنفسه االستقالل االقتصادي وتكوين األسرة 

وذلك لبساطة احلياة، . لذلك فأزمة املراهقة أخف يف الريف منها يف املدينة. لألزمات النفسية
إمكان الدخول يف جمتمع الرجال، ولقرب إمكان الوصول إىل االستقالل االقتصادي يف الريف، و

 باألعمال اليت يقومون ا مثل الرعي   واالشتراك يف أنشطتهم، وحتمل مسؤوليام، والقيام
  2 .والصيد

 إىل جغرافيةبيئة ، ومن آخرإىل  فردإن املراهقة ختتلف من : "يقول الدكتور عبد الرمحن العيسوي     
وسطها    يف يترىب اليت احلضارية األمناطباختالف أخرى، ومن ساللة إىل أخرى، كذلك ختتلف 

املراهق، فهي يف اجملتمع البدائي ختتلف عنها يف اجملتمع املتحضر، وكذلك ختتلف يف جمتمع املدينة عنها 
يف اجملتمع الريفي، كما ختتلف من اجملتمع املتزمت الذي يفرض كثرياً من القيود واألغالل على نشاط 

 احلاجاتإشباع وفرص   والنشاط، العمل فرص للمراهق يتيح الذي احلرتمع املراهق، عنها يف اجمل
  3" والدوافع املختلفة

 ـــــــــــــــــــــ
1- B. Reymond : le développement social de l’enfant et de l’adolescent, Ibid, p 193. 
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كذلك فإن مرحلة املراهقة ليست مستقلة بذاا استقالالً تاماً، وإمنا هي تتأثر مبا مر به الطفل من      

 . خربات يف املرحلة السابقة، والنمو عملية مستمرة ومتصلة
وجية، اجلسدية والنفسية اليت تطرأ عليه يف هذه والصراع لدى املراهق ينشأ من التغريات البيول     

املرحلة، فجسدياً يشعر بنمو سريع يف أعضاء جسمه قد يسبب له قلقاً وإرباكاً، وينتج عنه إحساسه 
باخلمول والكسل والتراخي، كذلك تؤدي سرعة النمو إىل جعل املهارات احلركية عند املراهق غري 

اليأس واحلزن واألمل اليت ال يعرف هلا سبباً، ونفسيا يبدأ بالتحرر دقيقة، وقد يعتري املراهق حاالت من 
من سلطة الوالدين ليشعر باالستقاللية واالعتماد على النفس، وبناء املسؤولية االجتماعية، وهو يف 

 ألم مصدر األمن والطمأنينة ومنبع اجلانب املادي ،الوقت نفسه ال يستطيع أن يبتعد عن الوالدين
ا التعارض بني احلاجة إىل االستقالل والتحرر واحلاجة إىل االعتماد على الوالدين، وعدم لديه، وهذ

فهم األهل لطبيعة املرحلة وكيفية التعامل مع سلوكيات املراهق، وهذه التغريات جتعل املراهق طريد 
 مما جمتمع الكبار والصغار، إذا تصرف كطفل سخر منه الكبار، وإذا تصرف كرجل انتقده الرجال،

 .يؤدي إىل خلخلة التوازن النفسي للمراهق، ويزيد من حدة املرحلة ومشاكلها
 مهدي   امي آبائهم، أجرته الباحثة عزة ويف حبث ميداين ولقاءات متعددة مع بعض املراهقني و     

 املرحلة   خالل هذه تبني أن أهم ما يعاين اآلباء منه) احلاصلة على املاجستري يف جمال اإلرشاد النفسي(
  : مع أبنائهم

  . اخلوف الزائد على األبناء من أصدقاء السوء* 
  .عدم قدرم على التميز بني اخلطأ والصواب باعتبارهم قليلو اخلربة يف احلياة ومتهورون* 
  . أم متمردون ويرفضون أي نوع من الوصايا أو حىت النصح* 
  . أم يطالبون مبزيد من احلرية واالستقالل* 
  . 1م يعيشون يف عاملهم اخلاص، وحياولون االنفصال عن اآلباء بشىت الطرقأ* 
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 املراهقة ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إىل حدوث أزمات وألن النمو اجلنسي الذي حيدث يف     

 املسئولةللمراهقني، فقد دلت التجارب على أن النظم االجتماعية احلديثة اليت يعيش فيها املراهق هي 
عن حدوث أزمة املراهقة، فمشاكل املراهقة يف اجملتمعات الغربية أكثر بكثري من نظريا يف اجملتمعات 

  .الميةالعربية واإلس
  

  :مشاكل المراهقة. 1.9
     إن مشكالت املراهقة سببها يعود على اجملتمع نفسه و املؤسسة التعليمية و األسرة و النوادي، و 
كل املنظمات اليت هلا عالقة ذه الفئة، فكلها مسئولة عن حاالت القلق و خمتلف االضطرابات النفسية 

  .و العدوانية
ث اليت تناولت مشاكل املراهقة، و اختلفت نتائجها و ذلك وفقا لإلطار      أجريت العديد من البحو

النظري و التجرييب للباحث و البحث، و وفقا للبيئة و اختالفها و ما يسودها من ثقافة و قيم و 
عادات و تقاليد و ظروف اجتماعية و اقتصادية و سياسية، و قد تشكل ضغوطا على املراهق تدفعه 

نا نالحظ أن تلك املرحلة املميزة من عمر اإلنسان هي مرحلة يغشاها كثري من إىل االحنراف، و ه
املشكالت النفسية و الصحية و املالية و الشخصية واالجتماعية و اجلنسية، و كذلك جيب أن نالحظ 

الذكور و اإلناث من ناحية : أن تلك املشكالت تتفاوت يف درجتها و شدا و وضوحها بني اجلنسني
ريف و احلضر من ناحية أخرى، و بني املستويات االجتماعية و االقتصادية للمجتمع من ناحية و بني ال
  1. ثالثة

  

  :المشاكل النفسية. 1.1.9
من املعروف أن هذه املشاكل تؤثر على نفسية املراهق، و انطالقا من العوامل النفسية ذاا، و اليت 

ستقالل و ثورته لتحقيق هذا التطلع بشىت الطرق و تبدوا واضحة يف تطلع املراهق حنو التجديد و اال
   ألمور البيئة و تعاملها و أحكام  اجملتمع، و قيمه  اخللقية و  االجتماعية،  بل عاألساليب، فهو ال خيض

  ـــــــــــــــــــــ
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أصبح يفحص األمور و يزا بتفكريه و عقله، و عندما يشعر املراهق أن البيئة تتصارع معه، و ال تقدر 
موقفه و ال جتس إحساسه اجلديد، لذا فهو يسعى دون قصد ألن يؤكد لنفسه و بثورته و مترده و 

دقاء ال يفهمون قدراته و مواهبه، و ال عناده، فإذا كانت كل من األسرة و املؤسسة التعليمية و األص
تعامله كفرد مستقل، و ال تشبع فيه حاجته األساسية، يف حني فهو حيب أن حيس بذاته و أن يعرف 

  1. الكل بقدراته و قيمته

  

  :المشكالت االنفعالية. 1.2.9
اندفاعها، و هذا إن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبدو واضحا يف عنف انفعاالته و حدا و      

االندفاع االنفعايل ليست أسبابه نفسية خالصة بل يرجع ذلك للتغريات اجلسمية، فإحساس املراهق 
، فيشعر املراهق بنمو جسمه، و شعوره أن جسمه ال خيتلف عن أجسام الرجال و صوته أصبح خشنا

 يتجلى بوضوح خوف بالفخر و كذلك يف الوقت نفسه باحلياء و اخلجل من هذا النمو الطارئ، كما
املراهق من هذه املرحلة اجلديدة اليت ينتقل إليها و اليت تتطلب منه أن يكون رجال يف سلوكه و 

  2. تصرفاته

  

  :المشاكل االجتماعية. 2.2.9
     اإلنسان بصفة عامة و املراهق بصفة خاصة، مييل إما للحياة االجتماعية و إما إىل العزلة، فالبعض 

 صالت اجتماعية بسهولة للتمتع مبهارات اجتماعية متكنهم من كسب األصدقاء، و منهم ميكنهم عقد
  .البعض اآلخر مييل إىل العزلة و االبتعاد عن اآلخرين لظروف اجتماعية و نفسية

 مشاكل املراهقة تنشأ من االحتياجات السلوكية األساسية مثل احلصول على مركز و مكانة يف      و
   :هااجملتمع، و نستعرض أمه

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
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  :األسرة كمصدر للسلطة  
حرر من عامل الطفولة، و عندما      إن املراهق يف هذه املرحلة مييل إىل احلرية و االستقاللية و الت

 دتتدخل األسرة يف شؤونه فهو يعترب هذا املوقف تصغريا له من شأنه و اختبارا لقدراته، كما أنه ال يري
أن يعامل معاملة الصغار، لذلك جند ميل املراهق إىل نقد و مناقشة كل ما يعرض عليه من آراء و 

إن شخصية املراهق . مواقف و أراء يتعصب هلا أحياناأفكار، و ال يتقبل كل ما يقال له بل تصبح له 
تتأثر بالصراعات و الرتاعات املوجودة بينه و بني أسرته، و تكون نتيجة هذا الصراع إما خضوع أو 

  1. امتثال أو مترده أو عدم استسالمه
  

  :املؤسسة التعليمية كمصدر للسلطة  
 يقضي فيها املراهق معظم وقته، و السلطة املدرسية      الثانوية و اجلامعة هي املؤسسة االجتماعية اليت

تتعرض لثورة املراهق، فالطالب يرى أن السلطة املدرسية أشد من سلطة األسرة، فال يستطيع املراهق 
أن يفعل ما يريد يف املدرسة خضوعا و امتثاال للقوانني الداخلية هلذه املؤسسة، و هلذا فهو يأخذ مظهرا 

رته كاصطناع الغرور و االستهانة بالدرس، و قد تصل الثورة أحيانا لدرجة التمرد سلبيا للتعبري عن ثو
   2 . و اخلروج عن السلطة املدرسية لدرجة تصل إىل العدوان

  
  :مشكلة الرغبة اجلنسية  

     من الطبيعي أن يشعر املراهق بامليل الشديد إىل اجلنس اآلخر، و لكن أحيانا تقف التقاليد حائال 
باته الداخلية، فعندما يفصل اجملتمع بني اجلنسني فإنه يعمل على إعاقة الدوافع الفطرية املوجودة أمام رغ

عند املراهق جتاه اجلنس اآلخر و إحباطها، و قد يتعرض الحنرافات و سلوكات ال أخالقية، باإلضافة 
   3. إىل جلوء املراهقني إىل طرق ملتوية ال يقرها اجملتمع

  
  ـــــــــــــــــــــ

  . 160، ص مرجع سابق، مشكالت املراهقني يف املدن و الريف:  ميخائيل خليل عوض-1
  . 161، ص نفس املرجع:  ميخائيل خليل عوض-2
  . 162، ص نفس املرجع:  ميخائيل خليل عوض-3
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  :الرتعة العدوانية  
الئهم، و ختتلف أشكاهلا      من املشاكل الشائعة بني املراهقني الرتعة العدوانية على اآلخرين من زم

  :مثل
 ).العدوان اجلسدي و اللفظي ( االعتداء بالضرب و الشتم على الزمالء  -
 .االعتداء بالسرقة -
 .االعتداء بإلقاء التهم على اآلخرين -

  :أن غالبية املراهقني يعانون من عدة صراعات أمهها" أمحد عزت راجح"     و يرى 
 .صراع بني مغريات الطفولة و الرجولة -
 .صراعه بني شعوره الشديد بذاته و شعوره باجلماعة -
 .صراع جنسي بني امليل املتيقظ و تقاليد اجملتمع أو بينه و بني ضمريه اخللقي -
 .صراع ديين بني ما تعلمه من شعائر و بني ما يصوره له تفكريه اجلديد -
لى األسرة يف صراع عائلي بني التحرر و سلطة األسرة و قيودها، و بني رغبته يف االعتماد ع -

 .قضاء حاجاته
 .صراع بني مثالية الشباب و بني الواقع -
 .صراع بني جيله و بني األجيال السابقة -
 1. صراعات بني أهداف متعارضة يرغب يف حتقيقها يف آن واحد -

 
  :المشاكل الصحية. 3.2.9

، لكن إذا ازدادت      من املتاعب اليت يتعرض هلا املراهق هي السمنة، فقد تكون مسنة بسيطة و مؤقتة
و كانت كبرية جيب االعتماد على نظام احلمية باستشارة أخصائي، فقد تكون ورائها اضطرابات 

  2. هرمونية للغدد، كما جيب عرض املصاب على طبيب نفساين

  

  ـــــــــــــــــــــ
  . 273، ص )بدون تاريخ(، دار القلم، بريوت، أصول علم النفس:  أمحد عزت راجح-1
  .220، ص 1974، دار املعارف، بريوت، املراهقة و سن البلوغ: مد رفعت حم-2

91  



 

 

  :ةـق و الدراسـالمراه. 10
     لقد أصبح اجملتمع الدراسي يف الوقت احلاضر أكثر إدراكا للمشاكل التعليمية اخلاصة باملراهقني و 

تعلق باحلياة املدرسية منها و نعرض فيما يلي عدد من األسئلة وجهها عدد من املراهقني ت... املراهقات
  :و اجلامعية

  هل جيوز للفىت أو الفتاة اختيار املدرسة الثانوية أو الكلية اليت سيلحق ا ؟ .1
 هل يرغم املراهق على الدراسة، يف الوقت الذي يفضل فيه االلتحاق بعمل ما ؟ .2
 راغ ؟هل من األفضل أن يعطى الطالب واجبات كثرية حبيث ال تتيح له وقتا كافيا للف .3
 ما هي أحسن الوسائل للمذاكرة ؟ .4
 ما هي الظروف املشجعة على الدراسة يف املرتل ؟ .5
 هل من املمكن أن يكون الطالب ناجحا يف مادة و فاشال يف أخرى ؟ .6
 ملاذا يصعب على الطالب الوقوف و التحدث يف الفصل ؟ .7
 ما أكثر املواد الدراسية مالءمة للفىت و الفتاة ؟ .8
 لب احلرية يف اختيار املواد اليت يرغب يف دراستها ؟ملاذا ال يعطى للطا .9

 هل يرغم الطالب على دراسة مواد ليس هلا قيمة يف احلياة العامة ؟ .10
 كيف ميكن للطالب كسب األصدقاء يف مؤسسته التعليمية ؟ .11
ملاذا يكون بعض الطالب حمبوبني جدا، بينما آخرون على عكس ذلك جمهولني ال حيس م  .12

 أحد ؟
 إرضاء املدرسني خصوصا الذين يثورون دائما ؟كيف ميكن  .13
 إىل أي حد جيب أن تصل الصداقة بني الطالب و املدرسني ؟ .14
 1هل للعمل بعض الوقت من أثر على النجاح املدرسي ؟   .15

  
  

 ـــــــــــــــــــ
  .77، ص مرجع سابق، )سيكولوجية الطفولة و املراهقة(يف سبيل موسوعة نفسية  : مصطفى غالب-1
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إذا التحق باملدرسة الثانوية أو الكلية واجه عدة )  ذكر أو أنثى (      من ذلك نرى أن الطالب 
. مشاكل و مواقف جديدة عليه حتول بينه عادة و بني التكيف مع املدرسني و الزمالء و مواد الدراسة

تباك، إال إذا لقي كل هذه املشاكل تتجمع و تتسع و تسبب املراهق و املراهقة احلرية و القلق و االر
  . التوجيه و املساعدة من األسرة و مؤسسته التعليمية ملواجهة هذه املشاكل

و على العكس من .      إن أي توجيه خاطئ يقدم على إرغام يؤدي غالبا إىل قلقهم و اضطرام
ني و ذلك، فإننا عن طريق الصراحة و التقدير آلراء الفرد ميكن أن نصل إىل ختطيط يرضي املراهق

  .األولياء و املؤسسة التعليمية
  :و املشاكل اليت تواجه املراهق خالل حياته املدرسية ميكن حصرها فيما يلي

  .اختيار املدرسة أو الكلية املالئمة: أوال
  .إمناء عادات دراسية صاحلة: ثانيا
  .املناهج الدراسية: ثالثا
  .النشاط االجتماعي باملدرسة: رابعا
  1. س بطالبهعالقة املدر: خامسا

  
  :اختيار املدرسة أو الكلية) أوال( 

     إن اختيار املراهق لنوع دراسته الثانوية أو اختيار الكلية اجلامعية أو املعهد العايل الذي يواصل فيه 
دراسته للحصول مستوى عال، ختضع يف الكثري من احلاالت إىل رغبة اآلباء من جهة، و إىل القواعد و 

فرضها السلطات التعليمية من جهة أخرى، دون مراعاة لرغبات و اجتاهات الفىت و التنظيمات اليت ت
إن الكثرة العظمى من الطالب أو الطالبات مل تستطع إعداد أنفسهم جملال مهين معني يتفق مع . الفتاة

ميوهلم و استعدادام، إما بسبب القيود اليت تفرضها السلطة التعليمية أو بسبب أن بعض الكلمات 
تستهوي آبائهم من الناحية االجتماعية و املادية، بينما جمموعة صغرية نسبيا من الطلبة تستطيع أن 

الطب، اهلندسة، قانون، حماسبة، اقتصاد، ( تتخذ قراراا فيما خيتص باجملال النوعي لدراسام 
  .وفقا لرغبام و مبساعدة أوليائهم) اخل...جتارة

  ـــــــــــــــــــــ
  .77، ص مرجع سابق، )سيكولوجية الطفولة و املراهقة(يف سبيل موسوعة نفسية  :فى غالب مصط-1
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ذلك النجاح الذي جينبه الفشل يف .      إن حرية اختيار املراهق لدراسته عامال مهما لضمان جناحه
ل مببدأ هذا ال يعين عندما نقو. حياته الدراسية و العملية، و حيقق له نتيجة لذلك التكيف الصحيح

ذلك أن عملية التوجيه أصبحت يف . احلرية االختيار أن نترك الطالب بدون أي توجيه تربوي أو مهين
  .الوقت احلاضر أمرا ضروريا

مكان : يتعرض الكثري من الطالب إىل مشكالت تتصل بالدراسة :إمناء عادات دراسية صاحلة) ثانيا( 
كرة مع الرغبة يف النشاط االجتماعي، فهم الكتب املذاكرة، توزيع أوقات املذاكرة، تعارض املذا

و املراهق احملضوض هو الذي تتاح له فرصة احلصول على . املدرسية، القيمة الوظيفية للمواد الدراسية
و على الرغم من . حجرة خاصة به حيث ينفرد بكتبه و يتابع دراسته دوء بعيدا عن مشاغل املرتل

 نصيبه من املسئوليات املرتلية، فإن هذه املسئوليات جيب أن حتدد أن الفىت أو الفتاة جيب أن يأخذ
و من ناحية أخرى جيب أن تسمح له املذاكرة بفترة . حبيث ال تتعارض مع الوقت املخصص للمذاكرة

ذلك كان من الواجب على األولياء االشتراك مع أبنائهم . يسترخي فيها، أو يزاول نشاطه االجتماعي
  :جداول للمذاكرة و أوجه النشاط األخرى كما ميثله النموذج املقترح هلذا املخططاملراهقني يف وضع 

  النـشــاط  التـوقـيـت
  نشاط ترفيهي+ العودة  من املدرسة   16.30 إىل الساعة 15.30من الساعة 
17.15 إىل الساعة 16.30من الساعة    مذاكرة لعلم واحد 
18.00 إىل الساعة 17.15من الساعة    علم آخرمذاكرة ل 
19.30 إىل الساعة 18.00من الساعة    استراحة+ وجبة العشاء  
20.15 إىل الساعة 19.30من الساعة    مذاكرة علم ثالث 
20.30 إىل الساعة 20.15من الساعة    االشتراك يف احلديث مع األسرة+ استراحة  
21.15 إىل الساعة 20.30من الساعة    مذاكرة لعلم رابع 
21.45ىل الساعة  إ21.15من الساعة    حتضري كتب و أدوات اليوم التايل 

  النوم املريح  22.00الســاعــة 
  مترينات رياضية خفيفة+ يقظة الصباح   05.00الســاعــة 
  )جيدة و مغذية(وجبة الصباح   06.00الســاعــة 

  .النموذج املقترح جلدول املذاكرة" 02  رقماجلدول"
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كما أنه يتيح . لب استذكار دروسه بطريقة ال تسبب له التعب و امللل     إن هذا اجلدول حيقق للطا
له الفرصة للترفيه و الترويح عن النفس و االشتراك مع أفراد األسرة يف احلديث و القيام باألعمال 

  .املرتلية
  :أمهية املنهج يف إعداد املراهق و منوه) ثالثا( 

 أو الكلية متنوعة حىت تعطي لكل فرد الفرصة ليعد      جيب أن تكون املناهج يف املدرسة الثانوية
إعدادا كافيا يهيئ له الفرصة ليكون مواطنا صاحلا، كذلك جيب أن تالئم املناهج ميول و قدرات 
خمتلف الدارسني، كما جيب أن تتضمن كل العوامل املفيدة اليت تساعد الطالب على التصرف على 

ل هذا املنهج يهدف إىل إعداد الطالب لطرق احلياة و النشاط و مث... أوجه النشاط يف احلياة اليومية
كذلك فمثل . اخلارجي سواء أكان سيواصل دراسته اجلامعية أم سيترك التعليم للعمل و كسب الرزق

هذا املنهج سوف يساعد الطالب على تكوين جمموعة من العادات و االجتاهات و ألوان املعرفة اليت 
  . املسئولياتستضمن له النجاح يف حتمل 

     إن املنهج املالئم املدروس على أسس تربوية و نفسية سيكون أكرب عون للطالب للتفكري 
   .باالستقالل و التدريب على السيطرة على عواطفه و حتمل املسئولية كفرد يساهم يف بناء اجلماعة

  
  :النشاط االجتماعي يف املدرسة) رابعا(

د يف املدرسة أو الكلية بالرهبة ملواجهة زمالء جدد يف بيئة جديدة، و      كثريا ما يشعر الطالب اجلدي
لذلك فإن املدارس حتاول يف الوقت احلاضر إزالة هذا الشعور و منح الطالب أكرب فرصة للتأقلم يف 
. البيئة اجلديدة و ذلك بتنظيم الرحالت و اشتراك الطالب يف الندوات و تعويدهم عن النظم املدرسية

نب املؤسسة التعليمية جيب أن يبذل الطالب جهدا ليشترك يف اجلماعة اجلديدة و يتكيف و إىل جا
  .معها

     إن الصداقة تقوم على أساس تشابه امليول و اخلربات، و تلعب النوادي املدرسية و اجلامعية دورا 
لطالب كيف هاما يف تكوين مثل هذه الصداقات، و عن طريق االشتراك يف مثل هذه النوادي يتعلم ا

و إذا رفض االشتراك يف النوادي، كان يعين ذلك خوفه من الناس . يعيش و كيف يتعامل مع اآلخرين
  و بطريقة غري مباشرة ميكن لألولياء أن يسهموا يف  تكوين  صداقات . أو عدم تكيفه مع بيئته اجلديدة
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ب الذي نشأ يف بيئة تشجع فالطال. مدرسية، و ذلك عن طريق السماح ألبنائهم بتبادل الزيارات
العالقات االجتماعية على أساس من التعاون و التسامح ال جيد صعوبة يف اكتساب حب و صداقة 

و على العكس من ذلك، الطالب املسيطر عليه يف مرتله ال ميكن أن ميارس رغباته يف عالقته . اآلخرين
  .مع زمالئه إذا رغب يف مصادقتهم

  

  :رس و طالبه املراهقالعالقة بني املد) خامسا(
     إن العالقة بني املدرس و الطالب تلعب دورا هاما و أساسيا خاصة يف هذه املرحلة العمرية يف بناء 

و من مث . شخصيتهم بدرجة أنه ميكن اعتبارها املفتاح املوصل إىل جناح املوقف التعليمي أو فشله
يف مظاهرها تافهة و لكنها يف حقيقة األمر حيرص علم النفس على أن يدخل من الوسائل اليت قد تبدو 

  .ِتؤدي إىل تكوين العالقة بني املدرس و طالبه عالقة صحية سليمة
     إن الطالب كاملرآة تعكس حالة املدرس املزاجية و استعداداته االنفعالية، فإن هو أظهر روح املرح 

. بتهاج و روح الود و التجاوب معهو االستبشار و التفتح للحياة، كان خليقا بطالبه أن يظهروا اال
ال . أما أن هو أظهر االكتئاب و الضيق و التربم و سرعة التوتر مل جيد من طالبه إال ما واجههم به

يلبث املدرس الذي اضطربت نفسه و اختل اجلانب االنفعايل من شخصيته إال طالب مضطربني 
يد امليل إىل العدوان و السيطرة يضطر طالبه فاملدرس الذي يتصف بأنه شد. انفعاليا و منحرفني مزاجيا

إىل أن يكونوا جبناء أميل إىل االنسحاب أو إىل أن يكون واحد منهم كثري امليل إىل العدوان و 
و هم حياولون التنفيس عن هذا امليل عن طريق معاكسة زمالئهم أو اختاذ العنف وسيلة ... االحنراف

ن املدرس الذي حيقر طالبه و يهون من شأم و يسخر من كذلك يالحظ أ. للتعامل مع الناس عموما
قدرام، يضطرهم إىل أن يسلكوا سبيل الغش و الكذب و اخلداع حىت ميكنهم أن يواجهوا مطالب 

 .  مدرسهم املتعسفة
     فالعالقة بني املدرس و طالبه ليست أمرا بسيطا كما يتصور البعض، إذ حيددها و يتدخل فيها 

  .عوامل املعقدة، فاملراهق يتأثر و قد يتأثر يف عالقته مع مدرسه و بعالقته مع والديهجمموعة من ال
     إن احلالة املادية و املعيشية و البيئة االجتماعية العامة أو العائلية أو اخلاصة، وما تتطلبه احلياة 

درس بتلك العوامل هلا العصرية من متطلبات حياتية تتوافق مع األحوال املادية و مقدار تأثر حياة امل
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  :المراهقة و النشاط الرياضي الترويحي. 11
  :أثبتت الدراسات النفسية أن املراهق يتعرض للتوتر النفسي ألسباب خمتلفة منها     

حتدث يف جسمه،   التغريات اليت السليب حنو نفسه أو  الدراسة أو الشعور  ة على متطلباتعدم القدر
يشعر بالتوتر   قد  املراهق أن األزهر    جبامعة حيث أوضح دكتور هاشم حبري أستاذ الطب النفسي

عضويا ويشعر بضعف قدرته على  النفسي وينسحب اجتماعيا ويتملكه الغضب والعدوانية ويضطرب
  .كيف وأحيانا يلجأ إىل املخدراتالت

 الصحي  الغذاء وتناول  بانتظام  الشاب املراهق املتوتر نفسيا مبمارسة الرياضة  هاشم.وينصح د     
يف    وعلى التحكم االسترخاء  متارين  ممارسة على  واالبتعاد عن شرب املنبهات بكثرة والتدريب 

مبزاولة  ينصح   وتدعيم ثقته بنفسه، كما طات االجتماعية النشا االنفعاالت العدوانية واالندماج يف
 حيث ،لكبار السن أيضا رياضة املشي حتديدا للوصول إىل حالة نفسية أفضل ليس فقط للمراهقني بل

األمريكية أن املشي السريع ولو ملدة عشر  توصلت دراسة علمية قام ا باحثون من جامعة والية أيوا
    1. دقائق مفيد جدا

للفرد باإلضافة   من أمهية كربي يف املتعة الشامةهمن األركان األساسية يف برامج الترويح ملا يتميز ب    
  املشاعر و، والعقلية واالجتماعية  يف التنمية الشاملة للشخصية من النواحي البدنية والصحيةاألمهيةإيل 

التحسن يبدأ خالل املشي  ياضة املشي فإناإلجيابية تنشأ يف العادة بعد التمارين الرياضية إال يف حالة ر
  .لذا فرياضة املشي تعد األفضل على الصعيدين البدين والنفسي

 ضرورية لكل األعمار، إال أنه يف سن الشباب ذات أمهيةالتروحيية ن ممارسة التمارين الرياضية      إ
والعظام  العضالتخاصة حيث أن اجلسم يف منو مستمر، فهو حيتاج إىل الرياضة للتأكد من أن 
باإلضافة إىل بناء  والقلب والرئتني وكل األعضاء احليوية األخرى تنمو بشكل طبيعي وسليم،

احلركية املنظمة تعزز منو  الشخصية السليمة، فقد أشارت العديد من الدراسات إىل أن األلعاب
 بالنفس وتقدير الذات بصورة صحية، وتزيد من الثقة الشباب من الناحية البدنية والذهنية والنفسية

  2. والشعور باإلجناز

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسالة ماجستري، م ت ب ر، جامعة دور التربية البدنية و الرياضية يف خفض السلوك العدواين للتالميذ املراهقني:  واضح أمحد أمني-1
  .2005اجلزائر، 

  . 94ص ، 2002، 1، مكتبة األجنلو مصرية، طعلم النفس الفسيولوجي: لسيد حسن مصطفى حسني باهي، حسني أمحد حشمت، نبيل ا-2
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الدم  السكري وضغط(كما أن معظم األمراض املزمنة اليت يصاب ا الفرد مع التقدم يف العمر      
واملراهقة، ومن املعروف  كلها تنشأ من مرحلة الطفولة... ) والكوليسترول وأمراض القلب والسمنة

للوقاية من اإلصابة بتلك األمراض، وهذا  ممارسة التمارين الرياضية تعترب إحدى العوامل املساعدةأن 
  .مراحل العمر ويف مرحلة املراهقة خاصة جيعل ملمارسة األنشطة أمهية خاصة يف كل

ياة ذلك منط احل يف ومن املرجح أن تستمر أمناط احلياة املكتسبة أثناء املراهقة مدى العمر، مبا     
أن يستمر بعد البلوغ، وهذا أيضا  املتسم بقلة احلركة وسوء التغذية ومعاقرة مواد اإلدمان، فإنه ميكن

تصبح ممارسة الرياضة جزء من روتني احلياة  جيعل للتعود على ممارسة الرياضة أمهية خاصة حبيث
   1. وصحية اليومية، مما يهيئ األساس حلياة فعالة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 .171، ص 1998، القاهرة، 1، دار الفكر العريب، طالرياضة دواء لكل داء:  عصام بدوي-1
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  :لـخالصة الفص
  

     تستخدم كلمة املراهقة استخداما واسعا، و لكنها ليست معرفة تعريفا وثيقا، فهي تشري إىل طور 
 حتديد بداية مرحلة املراهقة، و لكن من من أطوار النمو له أصل ثقايف و بيولوجي، و من السهل

  . الصعب أن حندد متاما ايتها، فذلك أمر حتدده الثقافات املختلفة
إن مرحلة املراهقة مرحلة تتميز بالثورة النفسية، والتغريات السريعة والتقلبات املزاجية والنفسية،      

نائهم يف هذه املرحلة، وهذه املرحلة حيوية مما قد يسبب للوالدين نوعا من االضطراب يف التعامل مع أب
وهامة بالنسبة للشخص املراهق ألن فيها تكتمل مالمح شخصيته، وقد يكون اإلخفاق فيها مدمرا 

  .للشخص
     و تتسم مبحاولة وصول املراهق إىل التوافق النفسي االجتماعي و االندماج قصد حتقيق الذات، و 

و ذلك باالستقالل االنفعايل و االقتصادي عن األسرة، إي االنتقال احلصول على مكانته االجتماعية، 
من االعتماد على الغري إىل االعتماد على النفس، و االنتماء إىل مجاعات، و ذلك حىت يكتشف قواه 
احلقيقية، و يفهم ميوله و رغباته و اهتماماته األساسية، و بالتايل يتقبل ذلك و يثق يف نفسه و يليب 

 . األمن و حتقيق الذاتحاجاته من
قاس ألن املراهق املتأخرة و املقبلة على الشباب ولذلك فإن القلق الذي يصاحب فترة املراهقة      

خياف من عدم القدرة على النضج، وحياول أن تكون له بعض الطلبات اليت ال ميكن أن يوافق عليها 
اهق وهنا جيب أال يصغي اآلباء واألمهات الكبار وعندما يرفض الوالدان ذلك تكون النتيجة ثورة املر

 بصفة الرشد موقفهم، فاملراهق يف حاجة إىل ىأمام هذه الثورة ألا جمرد تطرف وجيب اإلصرار عل
، ويعرف املراهق أن التصرف املتزن   ما زال إنسانا يف طريقه إىل النضج لكنه مل يصل بعدو هو،  دائمة

 .  بالنفسيؤكد احترام اآلخرين وحيقق له الثقة
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  :تمهيـد
  

 عن اخلوف من القلق حالة نفسية تتصف باخلوف والتوتر، وكثرة التوقعات، وينجم القلق     
املستقبل، أو توقع لشيء ما، أو عن صراع يف داخل النفس بني النوازع والقيود اليت حتول دون تلك 

 .النوازع
من الناس، ويزداد حدوثه  % 15 – 10والقلق أكثر االضطرابات النفسية شيوعا، فهو يصيب      

 املدرسة، أو من مرحلة الطفولة إىل يف الفترات االنتقالية من العمر، كاالنتقال من مرحلة البيت إىل
  .املراهقة، وعند االنتقال إىل سن الشيخوخة والتقاعد، أو سن اليأس عند النساء

وقد يصاب اإلنسان بالقلق . كما قد حيدث القلق عند تغيري املرتل أو العمل أو ما شابه ذلك     
  .سان لساعات أو أيامكانفعال طارئ يزول بزوال السبب، وقد يصبح مزمنا يبقى مع اإلن

ومن أشكال القلق قلق األم على ابنها إن تأخر عن موعد وصوله، وقلق اإلنسان على وظيفته      
وعمله، أو قلق املرء على صحته حني ميرض، وقلق الطالب على نتائج امتحاناته، أو قلق التاجر على 

نسان القلق بأعراض خمتلفة، منها ويصاب اإل. وهناك أشكال كثرية من القلق ال جمال حلصرها. جتارته
اإلحساس باالنقباض، وعدم االرتياح والشعور بعدم الطمأنينة، والتفكري امللح واألرق، كما قد يشكو 

   .القلق من اخلفقان وإحساس بتشنج يف املعدة أو برودة يف األطراف
أمر طبيعي، أما أن وليس منا من ال يقلق يف حلظة من اللحظات، أو موقف من املواقف، فهذا      

ومن الناس من يقلق ألتفه األسباب، . يستمر القلق أليام، بل لشهور أو سنني، فهذا ما ال حتمد عقباه
  .فتساوره اهلموم والشكوك، ويعيش أيامه بني القلق واالكتئاب

     و سوف حناول التطرق يف هذا الفصل إىل موضوع القلق و عالقته باملراهق اجلامعي و حتصيله 
الدراسي و كذا احللول املتاحة و املرجوة لتجنب هذه الظاهرة اليت دد الطالب اجلامعي و هو يف 

  .املرحلة احلرجة من عمره
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  :تعريفـات القلق. 1
  

يعرف القلق بأنه خربة عميقة من اخلوف و التوجس يدركها الفرد كشيء ينبعث من داخله إىل      
أن الكائن احلي الذي يعاين القلق و يستجيب " جرنكر و روبرت"كر و يذ. موقف ديد خارجي واقعي

 و ذلك حتت شروط معينة ترتبط .بشكل عميق كما لو كان يواجه موقفا بني احلياة و املوت
بدرجات عادية أو قليلة من اخلطر أي أن القلق استجابة تدل على حالة داخلية ذات معىن للشخص 

القلق بني اخلوف البسيط و الرعب احلاد و تتميز هذه االستجابة و تتراوح استجابة . الذي خيربها
  1. بالتوتر و عدم االستقرار و االرتعاش و سرعة النبض و كثرة العرق

 شعور عام، غامض، غري سار، بالتوقع و اخلوف و التوتر، «     يعرف أمحد عكاشة القلق على أنه 
 2 »  متكررةمصحوب عادة ببعض اإلحساسات، يأيت على شكل نوبات

حالة نفسية حتدث حني يشعر املرء بوجود خطر يهدده،  «     و يعرف نعيم الرفاعي القلق على  أنه 
و هو ينطوي على توتر انفعايل تصحبه اضطرابات فسيولوجية خمتلفة كما أن القلق الشديد يبدو حادا 

تكيف غري مناسب مع و ال يتصل مبوقف خاص، و معني، و يبدو يف سلسلة من األعراض تعرب عن 
   3  »الظروف احمليطة اليت يعيش ضمنها الفرد

 حالة من اخلوف الدائم، يعيش الفرد «يعرف القلق كونه  " Steincrohn"       أما ستينكروهن 
على إثرها مشغول البال ال شعوريا، أو هي حالة اهلروب من اخلطر املهدد للفكر و اجلسد، خطر ذي 

 داخلي ألن مركز الصراع ما بني األنا  الذي يريد اإلشباع املرفوض عامة مصدر داخلي أو خارجي،
 و األنا األعلى الذي ال يتوقف من إعطاء األوامر و النواهي، و يظهر على العضوية ،من طرف اجملتمع

إخل، خارجي ألن الدوافع و الرغبات ...على شكل العرق الزائد، االرتعاش، التوتر و االنقباض، 
 4 » ك ضغوطات خمتلفةمشكال بذل

  ــــــــــــــــــــــ
  .216، ص 2002، املكتب العلمي للكمبيوتر ، االسكندرية، الصحة النفسية:  مدثر سليم أمحد-1
  .38، ص 1976، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، الطب النفسي املعاصر:  أمحد عكاشة-2
  . 261، ص 1969مشق، ، مطبعة طربني، د2، طالصحة النفسية:  نعيم الرفاعي-3

  4- Steincrohn : comment  j’ai vaincu l’angoisse, Elsevier séquoia, Bruxelles, 1975, p 6.   
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 أنه شعور ذايت باخلوف أو التهديد، يالزمه أحيانا ارتفاع «     يقول أسامة راتب عن القلق  
  1 »االستثارة الفسيولوجية يشبهه و لكن ليس هو اخلوف

 

 
     )فاروق السيد عثمان . د( اخلريطة املعرفية للقلق "  20الشكل "                         

  
 ــــــــــــــــــــــ

 1- أسامة كامل راتب: علم نفس الرياضة، دار الفكر العريب، ط3، القاهرة، 2000، ص 426.
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للقلق أو اخلوف، إذ أنه يشكل إشارة إنذار حتذر العضوية و ترفع      و هناك يف بعض األحيان فائدة 
فعندما نقترب من موقف خطري كتسلق اجلبال أو االمتحان أو قيادة سيارة فوق طريق . من االنتباه

عندئذ خيفق قلبنا بشدة . يغطيها اجلليد، فإن جسدنا يرسل إشارات حتذرنا من األخطار املهددة للحياة
و قبل االمتحان يدفعنا مقدار من القلق و اخلوف حنو . كرب و خنطط بطريقة أخرىو  نتصرف حبذر أ

  . التحضري لالمتحان بشكل جيد
فالقلق املفرط يقيد .      و لكن عندما يتجاوز القلق مقدارا معينا، فإنه يسبب الضرر أكثر من الفائدة

اإلضافة إىل ذلك ميكن للقلق الشديد ب. تفكرينا و سلوكنا و يضيق، من القدرة على التركيز و اإلجناز
أن يعرضنا للخطر يف املواقف احلرجة جدا، ذلك ألنه ميكن أن يقودنا إىل ردود فعل متسرعة و خمجلة 

 1. و بدون تفكري

  

  :طبيعـة القلـق. 2
      القلق عبارة عن رد فعل الفرد على اخلطر الناجم عن الفقدان أو الفشل الواقعي أو املتصور، و 

يقصد بالفقدان هنا فقدان قيم . هم شخصيا للفرد، حيث يشعر بالتهديد جراء هذا الفقدان أو الفشلامل
إنسان ما، أو فقدان شيء ميلكه و يقدره إجيابيا و يرغب يف االحتفاظ به، كالصحة و العافية اجلسدية 

الذات و تقديرها من و املمتلكات املادية و احلرية الشخصية، و قدرته على التصرف و الفعل و احترام 
و يشتمل على حاالت مث تقييمها بشكل . و ميكن أن يكون هذا الفقدان عابرا أو ائيا. قبل اآلخرين

  .إجيايب
كالنجاح يف االمتحان و (       أما الفشل فيعين هنا أن املرء يرغب يف حتقيق هدف جذاب بالنسبة له 

ة للوصول إىل هدفه و يعاين يف أثناء ذالك من و يقوم مبحاول) حتقيق درجة جيدة أو امليل لشريك
  .الفشل

 يلقي عليهما الفرد أمهية شخصية ميسان تصورات ذات قيمة مركزية و نفاخلسارة أو الفشل اللذا
  2 .حاجات و أهداف عليا له
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يدفع .       فالقلق الطبيعي أو السوي أو العادي إن هو إال رد فعل يناسب مع كم و كيف التهديد
و ال يوجد أي . القلق اإلنسان ليجد طرق ملواجهة التهديد بنجاح، أو التصدي ملصدر التهديد بنجاح

ر حمدود من القلق ضروريا للنمو، فإن قدرا كبريا منه يكون و بينما يكون قد. فرد يعيش بال قلق
القلق  « : 1950ماي  و كما يقول. معوقا، و يرغم الفرد على تكوين دفاعات عصابية أو ذهانية

 عبارة عن رد فعل للتهديد يتصف بعدم التناسب مع اخلطر احلقيقي، و يتضمن الكبت و العصايب
ص العصايب أن يفهم بوضوح األسباب اليت أدت به إىل القلق و ال يستطيع الشخ. »بعض الصراعات 

و يضل اإلنسان يسعى خلفض حدة التوتر بأساليب خمتلفة يتنقل بينها حىت يستقر على منط . و التوتر
و لألسف الشديد فإن هذه األساليب ال تنجح يف عالج أسباب . معني فيثبت أو حيدث له مجود
   1.  يف املستقبل البعيدالقلق، و لكنها تؤدي إىل زيادته

     و يعد القلق واحد من املشاعر األساسية الطبيعية لدى اإلنسان مثله مثل الغضب و احلنق و الفرح 
و يظهر القلق يف املواقف اليت يقيمها . و احلزن، اليت ترافق اإلنسان منذ حلظات الوالدة حىت اية احلياة

عب السيطرة عليها، و يشعر الفرد باالنزعاج و الضيق الفرد على أا مهددة و غري مضمونة و يص
و يتفق الباحثون النفسيني مع نتائج البحث البيولوجي على أن القلق أو اخلوف عبارة عن شكل . منها

بل و أن املخاوف تظهر يف أثناء مراحل معينة . طبيعي من ردود األفعال املتجذر بيولوجيا يف عضويتنا
غلف النمو الطبيعي، على حنو خوف األطفال الصغار من الغرباء املسمى من منونا بشكل منتظم و ت

  2. » ذلك الكف العميق للشعور باحلياة « بأنه 1955لقد وصف شيللر يف عام ". قلق الغرباء"

و حيتمل أن يكون كل الناس تقريبا قد عانوا ملرة من .      و تظهر خربات القلق بأشكال خمتلفة جدا
كما هو احلال يف املواقف اخلطرية أو املهددة اليت تعترضنا كاالمتحان أو التقرب  من القلق أو الفزع، 

  .شريك أو االنتقال من بيئة إىل أخرى
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     و لقد أثارت مشكلة القلق اهتماما علميا قويا، ليس فقط يف أوساط علم النفس و بصورة خاصة 
و الدين و علم االجتماع و األخالق ) الوجودية بشكل خاص ( فرويد، و إمنا كذلك اهتمام الفلسفة 

و تتوفر اليوم كمية كبرية من املعارف املؤكدة جتريبيا و اليت يصعب . و الطب النفسي و الفسيولوجي
 .على الباحث كفرد اإلطاحة ا مجيعا

  

  :نظريات تفسير القلق. 3
  

  1  :تصورات فرويد للقلق. 1.3

.  بدراسة ظاهرة القلق، و حاول معرفة سبب نشأته عند الفردFreud     اهتم عامل النفس فرويد 
  .نوعني من القلق مها القلق املوضوعي و القلق العصايبحيث إنه مييز بني 

  : Objective Anxietyالقلق املوضوعي  
و يعرف .      حينما يدرك الفرد أن مصدر القلق خارجي، نقول أن الفرد يعاين قلقا موضوعيا

 فمصدر اخلطر يف القلق املوضوعي )) رد فعل خلطر خارجي معروف ((فرويد القلق املوضوعي بأنه 
يوجد يف العامل اخلارجي، و هو خطر حمدد، فمثال اخلوف من سيارة مسرعة قد ال يسيطر عليها 
سائقها، أو اخلوف من قرب امتحان آخر العام، يعترب قلقا موضوعيا، و لقد أطلق فرويد على 

  : القلق املوضوعي هذه املسميات
 Real Anxietyالقلق الواقعي  -
 True Anxietyالقلق احلقيقي  -
 Normal Anxiety السوي القلق -
 

    و هذا النوع من القلق أقرب من اخلوف، ألن مصدره يكون واضح املعامل لدى الفرد، و يوضح 
  فرويد يف نظريته أن القلق و اخلوف ما مها إال ردود أفعال يف موقف معني، فاخلوف استجابة خلطر 
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خارجي معروف، و القلق هو استجابة خلطر داخلي معروف، فالقلق هو من جهة توقع صدمة، و من 
جهة أخرى تكرارا للصدمة يف صورة خمففة، فعالقة القلق بالتوقع ترجع إىل حالة اخلطر، بينما حتديد 

موضوع له يرجعان إىل حالة الصدمة اليت يسببها العجز و هي احلالة اليت يتوقع القلق و عدم وجود 
  .حدوثها يف حالة اخلطر

 
   :   Neurotic Anxietyالقلق العصايب   

     ميكن تعريف القلق العصايب على أنه خوف غامض غري مفهوم، ال يستطيع الشخص أن يشعر به 
و يتضح من هذا التعريف، أن مصدر القلق . خليأو يعرف سببه، فهو رد فعل خلطر غريزي دا

فيخاف الفرد من أن تغرقه و " . اهلو " العصايب يكمن داخل الشخص يف اجلانب الذي يطلق عليه 
تسيطر عليه نزعة غريزية ال ميكن ضبطها أو التحكم فيها، و قد تدفعه ليقوم بعمل أو يفكر يف أمر قد 

  1: ثالثة أنواع من القلق العصايب و هيو مييز فرويد بني . يعود عليه باألذى

  
 و هو قلق يتعلق بأية فكرة مناسبة أو أي شيء خارجي، و :القلق اهلائم الطليق -

األشخاص املصابون ذا النوع من القلق يتوقعون دائما أسوأ النتائج، و يفسرون كل ما حيدث هلم 
  .أنه نذير سوء

 غري معقولة، و ال يستطيع املريض أن  هو عبارة عن خماوف تبدو:قلق املخاوف املرضية -
يفسر معناها، و هذا النوع من القلق يتعلق بشيء خارجي معني، فهو ليس خوفا معقوال، كما أننا ال 

 .جند عادة ما يربره، و هو ليس خوفا شائعا بني مجيع الناس
و غري  يرى فرويد أن هذا النوع من القلق يبدو واضحا يف بعض األحيان، :قلق اهلسترييا   -

واضح يف أحيانا أخرى، كما أن أعراض اهلسترييا مثل الرعشة و اإلغماء، و صعوبة التنفس، إمنا حتل 
حمل القلق، و بذلك يزول الشعور بالقلق أو يصبح القلق غري واضح، و من هنا جند أن أعراض القلق 

 .أحدمها نفسي و اآلخر بدين: اهلستريي نوعان
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  :تفسير القلق عند أتورانك. 2.3
     يفسر أتورانك القلق على أساس الصدمة األوىل و هي صدمة امليالد، فانفصال الوليد عن األم و 

  القلق ألنه يتضمن انفصاال فالفصام يستثري لدى الطفل. هي الصدمة األوىل اليت تثري لديه القلق األوىل
عن ثدي األم، و الذهاب إىل املدرسة يثري القلق ألنه يتضمن االنفصال عن األم، و كذلك الزواج يثري 

فالقلق يف رأي أوتورانك هو اخلوف اليت تتضمنه هذه . القلق ألنه يتضمن االنفصال عن األم
وىل يتخذ صورتني تستمران مع الفرد يف االنفصاالت املختلفة،  و يذهب أوتورانك إىل أن القلق األ

إن خوف احلياة هو قلق من التقدم و . خوف احلياة، و خوف املوت: مجيع مراحل حياته، مها
االستقالل الفردي الذي يهدد الفرد باالنفصال عن عالقاته و أوضاعه، أما خوف املوت فهو قلق من 

 خوفه من أن يفقد استقالله الفردي إىل حالة التوتر و فقدان الفردية و ضياع الفرد يف اجملموع أو
  1. االعتماد على الغري

 
  :القلق عند ميالني كالين. 3.3

     ترى كالين أن هناك نوعني من الغرائز اليت جيب أن يواجهها الرضيع و هي الغرائز العدوانية و 
نضج نعين به عدم اإلشباع الغرائز الليبيدية، فأنا الرضيع غري ناضج، فبالتايل يتعرض للقلق، فعدم ال

  2. لغرائزه و حاجياته البيولوجية

فالطفل يدرك أمه و كأا موضوع جزئي مزدوج، فاإلشباع يكون متعلق باملوضوع اجليد، و      
االحباطات تكون متعلقة باملوضوع الرديء، و بني هذين التمثلني هناك صراعات حادة و مقلقة، مث 

 العامل اخلارجي بعد قلق الفصام البارانوئي، فيبدأ بإسقاط صراعاته عليه ينتقل الطفل إىل مرحلة إدراك
فيمر خبربات جيدة مشبعة، و خبربات سيئة حمبطة، مث ينتقل الطفل إىل مرحلة يكون متثيله للعامل اخلارجي 
أكثر وضوحا و تناسقا، كما يتعرف على أمه كفرد غري جمزئ، و هنا تظهر عند الطفل حرية و تناقض 

  3 .داين، و هذا يف إطار ما يسمى بالقلق االكتئايبوج
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  :القلق عند كارل يونج. 4.3
     يعتقد يونج أن القلق عبارة عن رد فعل يقوم به الفرد حينما تغزو عقله قوى و خياالت غري معقولة 

ففي الال شعور . الال شعور اجلمعي من السمات املميزة لنظرية يونجصادرة عن الال شعور اجلمعي، و 
اجلمعي ختتزن اخلربات املاضية املتراكمة عرب األجيال و اليت مرت باألسالف القدامى و العنصر البشري 
عامة، فالقلق هو خوف من سيطرة الال شعور اجلمعي غري املعقولة اليت مازالت باقية فيه من حياة 

بدائية، كما يعتقد أن اإلنسان يهتم عادة بتنظيم حياته على أسس معقولة منظمة و أن ظهور اإلنسان ال
  1. املادة غري املعقولة من الال شعور اجلمعي يعترب ديدا لوجوده

  

  :القلق عند ألفريد آدلر. 5.3
نشأة القلق، و      كان آدلر يؤمن بالتفاعل الدينامي بني الفرد و اجملتمع، و هذا التفاعل يؤدي إىل 

يرى أن الطفل يشعر عادة بضعف و عجز بالنسبة للكبار و البالغني بصفة عامة، و للتغلب على هذا 
فاإلنسان السوي يتغلب على شعوره بالنقص و القلق عن طريق تقوية . العجز يسلك طريق السوية

د أن يعيش بدون أن يشعر الروابط االجتماعية اليت تربط الفرد باآلخرين احمليطني به، و يستطيع الفر
  2. بالقلق إذا حقق هذا االنتماء إىل اجملتمع الذي يعيش فيه

  
  :القلق عند إيريك فروم. 6.3

     يرى فروم أن الطفل يقضي فترة طويلة من الزمن معتمدا على الكبار و خاصة والديه، و هذا 
 منو الطفل يزداد حترره و اعتماده على االعتماد يقيده بقيود يلتزم ا حىت ال يفقد حناما، و بازدياد

نفسه، و الذي يولد شعورا بالعجز و القلق نتيجة ما يود إجنازه من األعمال و عدم اكتمال قدراته 
إلجنازه هذه األعمال، و هكذا يرى فروم أن القلق ينشأ عن صراع بني احلاجة للتقرب من الوالدين و 

  3. احلاجة إىل االستقالل
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  :القلق عند كاتل و شاير. 7.3
     كشفت األحباث التحليلية العاملية لكاتل و شاير عن وجود نوعني من مفاهيم القلق أطلقا عليهما 

و تصور حالة القلق  ". state anxiety" ، و حالة القلق  " Triat Anxiety " مسة القلق
كظرف أو حالة اخلوف الطبيعي، و يشعر ا كل الناس يف مواقف التهديد مما يؤدي إىل تنشيط 

و ختتلف شدة احلالة تبعا ملا يستشعره كل . جهازهم العصيب املستقل، و يهيئهم ملواجهة مصدر التهديد
و تتغري . رجة خطورة يف املوقف الذي يواجهه، كما تزول بزوال مصدر اخلطورة أو التهديدفرد من د

  .حالة القلق يف شدا و تتذبذب عرب الزمن تبعا للموقف املهدد للفرد
  أن مسة القلق تشري إىل الفروق الثابتة نسبيا يف القابلية  Speilberger     و يعتقد سبيلربجر 

تشري إىل االختالفات بني الناس يف ميلهم إىل االستجابة جتاه املواقف اليت يدركها و مسة القلق . للقلق
كمواقف مهددة، و ذلك بارتفاع شدة القلق، و مسة القلق تتأثر باملواقف بدرجات متفاوتة، حيث إا 

و يتضح من العالقة بني . تنشط بواسطة الضغوط اخلارجية اليت تكون مصحوبة مبواقف خطرة حمدودة
و يستثار فقط ) كسمة للقلق ( حالة القلق و مسة القلق أن االستعداد أو التهيؤ للقلق يظل كامنا 

  1. و تأخذ هذه العالقة شكل املنحىن) كحالة القلق ( مبثريات مهددة 

  

  :القلق عند ماي. 8.3
ا أساسية،      القلق عند ماي هو توجس يصحبه ديد لبعض القيم اليت يتمسك ا الفرد، و تعتقد أ

االستعداد الفطري، و األحداث اخلاصة اليت ستحضر القلق عن : و ترى ماي أن للقلق أساسني مها
. طريق التعلم بأنواعه املختلفة، و أن استجابة القلق تكون سوية إذا كانت متناسبة مع اخلطر املوضوعي

  2. ا للقيم األساسية للفردو اخلوف عند ماي عبارة عن استجابة متعلمة خلطر حملي ال يشكل ديد
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  :نظرية القلق كسمة و كحالة. 9.3
لقلق كحالة و كسمة، و قد توصل      شهدت بداية اخلمسينات من القرن املاضي التمييز بني نوعي ا

 من خالل دراساته العاملية اليت قام ا يف بداية الستينات إىل وجود عاملني واضحني Cattellكاتل 
 هذا املفهوم و قدم Spielberger 1966و دعم سبيلربجر . للقلق مها قلق السمة و قلق احلالة

الة انفعالية ذاتية يشعر فيها الفرد باخلوف و ح«و يعرف قلق احلالة بأنه . نظرية القلق كحالة و كسمة
  1 » التوتر، و ميكن أن تتغري هذه احلالة يف شدا من وقت آلخر

 خربة انفعالية مباشرة تتميز باخلوف و التوتر، و «     و يعرف أسامة راتب قلق احلالة على أا 
فرد نتيجة موقف توتر أو ديد و هي درجة القلق اليت يشعر ا ال. يصاحبها أحيانا استثارة فسيولوجية
  2 »صفة مؤقتة تتغري من وقت آلخر

استعداد الفرد إلدراك مواقف معينة كمهدد له، و  «     بينما يعرف سبيلربجر قلق السمة بأنه 
 قلق السمة «أما أسامة راتب، فيقول . »االستجابة هلذه املواقف مبستويات خمتلفة من حالة القلق 

خصي مستقر إلدراك مواقف بيئية معينة كمصدر للتهديد أو التوتر، و امليل لالستجابة تعين استعداد ش
و يالحظ أن األفراد الذين يتميزون بسمة القلق . هلذه املواقف بدرجات عالية من حاالت القلق

يدركون عددا كبريا من املواقف على أن فيها ديدا هلم و مييلون لالستجابة ملثل تلك املواقف 
  3 »ات عالية من الشدة الفسيولوجية بدرج

و ) الطاقة الكامنة(     و ميكن تشبيه العالقة بني القلق السمة و القلق احلالة بالعالقة بني طاقة الوضع 
طاقة احلركة، حيث يشري قلق السمة مثل طاقة الوضع إىل استعداد كامن حلدوث استجابة معينة إذا 

اليت حتدث اآلن ) رد الفعل(الة مثل طاقة احلركة إىل االستجابة أثريت مبثري مناسب، كما يشري قلق احل
   .و مبستوى معني من الشدة
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     هذا و من املتوقع أن يدرك األفراد املتميزون باملستوى العايل يف مسة القلق أغلب املواقف على أا 
مهددة هلم، و من املتوقع أم يستجيبون و مبستويات مرتفعة الشدة من قلق احلالة أكثر من األفراد 

   1. الذين يتميزون مبستوى منخفض يف مسة القلق
  

  2: المتغيرات المرتبطة بالقلق كسمة و القلق كحالة كما ذكرها كاتل. 1.8.3

 

 القلق كسمة:
. زيادة القابلية للضيق-  
. الشائعةء زيادة االستعداد لالعتراف باألخطا-  
. امليل الزائد للموافقة-  
. زيادة سرعة ضربات القلب-  
. اخنفاض زمن الرجع-  
. اخنفاض حفظ الكتابة-  
. اجلسمية العامة اخنفاض القوة-  
).انعكاسات مقاومة اجللد الكهربائية (  سرعة االشتراط الذايت -  
. االنفعال الزائد-  
. زيادة النقد الذايت-  
. نقص سرعة احلكم اإلدراكي-  

 

 القلق كحالة:
. زيادة يف محض اهليبوريك يف البول-  
. الشائعةء زيادة االستعداد لالعتراف باألخطا-  

  ـــــــــــــــــــــ
  .160، ص مرجع سابق، علم نفس الرياضة:  أسامة كامل راتب-1
، مكتبة األجنلو 1، طاملرجع يف علم النفس الفسيولوجي:  مصطفى حسني باهي، حسني أمحد حشمت، نبيل السيد حسن-2
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. زيادة القابلية للضيق-  
. زيادة سرعة التنفس-  
. يف الدم بالزما عالية-  
. سرعة عالية يف نبض القلب-  
. ارتفاع النبض التقلصي-  
. اخنفاض محوضة اللعاب-  
. زيادة كمية اللعاب-  
. اخنفاض قوة األنا-  
. اخنفاض قوة اإلرادة-  
. زيادة التوتر العضلي-  
. امليل للشعور بالذنب-  
  

  :القلق و النظرية السلوكية. 10.3
 حتليل السلوك إىل وحدات من املثري و االستجابة، و القلق يف التصور      قامت النظرية السلوكية على

السلوكي ميدنا بأساس دافعي للتوافق، مادام أننا خنربه كخربة غري سارة أو أي خفض للقلق ينظر إليه 
كهدف له أمهيته، كما ينظر إىل القلق أيضا باعتباره ميدنا بأدلة تستثري ميكانيزمات متعددة للتوافق، 

تعلم الشرطي الكالسيكي عند بافلوف ميدنا بتصور عن اكتساب القلق من خالل العصاب التجرييب، فال
  :أن العصاب التجرييب يتميز بالصفات التالية) 1973(و يرى سيد غنيم 

إن السلوك العصايب هو نتيجة ضغط و توتر و صراع، ففي مجيع التجارب اليت من هذا القبيل،  -
اعا ما قد ظهر بوضوح بني نزعات الفعل املعززة، و نزعات الفعل غري فإنه ليس مثة شك أن صر

  .املعززة
  . إن السلوك العصايب يتميز بالقلق و هذا يتضمن العقاب من أي نوع كان-
 إن السلوك العصايب يتسم مبجموعة من األعراض اليت تعترب غري عادية يف نظر املعايري -

  . االجتماعية
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أن القلق يقوم بدور مزدوج، فهو من ناحية ميثل حافزا، و ) بافلوف، واطسون(ون      و يرى السلوكي
من ناحية أخرى يعد مصدر تعزيز، و ذلك عن طريق خفض القلق، و بالتايل فإن العقاب يؤدي إىل 
كف السلوك غري املرغوب فيه و بالتايل يتولد القلق الذي يعد صفة تعزيزية سلبية تؤدي إىل تعديل 

و لعل أهم ما أكده السلوكيون أن القلق هو استجابة شرطية مؤملة حتدد مصدر القلق عن السلوك، 
  1. الفرد

  

  :العالقات المتبادلة بين العناصر الفسيولوجية و النفسية للقلق. 4
     حتتل مشكلة القلق مركزا رئيسيا يف علم النفس بوجه عام، و علم النفس املرضي بوجه خاص ملا 

و يعترب القلق إشارة اخلطر اليت تبطئ  .. اشرة على اختالل الوظائف النفسية أو اجلسميةهلا من آثار مب
و يؤدي القلق . كل موارد الغدد اجلسمية و النفسية، يف سبيل احلفاظ على الذات و الدفاع عنها

حماولة مبختلف مستوياته، و يف درجات متفاوتة إىل فقدان التوازن النفسي، مما حيفز الكائن احلي إىل 
  .إعادة السيطرة على هذا التوازن، و استبعاد مقوماته بأساليب سلوك خمتلفة

 هو حالة شعورية ذاتية من التوجس و التوتر مصحوبة أو مرتبطة باستثارة اجلهاز :القلق كحالة
  .العصيب اال إرادي
  هو دافع أو اجتاه سلوكي مكتسب يدفع الفرد إىل إدراك ظروف غري خطرة:القلق كسمة

  2. كشيء مهدد" موضوعيا"

     لقد مت التوصل إىل اكتشاف أن حماوالت إثبات صحة املشاعر الذاتية اخلاصة بالقلق، عن طريق 
و . و تركز جزء من النقد على عدم مالئمة التقنيات امليثودلوجية. دالالت فسيولوجية غري مرضية

ن أن النظام التلقائي ال يعمل على وترية تفترض العالقات املنخفضة و غري ذات الداللة بني املتغريي
و لقد مت استنباط كثري من احملاوالت عند تطوير . واحدة، وليست له عالقة طويلة مبا يشعر به املرء

  و يتم استخدام كل . األدوات الصحيحة، و اليت ميكن االعتماد عليها بعمل قياسات دقيقة عن القلق
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من التقنيات النفسية و فسيولوجية بصفة عامة، كل على حدة، و كذلك مت اجلمع بينهما، و مت 
و مت أيضا الوصول إىل عالقات ضعيفة، .. ياس كانت غري حامسةاكتشاف أن الروابط بني نوعي الق

حني مت الربط بني جمموعة من املقاييس الفسيولوجية و جمموعة من املقاييس النفسية، عن طريق 
  1. إجراءات عن االرتباطات املعترف ا

  

    :مصادر القلق. 5
ضة اليت حاول اإلنسان أن جيد هلا      مع بداية فجر الوعي اإلنساين كان القلق من األمراض الغام

و بالطبع كانت تفسرياته األوىل قائمة على اخلرافة مثل إرجاعه الذي متارسه . تعليال أو تفسريا مقنعا
األرواح الشريرة أو الشيطانية يف حياة اإلنسان، أو إىل دورة القمر اليت متارس تأثريا منتظما على العقل 

    2.  العصر  احلديث ليقدم   التحليل  النفسي لألسباب املؤدية إىل القلقو الوجدان و املزاج، مث   جاء  
و حمسوبني بدرجة .  موضوع القلق على أنه يظهر استجابة خلطر مدرك ذاتيا الباحثون يف       جيمع

. على املخاطر اليت يسببها األمل أو اجلروح اليت ميكن أن تصيب اجلسد mowrerو يؤكد ماورر . ما
 على فقدان احترام األشخاص Rogers karlيؤكد عامل النفس اإلنساين كارل روجر يف حني 

 أن مصدر القلق يكمن يف اخلطر kriegegardاملهمني و املقربني، و يرى الفيلسوف كريغيغارد 
و يرى آدلر أن مصدر القلق يكمن يف خطر . الناجم عن حتميل الذات الذنب بناء على قرارات خاطئة

بينما تشري كارلني هورين على املوجه للمكونات . ص و عدم القدرة على تعويضهالشعور بالنق
على أن إدراك الفرد لوجود ديد لقيمة من قيمة األساسية بالنسبة " ماي"األساسية للشخصية، و يؤكد

  يف توقع احلرية الذاتية، و قد صاغ وجهة نظره يف أما فرويد فيشري إىل أن مصدر القلق يكمن .لوجوده
   3ما هو جوهر و أمهية موقف اخلطر؟ : يتساءل فرويد قائال" : الكبت و القلق" يف مقالته 1926سنة 
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      للقلق كثري من الوجوه و األسباب، فكل موقف خطري و مهدد ميكن أن يسبب القلق و كذلك 
لقلق أن و ميكن كذلك ل.. مشكالت احلياة املرهقة و اهلموم، و قلما يوجد موقف حيايت ال يثري القلق 

تظهر كأعراض جانبية لألمراض اجلسدية، كما هو احلال عند فرط نشاط الغدة الدرقية أو يف أمراض 
و على الرغم من أن هذا القلق على سبيل املقارنة نادر احلدوث إال أنه ال بد من استبعاد تأثري . القلب

  1 .العوامل اجلسدية عند وجود شكاوى القلق من خالل الفحص الطيب

فقد أظهر علم .   و غالبية املواقف اليت نشعر فيها بالقلق أو اخلوف يتم تعلمها من جمرى حياتنا    
النفس التعلم بأن اخلربات الغري املرغوبة أو اخلفية ضمن ظروف حميطية معينة، ميكن أن تقود إىل جتنب 

خالل معاناته من قلق اإلنسان منذ هذه اللحظة املواقف املشاة أو ال يتمكن من مواجهتها إال من 
و لقد تطور القلق و اخلوف أثناء تطورنا التارخيي كمخلوقات بشرية بوصفه ردة فعل ذات . شديد

  .قيمة عالية من أجل البقاء، حيث كان ال بد منه
حيث كان يهيئ .       فعندما كان اإلنسان يعيش يف الطبيعة، كان اخلوف ضروري من أجل احلياة

و ما زال نوع من اخلوف أو .  أو اهلروب عندما يواجه اإلنسان خطرا مهددااجلسد من أجل الرتال
فاخلوف أو القلق إذا مفيد و طبيعي . القلق حىت يومنا هذا أمرا طبيعيا و ضروريا بوصفه إشارة خطر

فعندما نعرب الشارع مثال و نسمع فجأة صوت منبه سيارة . بوصفه ردة فعل إنذار سريعة و ال شعورية
ادمة جتعلنا ردة فعل اآللية هذه نقفز إىل طرف الشارع و ذا فإا تكون قد أنقذتنا من مسرعة ق

  .حادث مهلك
      أما التغريات املتطرفة و السريعة  الطارئة على اجلسد فتفيد يف حتضري اجلسد للتصرف السريع، 

ات القلب بشكل و يرتفع هنا عدد نبض. كالركض سريعا عندما يشعر اإلنسان خبطر مهدد للحياة
  2. سريع جدا و تتوتر العضالت، حبيث يبتعد اإلنسان عن اخلطر بأكرب قدر من السرعة املمكنة

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  .228، ص مرجع سابق، الصحة النفسية:  سامر مجيل رضوان-1
    .229، ص نفس املرجع:  سامر مجيل رضوان-2
  

115  



 

 

  :مظاهر القلق. 6
ما ترسل أعضاء احلس إشارة لوجود خطر قادم من احمليط اخلارجي أو داخل      ينشئ القلق عند

العضوية، كإدراك الشخص خلطر يتهدد وجوده، أي عندما يدرك أن صحته اجلسدية أو دوره 
االجتماعي أو إدراكه لذاته أو أي مركب آخر مهم من حياته الراهنة، ميكن أن يتم االعتداء عليه و 

الشبكي،  إلشارات العضلية املثارة هنا إىل مركز الدماغ، حتديدا إىل التشكلو يتم إرسال ا. تقييده
و تسبب هذه املتغريات الفسيولوجية املركبة . حيث تثري جمموعة من املتغريات الفسيولوجية املركبة

و هذا . باإلضافة إىل التفسري الشخصي للخطر، اإلحساس مبشاعر غري مرغوبة، تؤدي إىل تغري السلوك
غري أنه ميكن أن تكون سببا يف تغيري املوقف، .  أن يقود إىل جتنب مواضيع اخلطر مثال كاهلروبميكن

و من هنا فالقلق ميكن أن ينشط اإلنسان، و لكن أيضا ميكن أن . حيث يتحول إىل موقف عدمي اخلطر
 على فالقلق من الرسوب يف االمتحان ينشط الفرد و يدفعه إىل التركيز. يشله وفق ظروف معينة

و لكن إذا جتاوز القلق . موضوع االمتحان و الدراسة املكثفة و الدقيقة ليقود يف النهاية إىل النجاح
    1. حدا معينا انقلب إىل الضد و شتت التركيز و كف القدرة على التفكري املنطقي

  
  .ط     و للقلق مظاهر ثالثة مرتبطة ببعضها ميكن فصلها عن البعض من الناحية النظرية فق

  

 املظهر األول: املظهر اجلسدي للقلق، كتسرع القلب و التعرق و توتر العضالت.
 املظهر الثاين: املظهر الذهين و االنفعايل، كاخلوف من فقدان السيطرة على النفس أو املوت.

و هو املظهر السلوكي، الذي يتجلى يف مواقف اخلوف كاهلرب بسبب اخلوف أو : املظهر الثالث
  .رججتنب موقف ح

  

     و هذه املظاهر ال تظهر دائما مع بعضها يف الوقت نفسه و بالشدة نفسها، و بعض الناس ال 
غري أنه للمظاهر الثالثة دور مهم . يدركون إال املظهر اجلسدي، و البعض اآلخر الذهين أو السلوكي

  2. يف نشوء و استمرار القلق
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  : وصف حالة القلق. 1.6
  1:       ميكن وصف حالة القلق من ثالث زوايا

. من زاوية املالحظ اخلارجي-  
. من زاوية باحث يستخدم أجهزة للقياس الفسيولوجي-  
. من زاوية الفرد الذي يشعر بالقلق-  

 

ميكن للمالحظ املدرب و املؤهل أن يالحظ العالمات التالية :  ة املالحظ اخلارجيمن زاوي 
   : اليت تبدو على الشخص الذي يعاين من القلق

  .تعبري مميز للوجه القلق -
 .تشنج يف وضعية اجلسد -
عدم استقرار حركي خفيف و هش، كفرقعة األصابع، هز اليدين أو القدمني، الطرق بالقلم  -

 .خلا...على املقعد
شذوذ لغوي عند الكالم، كتكرار زالت اللسان، و تكرار كلمات معينة، و التأتأة، و تقطع  -

 .اخل...احلديث، دج الصوت، عدم وضوح يف األلفاظ، و اخنفاض الصوت
 .التوتر -
 .سهولة و سرعة صرف االنتباه عن املوضوع الرئيسي، و ضعف القدرة على التركيز -

  

  : يولوجيسللقياس الفمن زاوية باحث يستخدم أجهزة  
و يتيح .      إن الباحث الذي يستخدم أجهزة القياس سيالحظ جمموعة من التغريات الفسيولوجية

غري أن املشكلة اليت تواجه الباحثني هنا أن هذه . الكشف الفسيولوجي للقلق دقة موضوعية كبرية
ميكن استنتاج حقائق علمية دقيقة من ، و من مث ال تالتغريات الفسيولوجية يف طائفة كبرية من االنفعاال

  .خالل الكواشف الفسيولوجية
     و نظرا هلذه الصعوبات و صعوبات أخرى، تعد املالحظة الذاتية من أفضل املؤشرات يف تشخيص 

   .القلق
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  :رد الذي يشعر بالقلقمن زاوية الف 
ومن .      إن الشخص الذي يشعر بالقلق يعيش جمموعة من األحاسيس و املشاعر املركبة غري املرغوبة

كما تقدم . هذه املشاعر ميكن اإلشارة إىل خفقان القلب و التوتر العضلي و تشنج املعدة و التعرق
و تقودنا وجهة . حول القلق و مواجهتهعمليات إدراك الفرد للمشكلة و تقييمه هلا مؤشرا منوذجيا 

النظر هذه إىل السؤال عن الظروف اليت يشعر الفرد فيها بالقلق ؟ و إىل السؤال عن اجتاه القلق 
  ؟ )موضوع القلق(

  

  :أعراض القلق. 7
  :أ عراض القلق إىل نوعني مها) David Chihane 1998(      يصنف دافيد شيهان 

  :األعراض البدنية. 1.7
 . زائدة أو سرعة يف ضربات القلبضربات -
 .نوبات من الدوخة و اإلغماء -
 .تنميل يف اليدين أو الذراعني أو القدمني -
 .غثيان أو اضطراب يف املعدة -
 .الشعور بأمل يف الصدر -
 .فقد السيطرة على الذات -
 .نوبات العرق اليت ال تتعلق باحلرارة أو الرياضة البدنية -
 .سرعة النبض أثناء الراحة -
 .م املزعجةاألحال -
 .التوتر الزائد -

     و جتدر اإلشارة إىل أن هذه األعراض الفسيولوجية و البدنية للقلق ميكن أن تفسر على أا 
أعراض إجيابية حلالة االستثارة االنفعالية، كما أا قد تفسر على أا أعراض سلبية تؤدي إىل املزيد من 

  1. ارتفاع درجة القلق

  ـــــــــــــــــــــ
  .194، ص مرجع سابق، علم نفس الرياضة:  أسامة كامل راتب-1
  

118 



 

 

  :األعراض النفسية. 2.7
 .نوبة من اهللع التلقائي -
 .االكتئاب و ضعف األعصاب -
 .االنفعال الزائد -
 .عدم القدرة على اإلدراك و التمييز -
 .نسيان األشياء -
 .اختالط التفكري -
1. زيادة امليل إىل العدوان -

 

  

 :مـى التعلأثر القلق عل. 8
     يف معرض احلديث عن دور القلق يف إعاقة التعلم يقول بعض الكتاب أن العصاب ليس عامال يف 

و يرى أصحاب هذا الرأي أن الشخص العصايب . زيادة التعلم، و إمنا هو عامل من عوامل إعاقة التعلم
  .قد تعلم كيف ال يتعلم أي تعلم كيف ال حيسن التعلم

كيف يظل شخصا غري اجتماعي، أو غري متطبع تطبعا اجتماعيا، و من مث يبقى غري       و لقد تعلم 
و لكن احلقيقة أن . ناضج، إنه ال يستطيع أن يتناول األعمال و الواجبات اخلاصة بالوقت الراهن

العصايب تعلم فعال أمناط السلوك العصابية، و على ذلك فإن القول بأنه ال يتعلم إطالقا غري صحيح، و 
  . م تثبيت هذه األمناط ألا جنحت يف خفض حدة التوتريت

إن القلق املرضي جيعل صاحبه خيشى املواقف .      و لكن مما ال شك فيه أن القلق يعوق التعليم
اجلديدة، و خياف منها، ففي إحدى التجارب على الفئران وضع الفأر يف مشكلة عز عليه حلها، و 

  2.  أصبح منطيالذلك أصيب بالقلق، و كف سلوكه أو
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 :مدى انتشار القلق بين طالب الجامعة. 1.8
ن الباحثني يف ميدان علم النفس، إن      تعد ظاهرة القلق من الظواهر اإلنسانية اليت تناوهلا العديد م

. التعرف على القلق كظاهرة تعتري طالب اجلامعة يساعدنا على فهم أسباا و العوامل اليت تؤثر فيها
إن ارتباط القلق بالطالب اجلامعي يرجع إىل أسباب كثرية منها أن الطالب يف املرحلة اجلامعية مير 

   .مبرحلة تعرف بأا مرحلة حتديد اهلوية
 Identity" أزمة اهلوية"على هذه املرحلة ) Erikson ، 1968(     و قد أطلق إريكسون 

Crisisو سوف يظل هناك هامش . ، ألن اكتساب اإلحساس باهلوية ضروري الختاذ قرارات الكبار
للصراع بني خربات الطالب اجلامعي و مطالب اجملتمع مما يؤدي إىل اإلحساس بالقلق و التوتر، و 

  . رد بالذاتالتف
      و يترتب على ذلك أن طالب اجلامعة يستخدم جمموعة من احليل مثل املبالغة يف املثالية و النشاط 

كما يعاين . الزائد و االستغراق يف اخليال و أحالم اليقظة و التأخر الدراسي و االنعزال و االنزواء
ربات احملدودة و مطالب اجملتمع مما طالب اجلامعة من اإلحباط نتيجة الصراع بني مطالبه ذات اخل

  . ينعكس على إحساسه باالنفصال و االغتراب و القلق
     و الفشل يف عدم قدرة املراهق على ختطي اهلوية، جيعله يتجه حنو قطب الغموض و بالتايل يزداد 

 تستند عليها و اإلحساس بطول فترة املراهقة، و رغم أن القلق ظاهرة إنسانية إال أن األطر النظرية اليت
أن هناك نوعني من القلق أحدمها يطلق ) 1988(تنطلق منها ختتلف فيما بينها، و يؤكد دافيد شيهان 

، و هناك نوع ثان من القلق يسمى Exogenousأو القلق املستثار " خارجي املنشأ"عليه القلق 
  Endogenous .1" داخلي املنشأ"
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  :قلق االمتحـان. 2.8
حيث أن هذا .      يعد قلق االختبار من أنواع القلق اليت تناوهلا علماء النفس بالدراسة و التجريب

حصيل و هذا القلق مفيد يف الت. النوع من القلق يطلق عليه قلق احلالة و هو قلق خارجي املنشأ
و تؤكد الدراسات أن الطالب مرتفعي القلق يكون أداؤهم أفضل من الطالب منخفضي . اإلجناز

أما الطالب منخفضي . القلق يف االختبار اليت تستخدم الذاكرة اآللية املبنية على احلفظ و االسترجاع
  1. القلق يكونون أفضل يف االختبارات اليت حتتاج إىل التفكري املفتوح املرن

ميادين العلوم النفسية ) و ليس القضاء عليه ائيا(    تشغل دراسة القلق و طرق التخفيف من آثاره  
كافة و علم النفس اإلكلينيكي بشكل خاص ملا له من آثار وخيمة يف أشكاله املتطرفة و خصوصا 

وصا تلك على األشخاص الذين يتعرضون أكثر من غريهم يف جمرى حيام ملواقف مثرية للقلق و خص
و الطالب . للمواقف اليت ترتبط مبواجهة مهمات معينة و يرتبط بنتائجها تغيري جمرى حياة اإلنسان

أكثر من غريها ألنه عليهم يف جمرى حيام املرور ) أو اخلوف(إحدى الفئات اليت يكثر تعرضها للقلق 
 القلق و اإلرهاق الذي هذا باإلضافة إىل أن. بكم هائل من االمتحانات قلما متر فيه فئة أخرى

يتعرضون له نتيجة طبيعة للنظام التربوي حبد ذاته الذي يلقي أمهية كبرية على الدرجات العالية و 
اإلجناز املرتفع من اجل االلتحاق بالدراسة املرغوبة، ناهيك عن الضغوطات اليت ميارسها األهل على 

األحيان و اليت يعقدوا على احلصول على نتائج الطالب و توقعام و آماهلم غري املنطقية يف كثري من 
عالية يف االمتحانات و اليت تعكس يف كثري من األحيان رغبات ال شعورية يف أن يعوض االبن أو 
االبنة التوقعات اخلائبة اليت مل يستطيع األب أو األم حتقيقها، و أحيانا خماوف منطقية يف عامل ال يرحم، 

 جيدة، حىت و إن كانت إمكانيات ةون املسيطر و احلصول فيه على مهن املنافسة فيه القانتأصبح
  2. اإلنسان عالية، ضرب من ضروب اخلط و الصدفة
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     و قلق االمتحان يف شكله الطبيعي شر البد منه، و هو حيفز الطالب ملزيد من الدراسة و حيشد 
من أجل التحضري له و مواجهته بفعالية و ) االمتحان(النفسية و الذهنية للتركيز على اخلطر  القوى

 الطبيعة، إذا زاد و لكن ككل شيء يف. حتقيق النتيجة املرغوبة أو اخلروج بأقل قدر ممكن من اخلسائر
عن حده انقلب إىل ضده، فإن هذا اخلوف أو القلق ميكن أن يتحول إىل كارثة إذا ما كان الطالب 

  1. جاهال بكيفية عمل اخلوف و بتقنيات مواجهته و إبقائه ضمن نطاق السيطرة

 بشكل      و وفق معطيات إحصائية فقد ازدادت يف السنوات األخرية نسبة اخلوف من االمتحانات
  و تشري إحصائيات مركز اإلرشاد العالجي يف ماامي بأملانيا مثال إىل أنه يف سبعينات القرن. كبري

بسبب القلق  %  2.27  بسبب قلق اإلجناز، و  %1.49املاضي بلغت نسبة الباحثني يف النصيحة 
ان يف حني أنه يف بسبب اخلوف أو القلق الشديد من االمتح % 18فيما يتعلق مبستقبلهم املهين، و 

 64 بسبب قلق اإلجناز يف حني أن   % 73 بلغت نسبة الباحثني يف النصيحة  أكثر من 1996عام 
  .    راجعوا مركز اإلرشاد بسبب خماوف االمتحان% 5.54 كانوا قلقني على مستقبلهم املهين و  %

 تنجم عن اإلمهال أو التأخر      و على الرغم من االنتشار الواسع و العواقب الشديدة اليت ميكن أن
يف معاجلة املشكلة، فإن األمر يتعلق يف قلق االمتحان و قلق اإلجناز بتضررات مل حتظ بكثري من 
االهتمام يف البلدان العربية كافة، و بشكل خاص فيما يتعلق بكيفية مواجهة قلق االمتحان و التخفيف 

ملتكررة يف كل سنة يف مئات اآلالف من البيوت يف من حدته إىل أدىن ما ميكن على الرغم من املأساة ا
أوقات االمتحانات و االستفسار الشامل ألفراد األسرة و التوتر و الطقوس اليت ميارسها األهل و 
املمنوعات الكثرية اليت يطبقوا على أبنائهم و أنفسهم، و سيول التعليمات و التوجيهات املستمرة 

 به ليس من داع له على اإلطالق ألم ذا يزيدون الطني بلة، و معتقدين أو آملني أن ما يقومون
جيعلون القلق الطبيعي يتحول إىل قلق مرضي من خالل املبالغة يف تصرفام و كابوس مرعب جيثم 

  2. على صدر األسرة و األبناء فيؤرقهم و حيرمهم متعة اهلدوء و الراحة
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     و قد قادت دراسات كثرية أجريت على الطالب الذين خيافون بشكل مبالغ فيه و طالب ال 
يعانون من خوف شديد إىل وضع برامج متنوعة و بسيطة، منها ما يتوجه إىل األهل و منها ما يتوجه 

طالب لتحسني فاعلية عملهم و تعديل التقييمات الفردية و القناعات اخلاصة و بناء استراتيجيات إىل ال
     1. و التقليل من القلق) االمتحان(عقالنية و تعديل االستراتيجيات الفردية للسيطرة على اخلطر 

  

  :عالج القلـق. 9
ؤدي إىل حاالت طبية مرضية مثل      إن القلق ليس جمرد مشكلة نفسية، لكنه مرض فعلي ميكن أن ي

  . ارتفاع ضغط الدم و زيادة الوفيات الناجتة عن مرض القلب، و إدمان اخلمور و املخدرات و االنتحار
      و من هنا كان وقوف الطب النفسي له باملرصاد و اكتشافه العقاقري و األدوية لعالج اجلوانب 

ن اآلن عالج الغالبية العظمى من املرضى إذا توىل و ميك. اليت كانت خافية بالنسبة لعلماء النفس
و مل يعد هناك أي خوف ميكن أن يصيب املرضى للقدر الذي كتب عليهم . األخصائيون عالجهم

بأن يقضوا حيام مع الفزع، بل ميكنهم اآلن أال يقبلوا إال بالنتائج اإلجيابية الشاملة للعالج، و خاصة 
  . الوفيات تزداد بني املصابني بنوبات الفزع لو تركوا بدون عالجأن هناك ما يثبت اآلن أن نسبة 

     و نظرا ألن العالج مل يعد نفسي فقط، أو سلوكيا فقط، أو بيولوجيا فقط، بل يتابع العناصر 
الثالثة و حيلل التفاعل القائم بينهما، فإنه يسعى إىل حتقيق أربعة أهداف تتمثل السيطرة على العمليات 

ة البيولوجية املرتبطة ببناء اخلاليا و هدمها بصفة مستمرة يف اجلسم، والتغلب على املخاوف الكيميائي
  2 .املرضية أو الفوبيا، و تقومي الضغوط النفسية البيئية و الرعاية على املدى الطويل
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     و هذا الترتيب املرحلي للعالج و الذي يبدأ بالعالج باألدوية أوال، مث العالج السلوكي ثانيا، مث 
العالج النفسي ثالثا، خيتلف عن األسلوب الذي كان شائعا يف املاضي، و الذي كان يبدأ أوالُ بالعالج 

لكالم، فإذا فشل هذا العالج بعد بضعة شهور كان املريض حيول إىل األخصائي النفسي أي العالج با
فإذا مل . النفسي ليطبق عليه منهج العالج السلوكي من خماوفه املرضية مع التدريب على االسترخاء

  .تتحسن حالته فإنه يعاجل باملهدئات اخلفيفة
لسلوكي ثانيا، مث بالعالج النفسي ثالثا، إذ ثبت      أما اآلن فالعالج يبدأ باألدوية أوال، مث بالعالج ا

أن عنصر العمليات الكيميائية البيولوجية املرتبطة ببناء اخلاليا و هدمها بصفة مستمرة يف اجلسم هو 
السبب األقوى يف القلق، بل من العسري حتقيق أي تقدم معقول يف عالج االضطراب دون السيطرة 

فإذا ما مت ذلك أصبح من األسهل قهر املخاوف . يائية البيولوجيةباألدوية على هذه العمليات الكيم
فإذا مت عالج املخاوف . املرضية بالعالج السلوكي، و قد ال حيتاج إليه األخصائي يف بعض األحيان

املرضية فال تبقى سوى ضغوط البيئة و تأثرياا، أما إذا ثبت عدم وجود مشكالت بيئية فإن العالج 
  1 . هلاةة ال ضرورالنفسي يصبح خطو

 
 إيل  باإلضافة للفرد  و االسترخاء يف املتعة   كربي  من أمهية  ه الترويح ملا يتميز ب     و يف رأينا أن

خدمة ،  و االجتماعية  و والعقلية الصحية و يف التنمية الشاملة للشخصية من النواحي البدنية أمهيته 
بعض   يف  االجيايب للتدخل    الترويحيستخدمحيث   خاصة داخل اجملال الواسع للخدمات التروحيية
  .نواحي السلوك لبدين أو االنفعايل أو االجتماعي

يف  ى املرض الترويح يساعد  قيمة وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء كما إن الرياضي وللترويح      
ويسهم يف مساعدة  تعاون أكثر سعادة وهدور النقاهة ويعمل علي رفع الروح املعنوية للمريض وجيعل

، و يعترب وسيلة فعالة  يف تقليل التعصب و القلق و  علي حتقيق سرعة الشفاءاألخرىالوسائل العالجية 
عامة و املراهق على وجه  اخلصوص  فهو  مينح  الفرداللعب  طريق  عن   الترويح وخاصة .التوتر

  .ضد الكبار فرص التنفيس عن رغبام املكبوتة وخاصة
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .54، ص مرجع سابق، أخطر مشكالت الشباب:  نبيل راغب-1
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  :خالصة الفصل
  

 و. من أبرز مسات اجملتمع احلديث يف عاملنا املعاصر، ازدياد حدة القلق بني األفراد واجلماعات     
 للتطلع إىل عامل القلق ليس شراً كله، فقد يكون يف بعض جوانبه عالمة من عالمات احليوية، ورمزاً

وهذا الذي نشهده يف جمتمعنا يف هذا اجملال يستحق التأمل، ألنه بقدر استثمارنا لظاهرة القلق . أفضل
فإن احلياة يف اجملتمعات التقليدية املتوارثة اليت . وتوجيهها حنو البناء والتطوير يكون تقدمنا وارتقاؤنا

  .اضطراباًعث يف النفس قلقاً وال تثري يف عقول الناس يأخذها اخللف عن السلف يف رتابة وعفوية ال تب
األمراض النفسية وهناك فرق بني القلق الطبيعي  ميثل القلق النفسي املرتبة األوىل يف االنتشار بني     

  . وبني القلق املرضي الذي حيتاج إىل تدخل األطباء املرغوب كالقلق مثالً أيام االمتحانات
يلجأ . حاالت من القلق والنفور واالكتئاب واخلمول هذا العامل ال متر عليهال يوجد شخص يف      و 

فالعقاقري هلا آثارها اجلانبية السيئة واليأس يف حد ذاته . أو يائساً الكثري للعقاقري واألدوية مستسهالً
   .أخرى مرض حيتاج وقفة

ى األداء الـوظيفي للمـخ      فلقد أكدت  دراسات حديثة أن التوتر والضغوطات النفسية تؤثر عل               
وأوضح الباحثون يف كلية الطب جبامعـة برمنغهـام         . وتؤدي إىل القلق وضعف املناعة عند اإلنسان      

الربيطانية أن الضغوط النفسية الناجتة عن االمتحانات تؤثر على صحة الطالب، ألا تسبب اخنفـاض               
تحانات أو اخلوف من الرسوب والفشل      وأشار هؤالء إىل أن القلق بسبب االم      . نسبة املناعة يف اجلسم     

أو عدم احلصول على درجات عالية يؤثر على خاليا الدم البيضاء، ويضعف مهامجتها لألجسام الغريبة               
 مبضادات القلق املختلفة مع وجود      حاالت القلق مبختلف أنواعها تعاجل أساساًً      و   .ومقاومتها لألمراض 

 يساعد املريض علي اجتياز هذه املرحلة والعودة        عالج سلوكي معرف يف صورة جلسات عالج نفسية       
  .إيل طبيعته األولية

       
  

125  



 

 

 الزائد   اإلنتاج  بفضل ذلك  و  يرفع  معنويات  الطالب   السحر حيث مفعول  وللرياضة      
 ر  يشع ه فتجعل  الرياضة  من تأيت العصبية يف الدماغ و  اخلاليا  تفرزها  اليت) السريوتنني(ملادة 

للقلق  و    العالجات الطبيعية  مؤخراً حول  أجريت  اليت األحباث وقد أثبتت. الرضا بالسعادة و
االكتئاب والتوتر، كما  القلق و  مشاعر  فعالة جداً يف ختفيف  اآليروبك رياضة  أن االكتئاب  

 عند   فقط كونال ي  و يستمر لفترات طويلة يبقى و اإلجيايب للرياضة  أكدت األحباث أن التأثري
  . ممارستها

  إجناز  على  بالنفس كذلك القدرة الثقة  أنواع   نوع من إجيابيات الرياضة أيضاً خلق  من و     
 املزاج و  حتسني   بسيطة وفعالة ميكنك ا أن هناك طرقاً  كما أكدت األحباث  .الكثري من األهداف

  .و تقوية اجلسد و العقل رفع املعنويات
القلق ، هذا  ما  نود   ضد وآمن   فعال   قوي  سالحنشاط  الرياضي  مبختلف  أنواعه      فال

  .توضيحه من خالل هذه الدراسة
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  :المنهج المتبـع .1
  

 و حماولة التوصل إىل قوانني عامة ال يكون قط بدون منهج واضح يلزم إن البحث عن احلقائق،     
  1. الباحث نفسه بتتبع خطواته و مراحله بكل دقة و صرامة

و أحداث أو أشياء وصف الظواهر أ « إىل     و قد استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يهدف 
معينة و مجع احلقائق و املعلومات و املالحظات عنها و وصف الظواهر اخلاصة ا، و تقرير حالتها 

 2  .»و هذه البحوث تسمى بالبحوث املعيارية أو التقوميية ... كما توجد عليه يف الواقع

 .رض لألحباث التجريبيةو البحث الوصفي من ناحية أخرى هو مبثابة دراسة استطالعية متهد األ     
3  

  

  : الوسائل التالية جلمع البيانات و املعلومات استخدم الباحث  و      
  

   .انـاالستبي 

   .ارـاالختب 

  .ةـاملقابل 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .141، ص 1964، دار النهضة العربية، القاهرة، 4، طأسس الفلسفة:  توفيق الطويل-1
  .19، ص 1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، م التربية و علم النفسمناهج يف علو:  تركي رابح-2
  .133نفس املرجع ، ص :  تركي رابح-3
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  :عينـة الدراسـة. 2
    العينة هي الوحدة املصغرة اليت متثل متثيال حقيقيا جملتمع البحث ليقوم الباحث بإجراء جممل 

  1. دراسته عليها

 أن تشمل على طلبة املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات مهندس ر العينةروعي يف اختيا      لقد 
 سنة من جنس الذكور ألن نسبة اإلناث ال 21 و 17بالرويبة و الذين تتراوح أعمارهم بني 

  .   من جمتمع البحث، فلذلك اقتصرت الدراسة و لألسف على الذكور فقط% 4.37تتجاوز 
الب ، مت اختيارهم بطريقة عشوائية ، وشكلت هذه العينة           ط 346اشتملت عينة البحث على          
 واحنراف معيارى   18.92قدر بـ   لألعمار  مبتوسط حساىب   . من جمتمع البحث    %  45.28نسبة  
  . "03"و املبني يف اجلدول رقم  جلميع الطالب 1.3
لي للبحث،  الباحث أن حيدد عينة هلذه الدراسة لتكون أكثر متثيال للمجتمع األصلقد حاول      

هذا ما خيول له احلصول على نتائج ميكن تعميمها و لو بصورة نسبية، و من مث اخلروج بنتائج و 
   .توصيات و اقتراحات تالزم احلقيقة و تعطي صورة واقعية للميدان املدروس

   
   عينة الدراسة واملتوسطات واالحنرافات املعيارية للعمر" 03"  رقمجدول

  افات مربع االحنرxالتكرار 
  2) س-س ( xك 

االحنرافات مربع  
2) س-س(  

 االحنراف عن املتوسط
) س-س(  

 التكرارات
)ك(  

 القيم
)س(  

202.752 3.6864 - 1.92  سنة17  55 
82.9472 0.8464 - 0.92   سنة18 89 
  سنة19 79 0.08 0.0064 0.5056

  سنة20 72 1.08 1.1664 83.9808
  سنة21 51 2.08 4.3264 220.6464
 اموع 346 0.4 10.032 590.832

  
  

  590.832                ] 2)س -س(ك [ مج                      
    1.3    =     1.7     =ـــــــــــــــــــــــــــــ            =          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        =   ع

  346                                مج ك                  
  ـــــــــــــــــــ

  .161، ص 1958، مصر، 2، دار الفكر، طمناهج البحث العلمي:  عبد اللطيف محزة-1
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  :مجـاالت الدراسـة. 3
  

  :المجـال المكـاني. 1.3
  .هندس بالرويبةاملدرسة الوطنية التحضريية لدراسات م طلبة يتعلق النطاق املكاين للدراسة     

  
  :التعريـف بالمدرسـة -

أنشأت .      جاءت املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات مهندس إلثراء اخلريطة اجلامعية اجلزائرية
 و هي مؤسسة 1998 أبريل 18 ذو احلجة املوافق لـ21 يف 119/98مبوجب املرسوم الرئاسي 

تتبع وزارة الدفاع الوطين .  االستقاللية املاليةعمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية و
و ختضع للوصاية البيداغوجية املشتركة لكل من وزارة الدفاع الوطين و وزارة التعليم العايل و 

  .البحث العلمي
، و منذ هذا التاريخ فإا تستقبل 1999     فتحت أبواا ألول مرة يف شهر أكتوبر  من سنة 

 جديدا و ذلك بعد النجاح يف املسابقة اليت جترى يف شهر أوت من كل  طالبا400سنويا حوايل 
  .سنة

     تقع املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات مهندس يف املدخل الغريب ملدينة الرويبة شرق اجلزائر 
  . هكتارا22العاصمة، و تتربع على مساحة 

  
  :المجـال الزمانـي. 2.3

  
 و وضع اللمسات األخرية و االنتهاء يف شهر ماي 2005متت البداية يف العمل شهر أفريل 

2006. 
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  :تقنيـات الدراسـة. 4
  :االستبيـان. 1.4

 بيـنتو و  وسائل مجع املعـلومات و هو حسب تعريف وسيـلة من   االسـتبيـان       إن
، وسيلة اتصال أساسية بني مستجوب و مستجوب «: R. Pinto, M. Grawitz قرافيتـز  

حيتوي على جمموعة من األسئلة اخلاصة باملشاكل اليت تنتضر من املستجوب أن يعطينا حوهلا 
متتاز هذه الطريقة بكوا تساعد على مجع معلومات جديدة و مستمدة مباشرة  و ، 1 »معلومات 

  2 .من املصدر، و املعلومات اليت يتحصل عليها الباحث ال ميكن أن جيدها يف املكتبة

  

   :نوع االستبيـان المستـعمل. 1.1.4
 جمموعة من األسئلة منها مغلقة تكون « املفتوح، حيث –     استخدم الباحث االستبيان املغلق 

تتطلب من اجمليب اختيار اإلجابة املناسبة هلا، و جمموعة أخرى من األسئلة مفتوحة، و للمجيب 
و ) لقلقا(ة بالنسبة للمحور األول عشرة أسئلحيث صيغ عشرون سؤاال،  ،  3 »احلرية يف اإلجابة 

 على الفرضية العامة اإلجابةو بالتايل ) النشاط الرياضي التروحيي(  الثاينللمحورعشرة أسئلة بالنسبة 
.  
 

   :توزيـع و جمع االستبيـانـات. 2.1.4
بعد التأكد من صدق االستبانة وثباا حصل الباحث على أذن بالتوزيع من املسئولني يف      
من طرف الباحث نفسه حبضور املشرفني على مادة هات املعنية، مث مت توزيعها بشكل رمسي اجل

التربية البدنية للمدرسة و هذا لضمان وصول الوثائق إىل املستجوبني يف الوقت احملدد، كذلك وجود 
الباحث شخصيا مع املستجوبني يضفي على البحث األمهية و اجلدية يف نظرهم، حبيث يوضح أي 

  .ة غامضة يف األسئلة املطروحة يف االستبياناتنقط
  ـــــــــــــــــــــ

.153p , 1969, Dalloz, Paris, Méthodes des sciences sociales:  Grawitz. M, Pinto. R-1 
2- عمار بوحوش : دليل الباحث يف املنهجية و كتابة الرسائل اجلامعية، ط2، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1990، ص 

38.  
، دار اجملدالوي للنشر و البحث العلمي ، مفهومه، أدواته، أساليبه:  ذوقان عبيدات ، عبد الرمحن عدس، كايد عبد احلق-3

  . 124، ص 1983التوزيع، عمان، 
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     و لقد مت مجع االستبيانات كذلك من طرف الباحث و حبضور املشرفني على املادة بعد أسبوع 
  .من توزيعها

  
  :صدق االستبيـان. 3.1.4

يعين قدرته على قياس ما ) مهما اختلف أسلوب القياس(     إن صدق القياس املستخدم يف البحث 
  1. وضع من أجله أو الصفة املراد قياسها

و لقد رأى الباحث أن الصدق الظاهري هو أحسن طريقة الستخراج درجة صدق املقياس،      
جه للطلبة على جمموعة من احملكمني و هذا لتقدير مدى صدق حيث مت عرض أسئلة االستبيان املو

وبناء على ما ورد من مالحظات قام الباحث . االستبيان يف حتقيق الغرض الذي وضع من أجله
 20لتصبح  حىت خرجت يف شكلها النهائي ابتعديل صياغة العبارات واستبعاد بعضها أو دجمه

   ).  01أنظر امللحق رقم .(سؤاال
  

  :خـتبـاراال .2.4
 و الذي يراه مناسبا و طبيعة قائمة تقييم الذات) سبيلربجر(إختبار القلق     استخدم الباحث 

الدراسة، حيث أجري االختبار بالطريقة العمدية على جمموعة من الطلبة من بني عينة الدراسة،  يف 
  :نفس الوقت و يف ساعة متأخرة من املساء، و ذلك على النحو التايل

  . من ميارس النشاط الرياضي التروحيي بانتظام طالب25 -
 . طالب من ال ميارس النشاط الرياضي التروحيي25 -

  
     يهدف االختبار إىل قياس الفرضية اجلزئية األوىل، و بالتايل مقدار انضمام القلق على جمموعتني 

  . من عينة البحث، بإضافة متغري واحد و هو النشاط الرياضي التروحيي
  

  ـــــــــــــــــــ
، مطبعة جامعة بغداد، االختبارات و القياس و مبادئ اإلحصاء يف اجملال الرياضي: قيس ناجي، بسطويسي أمحد -1

  .87، ص 1990
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  :اسـوصف القي. 1.2.4
  

  )قائمة تقييم الذات(إختبار سبيلبجر للقلق 
  

 STATE TRAIT بعنوان، SPEILBERGER ،1970سبيلبجر (     وضع هذا املقياس 

ANXIETY INVENTORT STAI و هذا االختبار حممد حسن عالوي،  و قام بتعريبه
عبارة ) 20(يصلح للكشف عن ضاهرة القلق كحالة و كسمة، و يتكون اختبار قلق احلالة من 

وصفية، حيث يطلب من املخترب وصف شعوره يف حلظة معينة جتاه موضوع معني، و يستغرق وقت 
  . دقيقة12 إىل 5 اإلجابة على االختبار من
  :تسجيل درجات القياس

) 80(درجة كحد أدىن و ) 20(     يتراوح مدى الدرجات احملتملة لقياس قلق احلالة ما بني 
  :درجة كحد أقصى، و جييب املخترب لكل عبارة على املقياس كما يلي

  أبدا     ) 1(
  بدرجة قليلة       ) 2(
  بدرجة متوسطة          ) 3(
  بريةبدرجة ك) 4(

فالعبارات . عبارات سلبية) 10(عبارات إجيابية و ) 10(     و قد عرب سبيلربجر عن حالة القلق يف 
 درجات، أما العبارات اإلجيابية و 4 إىل 1السلبية تشري إىل قلق عال و تنال درجة تتراوح ما بني 

  . درجة1 إىل 4اليت تشري إىل قلق منخفض فتنعكس أوزاا و تنال درجة تتراوح بني 
 .20، 19، 16، 15، 11، 10، 8، 5، 2، 1: العبارات اإلجيابية •
 .18، 17، 14، 13، 12، 9، 7، 6، 4، 3: العبارات السلبية  •

 
     و يف حالة عدم إجابة املخترب على عبارة أو عبارتني يف املقياس ميكن استخراج نتائج املقياس 

  :على النحو التايل
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 .يب جلميع العبارات اليت أجاب عليها املفحوصيتم حتديد املتوسط احلسا -
 ).20(يضرب الناتج يف  -
 .يقرب الناتج إىل عدد صحيح -

 
عبارات فأكثر يصبح املقياس يف وضع شك و تستبعد االستمارة ) 3(     يف حالة إغفال 

   )02أنظر امللحق رقم .  ( حيث تعترب يف هذه احلالة غري صاحلة
  

  :ثبـات االختبـار. 2.2.4
  مت حساب ثبات االختبار بطريقة تطبيق االختبار و إعادة تطبيقه على اجملموعة األوىل و اليت    

و اجملموعة ) أ( طلبة ميارسون النشاط الرياضي التروحيي بشكل منتظم و نرمز هلم بـ 10تظم 
بيق ، و بتط)ب( طلبة ال ميارسون النشاط الرياضي التروحيي و نرمز هلم بـ 10الثانية تظم كذلك 

  : حتصلنا على طريقة االحنرافات–معامل االرتباط بريسون معادلة 
  
  .و هي معامالت مرتفعة و بالتايل مقبولة    0.81 = )ب(     ر 0.92 =) أ ( ر 
   )04 و 03أنظر امللحق رقم  ( 
  

  :صدق االختبـار. 3.2.4
  :     استخرج معامل صدق االختبار بتطبيق طريقة الصدق الذايت حبيث

      معامل الثبات   =معامل الصدق الذايت 
  :بالتليو 

     0.95   =  0.92    =) أ ( معامل الصدق الذايت لـ 
  

      0.9    =  0.81    =) ب(معامل الصدق الذايت لـ 
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  : المقـابلـة.3.4
. ت البحث املختلفةاملقابلة وسيلة هامة لالستفسار عن األشياء واملوضوعات وكافة جماال تعترب     

واملقابلة حدث اجتماعي له هدف إذ أن دارسة أو جمموعة دارسات تقوم باملقابلة للحصول علي 
املسحية، و هي املقابلة و استخدم الباحث  .أخرىمعلومات ختصصية نسبيا من شخص أو جمموعة 

  حصل عليها الباحث وتستخدم للتأكد من البيانات واملعلومات اليتالعلمي،تعترب من أدوات البحث 
  .مستقلةمن مصادر أخرى 

     مت إجراء املقابلة مع أول مسئول على مادة التربية البدنية، و رئيس مكتب الرياضات للمدرسة 
الوطنية التحضريية لدراسات مهندس السيد هواري عبد الكرمي، و هو خريج معهد التربية البدنية و 

  . الرياضية بدايل ابراهيم
ل املقابلة طرح الباحث أسئلة مفتوحة باألسلوب املوجه إىل املستجوب، بغية الوصول من خال     

إىل حقائق، و التأكد من املعلومات احملصل عليها يف االستبيان املوجه إىل الطلبة، و التركيز على 
  .   عامل التوجيه و التحسيس و بالتايل اإلجابة على الفرضية اجلزئية الثانية

  )06 أنظر امللحق رقم :عرض حمتوى املقابلة                                       (              
  

  :المعالجـة اإلحصائيـة. 5
  : املعادالت اإلحصائية يف البحث

 .التكرار -
  .النسبة املئوية -
 .املتوسط احلسايب -

 )07أنظر امللحق رقم  ( .                               االحنراف املعياري -

 .عامل االرتباطم -
 ).t. ت(اختبار  -
 .األعمدة البيانية -
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  : الطلبةعرض و تحليل نتائج االستبيان الموجه إلى -1
  :01لسؤال ا

يف حميطك اجلامعي هل تعاين من بعض املشاكل النفسية كاالكتئاب، القلق، التوتر، اخلوف، 
 أخل ؟..التعصب

 
  يهدف هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان الطالب اجلامعي يعاين من :اهلدف من طرح السؤال

 .مشكالت نفسية اليت ميكن أن تكون عائقا يف مشواره الدراسي
 

 عرض النتائج:

71,10%

28,90%

0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

نعم ال

          
  ) عند الطلبةاملشكالت النفسية(" 04"اجلدول رقم 

  

 خالصة النتائج:
ت النفسية و لو كانت من اجلدول أن نسبة كبرية من الطلبة يعانون من بعض املشكاليتضح      

بدرجات صغرية، و هذا يرجع بدون شك إىل بعض العوامل املؤثرة و املتمثلة يف البيئة اجلديدة 
  . كالنظام الداخلي للمدرسة، االنفصال عن األسرة، اخلوف من الرسوب إىل غريها من العوامل

تفجر يف عقله وفكره لمراهق منوه املفل     و من املعروف أن مرحلة املراهقة مرحلة أزمات، 
وجسمه وإدراكه وانفعاالته، مما ميكن أن نلخصه بأنه نوع من النمو الربكاين، حيث ينمو اجلسم من 

إن ، الداخل فسيولوجياً وهرمونياً وكيماوياً وذهنياً وانفعالياً، ومن اخلارج والداخل معاً عضوياً

ة تأثرياً قوياً على الصورة الذاتية واملزاج للتحوالت اهلرمونية والتغريات اجلسدية يف مرحلة املراهق
، و هذا ما ميكن أن خيلق أزمات نفسية بدرجات خمتلفة كاإلكتئاب، القلق، والعالقات االجتماعية
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 اإلجابة التكرار النسبة
71.10 %  نعم 246 

28.90 %  ال 100 
%   100  اموع 346 



 

 

  

فسيولوجية ناجتة عن التوتر و الضغوط كآالم يف املعدة، ارجتاف  أعراضهل تعاين من : 02السؤال 
  ؟ إخل...األيدي، العرق الزائد، اضطراب يف النوم

 اهلدف من السؤال هو معرفة حدة التوتر واالضطراب الذي يصيب :اهلدف من طرح السؤال
  .  اليت قد تكشف عن حالته النفسية) الظاهرية(الطالب، و معرفة األعراض 

 
 عرض النتائج:

 

30,64%

69,36%
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 اجلدول رقم "05 "  (األعراض الفسيولوجية الناجتة عن املشكالت النفسية)
 :خالصة النتائج

تظهر عليهم أعراض جسمية، و أمهها      نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة كبرية من الطلبة 
 اإلثارة، وسهولة االنتباه، تشتت التركيز،صعوبة ارجتاف األطراف و اضطراب يف النوم مما يسبب 

 اإلحساس القرارات، التردد يف اختاذ النسيان،إفراط يف احلساسية وعدم االستقرار والتهيج العصيب، 
 عدم الصرب على والتوتر،مللل والضجر، واالنزعاج  الشعور باالنفس، عدم الثقة يف والفشل،بالعجز 

  .االستقرار كثرة احلركة وعدم اخلاصة،إاء األعمال واألمور 
 :     و من بني األسباب اليت قد حتدث هذه األزمات

  .إن مل يكن مهيأ هلذه التغريات من قبل األسرة واملربني اجلسمية خاصة التغريات •
 .به طات املختلفة اليت يواجهها يف بيئته و من احمليطنيالتغريات االنفعالية واإلحبا •
  .والعائلياالقتصادي   والدراسيمستقبله الغموض الذي يكتنفه اجتاه  •
 . مشكالت صحية كحب الشباب و السمنة أو فقدان الشهية •
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 اإلجابة التكرار النسبة

%  69.36  نعم 240
30.64 %  ال 106

 اموع 346 100  %



 

 

 السؤال03:
؟) األصدقاء، الزمالء، األهل(  عن مشكالتك النفسية ن هل حتدثت مع اآلخري  

 
اهلدف من طرح السؤال: يهدف هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان الزميل، الصديق واألهل و 

. املشرف أفضل سبيل يتخذه الطالب للتحدث عن مشكالته النفسية  
  

 عرض النتائج:

17,34%

82,66%
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 اجلدول رقم "06" (التحدث مع اآلخرين عن املشكالت النفسية)

 
 خالصة النتائج:

 
 من الطلبة يفضلون عدم % 82.66من خالل اجلدول السابق، يتبني أن معظم الطالب أي      

 النفسية و الذين قد يكونوا مفتاحا حلل مشاكله مللتحدث عن مشكالاللجوء إىل اآلخرين 
مساعدة املراهق يف حتديد فلسفة يف هذه األحوال من واجب املؤسسة التعليمية و األولياء  .النفسية

 تنمية الثقة بالنفس لتهذيب االنفعاالت و حتقيق مستوى جيد من التوافق االنفعايل  وناجحة يف احلياة
يف ته استثمار طاق و على التخلص من االستغراق الزائد يف أحالم اليقظةتهمساعد كذا  والسوي،

 هذا ما يرسخ .املؤسسة التعليميةأوجه النشاطات الرياضية و الثقافية و العلمية و االجتماعية داخل 
 و  اجملتمعاملراهق على االنسجام معالطالب القيم الروحية و اخللقية و املعايري السلوكية اليت تساعد 

  .التفتح لآلخرين و جتنب االنعزال
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%17.34  نعم 160
% 82.66  ال 286
%   100  اموع 346



 

 

  :40السؤال 
  هل تقلق أحيانا؟

 
 هدف هذا السؤال معرفة مدى تعرض الطالب إىل حاالت القلق، يهدف :اهلدف من طرح السؤال

  .   كذلك هذا السؤال إىل اإلجابة بقدر ما على األسئلة اليت تليه
  

 عرض النتائج:
92,49%

7,51%
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 اجلدول رقم "07" (نسبة انتشار القلق عند الطلبة)

    
  :خالصة النتائج

  

شعر بالقلق منهم يديل بأنه ي % 92.49كما كان متوقعا، األغلبية الساحقة من الطلبة أي      
   . يف رأيناو حىت ضروريا يف بعض األحيانا و هو شيء طبيعي، أحيانا

  كما ختتلف تلك الشدة لدى الفرد الواحدآخر،خيتلف من حيث الشدة من فرد إىل      و القلق 
 أصبح  وكلما اشتدت حالة القلق كلما.آخرمن وقت إىل آخر ومن مكان إىل آخر ومن موقف إىل 

فعل إجرامية تسيطر  ة الفرد عندما يقع حتت القلق الناتج عن ردة تتدهور حال.ومتوتراالفرد مرهقا 
يتخلل القلق أحيانا نوع من   كما.التسلطية وإبعاد تلك األفكار منها، وحياول التهرب عليه،

  .سابقا الفردالنكوص أو اخلوف من عودة حالة معينة عاىن منها 
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بةاإلجا التكرار النسبة  

 نعم 317 % 92.49  
 ال 26  % 7.51 

%   100  اموع 346 



 

 

  

 :05 السؤال
   أنت قلق؟ هل أخربك اآلخرون على مقدار ما

 
 عند الرد على هذا السؤال ميكننا معرفة ما إذا كان الطالب يديل :اهلدف من طرح السؤال

  .مبؤشرات انفعالية و جسدية تظهر أن الطالب قلقا، و تستدعي تدخل اآلخرون
 

 عرض النتائج:
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  )نسبة إبالغ الطلبة عن مقدار قلقهم ("08"اجلدول رقم 

 
  :خالصة النتائج

  
رة عن  من جمموع أفراد العينة قد أخربوا و لو مل%  35.27هر النتائج املذكورة أعاله أن ظت     

و   .مقدار قلقهم، و معناه أن هناك أعراض قد كشفت طبيعة الطالب الذي يكون قلقا يف وقت ما
تتمثل هذه األعراض يف كثرة احلركة، االرجتاف، العرق الزائد، األمل يف املعدة، الغثيان إىل غريها من 

  .األعراض و اليت يصعب إخفائها يف بعض احليان
راض مبثابة إنذار على أن احلالة النفسية ليست يف طبيعتها املعتادة، فهي      و يف رأينا أن هذه األع

  . تساعد الطالب إىل التفطن و مواجهة مشكلته بالطريقة األنسب و حماولة الرجوع إىل حالته الطبيعية
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 اإلجابة التكرار النسبة

35.27 %  نعم 122
64.73 %  ال 224

%    100  اموع 346



 

 

 :60السؤال 
  يف رأيك، ما الذي ميكن أن يكون مصدرا لقلقك؟

ل إىل معرفة املصادر و املنابع األكثر تأثريا يف ظهور حاالت  يهدف السؤا:اهلدف من طرح السؤال
 .القلق عند الطالب

 عرض النتائج:

6,64%

53,18%

14,45%

25,73%

عوامل أخرى  الدراسة
(االمتحانات)

االنفصال عـن 
األسرة

المحيط

                            
 

 )مصادر القلق عند الطلبة ("09"اجلدول رقم 
  :خالصة النتائج

 من جمموع العينة يعانون من % 53.18تظهر النتائج احملصل عليها من خالل هذا السؤال أن      
 هو ما كان متوقعا حبيث أن ما جيعل الطالب اجلامعي أكثر عرضة القلق يف أوقات االمتحانات، و

و يأيت السبب الثاين احمليط اجلامعي، حبيث  . للقلق هو اخلوف من الرسوب و الفشل يف االمتحانات
 من الطلبة يقلقون من احمليط اجلديد و النظام الداخلي للمدرسة، مما جيعلهم أكثر توترا % 25.73

انني الصارمة اليت يفرضها النظام و الذي قد يصعب على الطالب احترامها دون و تعصبا جراء القو
و االنفصال عن األسرة من بني األسباب اليت جتعل الطالب قلقا، و حبد . أن ننسى أنه ال يزال مراهقا

و قد رصدنا كذالك عوامل أخرى جتعل من . تعبريهم مل يألفوا بعد العيش بعيد عن حرارة األسرة
 قلقا و هي عدم توفر الظروف املعيشية املعتادة، االنفصال عن األصدقاء، االنعزال و عدم الطالب

  140                                                                                     . توفر أوقات الراحة

 اإلجابة التكرار النسبة
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 :07السؤال 
  هل تعترب الدراسة و االمتحانات كمصدر للقلق؟

 
 يهدف السؤال إىل تدعيم اإلجابة السابقة، و كذا حماولة حصر حاالت :طرح السؤالاهلدف من 

  .القلق العديدة إىل احلالة األكثر تعرضا يف الوسط اجلامعي و هي قلق االمتحان
 

 عرض النتائج:
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  )عالقة الدراسة و االمتحانات بالقلق ("10"اجلدول رقم  

  
  :خالصة النتائج

 
 من أفراد العينة يعتربون أن الدراسة و االمتحانات مصدرا للقلق، و هو شيء %  67.64
 الذي و القلقة اليت تؤثر على الطالب سلباً أو إجيابا، القلق من املواضيع املهمف .طبيعي يف نظرنا

 هو أمر طبيعي وسلوك عرضي مألوف مادام يف درجاته .يعتري غالبية الطالب قبل وأثناء االمتحانات
فالطالب يف االمتحان يشعر بالقلق هو أمر عادي وهو ما يشجعه على الدراسة والتحصيل  ،املقبولة
، وهو مطلوب لتحقيق الدافعية حنو اإلجناز املثمر، أما إذا أخذ أعراضاً غري ، ويعد دافعاً إجيابياًاجليد

طبيعية كعدم النوم وفقدان الشهية وعدم التركيز وكثرة التفكري يف االمتحان، وعدم القدرة على 
استدعاء املعلومات من الذاكرة، واالنشغال يف النتائج املترقبة فإن هذه األعراض وغريها تربك الطالب 

   ). بقلق االمتحان(وتعرقل أداءه املطلوب يف االمتحان، مما ينتج عنه قلق ما يسمى 
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 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 234 67.64 % 

 ال 112 % 32.36

%  100  اموع 346 



 

 

  

  :08السؤال 
  هل يؤثر القلق على حتصيلك الدراسي؟

 
 اهلدف من هذا السؤال نفسه هدف السؤالني السابقني، طرح بصيغة :اهلدف من طرح السؤال

  .أخرى ملعرفة مدى صدق الطالب يف اإلجابة
 

 عرض النتائج:

67,92%
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  )تأثري القلق على التحصيل الدراسي ("11"اجلدول رقم 

  

  :ة النتائجخالص

 من الطلبة يعتربون القلق حاجزا حنو حتصيلهم % 67.92من خالل نتائج السؤال، 
الدراسي، و هي تقريبا نفس نسبة الطلبة الذين يعتربون الدراسة و االمتحان مصدرا للقلق يف السؤال 

وموقف ، السابق، و من هنا نستنتج أن قلق االمتحان أكثر حاالت القلق انتشارا يف الوسط اجلامعي
 إىل طالب، وختتلف ردود الفعل جتاه هذا املوقف من كل طالباالمتحان من املواقف اليت يقابلها 

آخر، ويدرك هؤالء موقف االمتحان على أنه ذو هدف تقوميي ويشعرون أنه من املهم أن يكونوا قد 
إن . قف التقومي املختلفةأحسنوا األداء يف املواقف، ألن حيام تتأثر مبا حيققونه يف االمتحانات وموا

بعضنا يتقن عملية أداء االمتحان ويسيطر عليها ويتعامل معها حبكمة وروية حبيث حيصل فيها على 
نتائج طيبة، ويف املقابل تتجمع لدى بعضهم اآلخر كميات من الرهبة واألفكار املضللة اليت يتولد 

  . لبا على مردودهمتؤثر سمنها يف النهاية قلق دائم من االمتحانات بشكل عام 
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 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 235 % 67.92

 ال 111 % 32.08

%  اموع 346 100 



 

 

   :09السؤال 
 ما هي األوقات اليت ميكن أن جتعلك أكثر قلقا؟ 

 طرح هذا السؤال من أجل معرفة األوقات اليت جتعل حالة القلق عند الطالب :اهلدف من السؤال
 .تبلغ ذروا، و من خالل اإلجابة ميكن فهم أسباب قلق الطالب يف وقت معني

 عرض النتائج:

11,57%
15,60%

59,83%

13,00%

أوقات أخرى نهاية العام
الدراسي

االمتحانات بداية العام
الدراسي

  
  )األوقات األكثر تعرضا للقلق عند الطالب(  "12"اجلدول رقم 

 
  :خالصة النتائج

 59.83 يتضح أن أغلبية الطلبة تشعر بالقلق يف مرحلة االمتحانات و بنسبة      من خالل اجلدول،
من أكثر الفترات إرهاقا للنفس  و هي  االمتحان يعترب مشكلة حقيقية لكثري من الطالبفقلق ، %

نتائجهم اليت  ، يعيشون خالهلا حالة من التوتر والقلق تؤثر على تركيزهم وعلىوالبدنوالعقل 
إلعداد نفسه  القلق يعد أمرا إجيابيا للفرد فهو مبثابة الدافع الذي حيرضه  و.يسعون لتحقيقها

الفرد، مما يؤثر على ثقته  لالمتحان، ولكن حني يزيد هذا القلق عن حده تظهر آثاره السلبية على
 من الطلبة % 15.60 و .وينخفض بنفسه، ويؤثر بشكل سليب على حتصيله الدراسي فيتدىن

.  اية العام الدراسي و هذا يتعلق مبصري الطالب و ذلك بالنجاح أو الرسوبيشعرون بالقلق يف
 من الطلبة، و هذا يرجع إىل البيئة % 13بداية العام الدراسي تعد سببا لظهور حاالت القلق لـ 

مما جيعل الطالب يشك يف مستواه و ) الثانوية(و اليت ختتلف عن البيئة القدمية ) اجلامعة(اجلديدة 
  . على مواصلة مشواره الدراسيقدرته

  143               .  يتعلق قلقهم بطريقة تعامل األساتذة، و النظام الداخلي للمدرسة% 11.57

تكرارال النسبة  اإلجابة 

 بداية العام  45  % 13 

 االمتحانات 207 % 59.83

 اية العام  54 % 15.60

 أوقات أخرى 40 11.57%
%  اموع 346 100 



 

 

  

 :10السؤال 
  ؟، و كيف هل فكرت يوما يف طريقة للتخلص من القلق يف األوقات الصعبة

 
القلق الذي يفقده التركيز  يهدف السؤال إىل معرفة رد فعل الطالب جتاه :اهلدف من طرح السؤال

  .و التوافق النفسي، كذلك يهدف السؤال إىل معرفة السبيل الذي يتخذه
 

 عرض النتائج:
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 اجلدول رقم "13" (مدى حماولة الطالب يف التخلص من القلق)

 
  خالصة النتائج:

 
 من الطلبة ال جيدون وسيلة للتخلص أو التقليل % 31.50     من خالل هذا السؤال، ندرك أن 

من حدة القلق مما يزيد من تعقيد املشكلة، فيصبح الطالب عاجزا على التركيز و االنتباه مما جيعله 
ل كل منهم التقليل من حدة قلقه بطريقته اخلاصة، أما أغلبية الطلبة فيحاو. أكثر انزعاجا و توترا

فهناك من يلجئ إىل التحدث مع األصدقاء، و هناك من يستعني باألنشطة التروحيية كسماع 
املوسيقى و ممارسة األنشطة الرياضية احلرة و االسترخاء، و هناك من يستعني بتالوة القرآن الكرمي و 

 يف منبع قلقهم مبشاهدة التلفاز أو مساع الراديو و حىت النوم الدعاء، و غريهم من حياول عدم التفكري
  . لفترات قصرية

  
  
  
  

144  

 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 237 % 68.50 

 ال 109 % 31.50 

%  100  اموع 346 



 

 

 :11السؤال 
  ما هي النشاطات التروحيية اليت تظن أا تساعدك للتخلص من حدة قلقك؟

يهدف السؤال إىل معرفة اجتاهات الطالب حنو األنشطة التروحيية مبا فيها  :اهلدف من طرح السؤال
 الرياضي، الذي يهمنا معرفة نسبة اإلقبال عليه من أجل التقليل من حدة القلق و غريها من الترويح

 .احلاالت االنفعالية
 عرض النتائج:

                                                                        

10,40% 12,43%

48,27%

15,90% 13,00%

0,00%
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نشاطات
أخرى

نشاطات
اجتماعية 

نشاطات
رياضية

نشاطات
ثقافية

نشاطات
فنية

         
  )النشاطات التروحيية املفضلة للتقليل من حاالت القلق ("14"اجلدول رقم 

  :خالصة النتائج
الرياضية التروحيية بنسبة      من خالل األجوبة على هذا السؤال، نالحظ جتاوب الطلبة مع األنشطة 

 و هو رقم مقبول، جد مناسب مع املرحلة العمرية للطلبة و اليت حتتاج إىل فترات من % 48.27
اللعب و النشاط الرياضي التروحيي كوسيلة خمفضة حلاالت القلق و التوتر و حترير الطاقة الغريزية 

للتقليل من القلق كقراءة الكتب و  من الطلبة يفضلون األنشطة الثقافية % 15.90. بصفة مقبولة
  .اجلرائد و اجملالت و األلعاب الفكرية

 و ذلك % 12.43 و 13     تأيت يف املرتبة الثالثة و الرابعة النشاطات الفنية و االجتماعية بـ 
  .من خالل الرسم و مساع و عزف املوسيقى و التحدث مع األصدقاء

 من العينة فهناك من يفضل تالوة ذكر اهللا احلكيم و % 10.40أما الفئة املتبقية و اليت متثل      
قراءة الدعاء و الصالة كطريقة لتخفيض حدة قلقه، و منهم من يلجئ إىل النوم أو عدم التفكري يف 

 145                                                                                                  .أي شيء
  

 اإلجابة التكرار النسبة

 فنية 45   13%

15.90 %  ثقافية 55

48.27 %  رياضية 167

12.43 %  اجتماعية 43

10.40 %  أخرى 36

 اموع 346 100% 



 

 

 :12ال السؤ
  هل يرشدكم أستاذ التربية البدنية و الرياضية على أمهية ممارسة النشاط الرياضي احلر ؟

 
 اهلدف من السؤال هو معرفة الدور الذي يلعبه أستاذ التربية البدنية :اهلدف من طرح السؤال

ة اليت تلعبه والرياضية يف توجيه، إرشاد و توعية الطالب من حيث األمهية و املنافع الصحية و النفسي
   . األنشطة الرياضية التروحيية

 
 عرض النتائج:
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  )إرشاد أساتذة التربية البدنية للطلبة حنو األنشطة الرياضية التروحيية( "15"اجلدول رقم 

  

  :خالصة النتائج
 من الطلبة وجهوا إىل ممارسة النشاط الرياضي % 71.68من خالل النتائج احملصل عليها،      

التروحيي و أبلغوا عن الفوائد النفسية و البدنية و الصحية هلا و دورها يف ختفيض الضغوطات 
و اليت حتتاج إىل )  سنة21 -17(الداخلية ذات املنشأ الفسيولوجي خاصة يف مرحلتهم العمرية 

  .تفريغ الطاقات الزائدة بطريقة إجيابية
 على املشاركة يف و حثهم إىل الطالب املراهق و تلقينه الثقافة الرياضيةالوصول فمن الضروري      

اليت ستعود عليهم بالفائدة بعد تغيري و النفسية ائد الصحية أداء التمارين الرياضية البدنية وبيان الفو
  .عادام اليومية وإضافة احلركة

 فهم ينفون ما صرح به زمالئهم و هي نسبة % 28.32     أما النسبة املتبقية و املتمثلة يف 
مناقضة للنتائج املستخلصة من املقابلة الشخصية لرئيس مكتب الرياضة باملدرسة و تصرحيات 

  146                                                                                                  . زمالئهم

 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 248 71.68%
 ال 98 28.32%

%   100  اموع 346



 

 

  
  

 :31السؤال 
على ممارسة األنشطة الرياضية ) اخل...األصدقاء، الزمالء، األهل، املشرفني( هل حيثك اآلخرون

  لتجنب املصاعب النفسية؟
 

 اآلخرون يف توعية الطالب اجلامعي مسامهة مدىطرح السؤال إلدراك : اهلدف من طرح السؤال
  .يف اختاذ النشاط الرياضي التروحيي كوسيلة فعالة للتقليل من حدة املصاعب النفسية مبا فيهم القلق

 
 عرض النتائج:

45,96%

54,04%
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  )إرشاد اآلخرين للطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية ("16"اجلدول رقم 

  

  :خالصة النتائج
  

 ممارسة النشاط ال يشجعون على) 54.04(     من خالل اجلدول، نالحظ أن أغلبية الطلبة 
فمن واجب املؤسسات التعليمية التوعية و التحسيس باملنافع . الرياضي التروحيي، نعتربه رقم خطري

  .اليت تقدمها التربية البدنية و الرياضية بصفة عامة و األنشطة التروحيية يف وقت الفراغ بصفة خاصة
 توفره احلضارة لنا من وسائل الراحة أصبحت حياة الكثري يف عاملنا املعاصر تعتمد على ما     لقد 

والرفاهية اجلسمانية فأصبحت احلركة قليلة والنشاط البدين ال وجود له إال يف نطاق ضيق إضافة 
اليت يتعرض و النفسية للضغوط النفسية واحلياتية، مما يؤدي إىل حياة تكثر فيها نسبة املخاطر الصحية 

   .وقت الفراغالطالب اجلامعي رغم توفر الوسائل و هلا 
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 اإلجابة التكرار النسبة
45.96 %  نعم 159
54.04 %  ال 187

%  100  اموع 346 



 

 

 :14السؤال 
   هل جتد وقتا ملمارسة األنشطة الرياضية التروحيية؟

 
 متكن اإلجابة على هذا السؤال من معرفة مدى تنظيم الطالب لوقت :اهلدف من طرح السؤال

  .فراغه يف املراجعة و الدراسة و كذا قضاء نشاط تروحيي ألن وقت الفراغ ال بد أن يكون
 

 عرض النتائج:
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  )توفر الوقت ملمارسة األنشطة الرياضية التروحيية ("17"اجلدول رقم 

  
  :النتائجخالصة 

  
 و الذي ميثل % 67.64 من خالل مجعنا للبيانات و حساب النسب املؤوية، فوجئنا بالرقم 

الطلبة الذين ال جيدون وقتا ملمارسة األنشطة الرياضية التروحيية، و يرى الباحث أن هذا الرقم ضخم 
 الدراسة و فال بد من وجود وقت فراغ إذا كان الطالب ينظم وقته جيدا يف. و ال ميثل الواقع

  .املذاكرة و الترويح عن النفس، و ذلك بإعطاء األمهية للجسد و النفس
     فمن الضروري و من واجبنا  توعية الطالب اجلامعي بأمهية استثمار وقت فراغه بصورة نافعة 
تعود عليه بالفوائد، و إتاحة الفرصة أمامه ملمارسة العديد من األنشطة التروحيية يف وقت فراغه 

  .هدف تربيته و تنميته و التخلص من الضغوطات اليوميةي
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لنسبةا  اإلجابة التكرار 

32.36 %  نعم 112

67.64 %  ال 234

%  100  اموع 346 



 

 

 السؤال 15:
  هل تظن أن ممارستك للرياضة يف األوقات احلرة تؤثر سلبا على حتصيلك الدراسي ؟

 طرح هذا السؤال ملعرفة رأي الطالب يف العالقة بني النشاط الرياضي و :اهلدف من طرح السؤال
  .التحصيل الدراسي

  
 عرض النتائج:

30,06%
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  )سيالتأثري السليب للرياضة يف الوقت احلر على التحصيل الدرا ("18"اجلدول رقم 

  
  :خالصة النتائج

 ال يظنون أن النشاط الرياضي يف % 69.94     من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول، 
األوقات احلرة ذو تأثري سليب على حتصيلهم الدراسي، و يف رأي الباحثني أن هذا صحيح، فقد 

كثر تفوقا من نسبة أثبتت الدراسات أن نسبة الطالب املمارسني لألنشطة الرياضية بانتظام هم أ
الطالب الذين ال ميارسون، و بالتايل ميكن القول أن النشاط الرياضي التروحيي بكل أنواعه ال ميكن 

 النشاط احلركياجلسم البشرى حيتاج إيل ف. أن يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطالب اجلامعي
 العمل الطويلة، وهو أيضا كوسيلة الستعادة حيويته، فاللعب وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات

يساعد علي استعادة الطاقة املستنفذة يف العمل، وهو مصل مضاد لتوتر األعصاب واإلجهاد العقلي 
  .والقلق النفسي

 راحة واستجماما يساعدانه ه اخلالء يكسبىل اخلروج إالطالب على حيث      و النشاط الرياضي
  .بروح عاليةالدراسي علي االستمرار يف عمله 
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 اإلجابة التكرار النسبة

 نعم 104 30.06%

 ال 242 69.94%

%  100  اموع 346 



 

 

 ما هي األنشطة الرياضية التروحيية اليت تفضل ممارستها يف أوقات الفراغ؟  :16لسؤال ا
 يهدف السؤال إىل تصنيف األنشطة الرياضية التروحيية اليت يفضلها :اهلدف من طرح السؤال

 رياضات فردية، مجاعية، عنيفة، اليت تتطلب أدىن(لقضاء أوقات فراغه ) املراهق(الطالب اجلامعي 
 ". سنة21 – 17" و مدى توافقها مع املرحلة العمرية له ) إخل... جهد عضلي

 عرض النتائج:

10,41%
13,58%

26,87%

49,14%

ألعاب فردية
أخرى

رياضات قتالية ألعاب القوي ألعاب جماعية

 )األنشطة الرياضية التروحيية املفضلة يف وقت الفراغ ("19"اجلدول رقم 
  :خالصة النتائج

 يفضلون األلعاب اجلماعية عن غريها % 49.14     يتضح من اجلدول أن أغلبية الطلبة أي 
ن العزلة ككرة القدم و كرة السلة، هذا ما يساعد الطالب على االندماج االجتماعي و التخلي ع

أما الطلبة املتبقون فهم يفضلون النشاطات الفردية كألعاب . اليت قد تؤثر سلبا على صحته النفسية
 ينشأ كثريا ماويف فترة الشباب  .القوى، الرياضات القتالية، املشي، الكرة احلديدية و الشطرنج

هذا القلق أو  ومن بني وسائل تسريب كثرية، ودواعيه يف هذه املرحلة النفسي،االضطراب 
فهي مبا فمهما كانت طبيعة النشاط الرياضي ; ) الرياضة( واقتصاصه والتنفيس عنه االضطراب،

 مرحاً وخفّة وثقة وانفتاحاً وحباً يف الطالب تترك يف نفسية املتوترة،متتص من شحنات النفس 
 والتحمل،صرب واالنضباط صول فإنها تعلّمهم كيفية الأ  ومبا أنّ الرياضة نظام وقواعد و.املشاركة

 .وبعضاً من الفضائل األخالقية كاحملبة والتعاون
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49.14 % 170 
األلعاب 
  اجلماعية

ألعاب القوى 93 % 26.87

13.58%  47 
الرياضات 
  القتالية

10.41%  36 
رياضات 
فردية أخرى

%  100  اموع 346 



 

 

  :17لسؤال ا
  هل تفضل ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية لوحدك أو مع اآلخرين؟

 
 متت صياغة هذا السؤال و الذي هو مكمل للسؤال السابق، ملعرفة ما إذا :اهلدف من طرح السؤال
زلة أو اجلماعة عند ممارسة األنشطة الرياضية يف أوقات الفراغ، و اليت قد كان الطالب يفضل الع

  .تعطينا معلومات هامة عن طبيعة الطالب
 

 عرض النتائج:

53,17%

21,97% 24,86%
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10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

مع أصدقاء مع صديق وحدي

                    
 

  )طبيعة ممارسة النشاط الرياضي التروحيي ("20"اجلدول رقم 
 

  :خالصة النتائج

من خالل هذا اجلدول، نالحظ أن أغلبية الطلبة تفضل ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية مع      
  عن للتعبرياعي واأللعاب الرياضية، وغريها من األنشطة البدنية، الفرصةيهيئ اللعب اجلم. اجلماعة

    . فيهاالندماج و اجملتمعالذات، وبناء الثقة بالنفس، واإلحساس باإلجناز، والتفاعل مع 

 على يشجع األساسية سيكون الشريك هو احلل ألنه املشكلةإذا كان وجود احلافز هو  و     
 . وبذل جمهود أكرب للتنافس معهباملستوىع االستمرار وعلى االرتفا
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 وحدي 86 % 24.86

 مع صديق 76 21.97%

 مع أصدقاء 184 % 53.17

%  100  اموع 346 



 

 

 :18السؤال 
 ؟يف أوقات الفراغ أسبوعياحوايل كم من مرة متارس الرياضة 

الذي خيصصه الطالب ) األمهية( هدف السؤال هو معرفة حجم الوقت :اهلدف من طرح السؤال
 .لقضاء وقت فراغه يف ممارسة الرياضة التروحيية

 عرض النتائج:
                                                                 

5,78%
9,83%

17,63%

23,99%

42,77%
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30,00%

35,00%
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45,00%

أآثر من
ثالث مرات

ثالث مرات مرتين مرة واحدة ال أمارس

      )املمارسة األسبوعية للنشاط الرياضي التروحيي ("21"اجلدول رقم                         
  :خالصة النتائج

ال ميارسون ) % 42.77(أن نسبة كبرية من الطلبة نالحظ من خالل النتائج املذكورة أعاله      
لة العمرية ، و هو رقم ضخم مقارنة مع الوسائل املتاحة و املرحأنشطة رياضية يف وقت فراغهم

  .يرجع ذلك إىل عدم الوعي بالفوائد النفسية و الصحية هلذه األنشطة. للطلبة
على   احلركية تزيد من قدرة الطالب على التعلم وذلك من خالل تأثرياتهاألنشطة ممارسة إن     

الرياضة أكثر عرضة  ميارسونالقدرات العقلية، فقد أشارت الدراسات إىل أن الطالب الذين 
 ممارسة أن إىل باإلضافةأعلى املستويات األكادميية هذا   وبلوغالتفوق الدراسة و يف تمرارلالس

 النفس،تساعد على تكوين بعض املهارات مثل العمل اجلماعي وضبط   احلركية والرياضيةاألنشطة
  عرضةأكثريسهم يف جعل الشباب   إىل األنشطة التروحيية والرياضية قداالنضماميف حني أن عدم 

     . و املشكالت النفسيةالعدائي رفاق السوء أو إدمان املخدرات والسلوك جلماعات و
        152  
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 ال أمارس 148 42.77%

 مرة واحدة 83 % 23.99

 مرتني 61 17.63%

 ثالث مرات 34 % 9.83 

5.78 % 20 
 أكثر من
 ثالث مرات

%  100  اموع 346 



 

 

 :19السؤال 
 يف رأيك هل تفضل حصص التربية البدنية املربجمة أم النشاط الرياضي التروحيي يف أوقات الفراغ و 

 ملاذا؟
املوجه أو ( الرياضي الذي يفضله  يهدف السؤال إىل معرفة طبيعة النشاط :اهلدف من طرح السؤال

 .و كذا أسباب اختياره) احلر
 

 عرض النتائج:

62,42%

37,58%
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النشاط الرياضي الحر الحصص الرياضية المبرمجة

  )املفضلةنوعية احلصص الرياضية  ("22"اجلدول رقم 

 
  :خالصة النتائج

 من الطلبة يفضلون النشاط الرياضي % 62.42من خالل النتائج املذكورة أعاله جند أن      
التروحيي، و ذلك حلرية اختيارهم نوع األنشطة و األصدقاء الذين يصاحبوم يف أنشطتهم و هي 

  .الطريقة األحسن ملمارسة نشاطهم املفضل
طلبة املتبقيني، فهم يفضلون حصص التربية البدنية املربجمة ألا موجهة  من ال% 37.58     بينما 

من طرف أشخاص خمتصني، فهم مرغمون على تأدية األنشطة احلركية املقترحة حىت و لو كانت 
 . مرهقة فهي يف األخري جد مفيدة على حد تعبريهم

 فهو يف كال احلالتني يعزز حرا النشاط الرياضي سواء كان موجها أم أن و ما ميكن أن نقوله،      
يد من الثقة بالنفس وتقدير يز ، وحةوالنفسية بصورة صحي منو الشباب من الناحية البدنية والذهنية
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37.58% 130 
احلصص  

الرياضية املربجمة

 62.42 % 216 
النشاط  

 الرياضي احلر

%  100  اموع 346 



 

 

  
 :20السؤال 

وسيلة فعالة للتخلص من الضغوطات ) يف أوقات الفراغ( التروحيي  هل تظن أن النشاط الرياضي
  النفسية مبا فيها القلق؟

 
 طرح هذا السؤال للتعرف على رأي الطلبة حول املنافع النفسية اليت قد :اهلدف من طرح السؤال

  .يقدمها النشاط الرياضي التروحيي للتخلص من الضغوطات اليومية
 

 عرض النتائج:
80,63%

19,37%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

نعم ال

                    
  )فعالية النشاط الرياضي التروحيي يف التخلص من الضغوطات النفسية و القلق ("23"اجلدول رقم 

 
  :ة النتائجخالص

     من خالل هذا اجلدول يتضح أن نسبة كبرية من الطلبة تؤيد فكرة النشاط الرياضي التروحيي 
كوسيلة فعالة للتخلص من الضغوطات النفسية مبا فيها القلق، و أن هذه األنشطة جتعل من الطالب 

  .أكثر حيوية و إتاحة الفرصة للتعارف و اكتساب عالقات اجتماعية
التوتر و  ملعروف أن ممارسة التمارين الرياضية تعترب إحدى العوامل املساعدة للوقاية منومن ا     

مرحلة   وهذا جيعل ملمارسة األنشطة أمهية خاصة يف كل مراحل العمر ويفاالكتئاب و القلق،
  .املراهقة خاصة

 روتني احلياة من  على ممارسة الرياضة أمهية خاصة حبيث تصبح ممارسة الرياضة جزءو التعود     
مما ينمي قدراته الصحية و النفسية و اجتناب املصاعب النفسية اليت تكون يف أغلب ،  للطالباليومية
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رالتكرا النسبة  اإلجابة 

80.63 %  نعم 279

19.37 %  ال 67

%  100  اموع 346 



 

 

 
 :خالصة نتائج االستبيان -

تجوبني يدلون أم عانوا و ال يزالوا يعانون من بعض املشكالت        إن العديد من الطلبة املس
تأيت الدراسة و احمليط اجلامعي من . النفسية و منها القلق، بدرجات خمتلفة و عند مواقف خمتلفة أيضا

قد أدرك علماء النفس منذ اخلمسينات ل. األسباب الرئيسية اليت جتعل الطالب يشعر بالقلق و التوتر
العالقة بني القلق والتعلم، وكشفت كثري من نتائج الدراسات على أن بعض الطالب أمهية دراسة 

ينجزون أقل من مستوى قدرام الفعلية يف بعض املواقف اليت تتسم بالضغط والتقومي كمواقف 
 باعتباره Test Anxietyاالمتحانات وأطلقوا على القلق يف هذه املواقف تسمية قلق االمتحان 

من القلق العام الذي يظهر يف مواقف معينة مرتبطة مبواقف االمتحانات والتقومي بصفة يشري إىل نوع 
، و  1 اخل... والضيقو القلق عامة حيث جند الطالب يف هذه املواقف يشعرون باالضطراب والتوتر 

ميكن مع أن الطالب ال يزال يف فترة املراهقة املتأخرة إال أنه معرض إىل بعض األزمات النفسية اليت 
 للقلق و التوترأثبتت الدراسات النفسية أن املراهق يتعرض فقد . أن تؤدي به إىل الفشل و االستسالم

   :ألسباب خمتلفة منها
حتدث يف  عدم القدرة على متطلبات الدراسة أو الشعور السليب حنو نفسه أو التغريات اليت     

 عيا ويتملكه الغضب والعدوانية ويضطرباملراهق قد يشعر بالتوتر النفسي وينسحب اجتمافجسمه، 
   .عضويا ويشعر بضعف قدرته على التكيف

 

     و يف حبثنا الحظنا أن العديد من الطلبة ال جيدون خمرجا من هذه احلالة و هذا يرجع إىل عدم  
  مع العلم أنه  يوجد  أخصائي  نفسي (التحدث مع األهل و األصدقاء و ذوي اخلربة يف هذا اجملال 

  و يف  رأي الباحث كذلك  أن  الطالب ال يستثمر وقت  فراغه  مبا) بوي على مستوى املدرسةتر
  غري أن جانبا من هذا القلق ميكن أن يكون خالقا، ينفعه و يقلل من ضغوطاته اليومية مبا فيها القلق

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .53، ص 2004، 386، العدد )العرباجلريدة الشهرية مفتاح  (ختلص من قلق االمتحان:  أمحد بدري-1
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   أن  لذلك ال غرابة إجيابيا أما اجلانب األكرب فهو القلق الذي يعصف مبواهب اإلنسان وإبداعاته، و
االضطرابات نرى إمجاعا لدى معظم علماء النفس أن القلق هو احملور واحملرك األساسي جلميع 

  .جيابية يف احلياة، بل هو أيضا أساس مجيع اإلجنازات اإلالنفسية
 الفرضية العامة للبحث، إتضح أن الطالب يدرك أن من بني الوسائل الفعالة و انطالقا من     

للتقليل من القلق هو اللجوء إىل األنشطة التروحيية و منها الرياضية و اليت تناسب مرحلتهم العمرية و 
ن استثمار وقت فراغهم و يعطون ال ميكن أن تؤثر سلبا على حتصيلهم الدراسي إذا كانوا يدركو

لكل الواجبات حقها، إال أنه يف التطبيق فيظهر شيء آخر، فمعظم الطالب ال جيدون وقتا للفراغ 
حىت جمهودات املؤطرين مل تفلح . على حد تصرحيام و بالتايل ال وقت ملزاولة نشاطا رياضيا تروحييا

ية للنشاط الرياضي التروحيي، لكن البعض منهم يف إقناعهم بالفوائد الصحية و النفسية و االجتماع
جيد وقتا كافيا ملمارسة نشاطه الرياضي املفضل و حىت االخنراط يف الفرق الرياضية للمدرسة و 

      .   املشاركة اخلارجية، مع العلم أن جل هؤالء متفوقني دراسيا، وهذا ال ميكن أن يعترب صدفة

ني الطالب اجلامعي أصول و ثقافة التربية البدنية و النشاط      فمن مسئولية اجلميع التحرك لتلق
الرياضي التروحيي بشىت الوسائل املتاحة بالتحفيز و التشجيع على املمارسة و اكتساب القيم 

لرياضة عبارة عن نشاط إنساين ذات أبعاد ثقافية واجتماعية، تتم ممارستها بطريقة تتسم احلميدة، فا
تساهم يف عمليات االندماج الفرد، و ماعي وهي دف إىل تنمية بالعدالة والتكافؤ االجت

 اجلوانب املعرفية والصحية والنفسية و تطوير للطالب تنميةاالجتماعي، كما أا تعطي الفرصة 
  1. و الفكريةاملهارية  القدرات البدنية و

  لألشخاص خاصة الذين علي احلالة النفسية  اجملهود البدين املنتظم له آثار إجيابية ومفيدة     و
للتفاؤل، وتؤكد أن للتربية البدنية والرياضة آثارا  ، وهذه النتائج تبعث و القلقيعانون من االكتئاب

منذ عدة سنوات   ف.النفسية  بل أيضا على اللياقة ،البدنية فحسب  مهمة ليس على اللياقة إجيابية
النفسية لألشخاص   بدين على احلالة  جمهود   ألي  تشري إىل األثر اإلجيايب دالئل  هناك  كانت

 علي الذين يعانون من حاالت األصحاء، ولكن تبقى هناك احلاجة إلثبات مثل هذه اآلثار اإلجيابية
    أشارت املوضوع بالفعل يوجد دراسات عديدة يف هذا و. االكتئابالتوتر و القلق و

  ــــــــــــــــــــ
  .15، ص 2003، الرياض، 36، العدد )الرياضة تنشل املراهق من التوتر( جملة اجلزيرة :  هاشم حبري-1
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  أي  تفوق  حتسن احلالة النفسية بدرجة قدىملمارسة اجملهود البدين عل  اإلجيابية  لآلثار بوضوح 
  من  غريه   من  كلفة  أقل  املنتظم  البدين  اجملهود أجراء  بأن    أخرى، علما عالجات سلوكية

 البدنية  البدين على اللياقة  املعروفة للمجهود إيل اآلثار اإلجيابية باإلضافة  هذا  العالجية،  ائل الوس
 1.خاص جهازي الدورة الدموية واجلهاز التنفسي بشكل و بشكل عام

 اإلنسان ليس جسما منفصال عنه الروح أو النفس أو العقل وإمنا هو وحدة متكاملة معقدة      و
 النشاط الرياضي ال يقتصر تأثريه على العضالت والعظام واألجهزة األخرى وإمنا وان التركيب،

 هذا ما جيب أن يدركه الطالب إذا أراد .يشمل التأثري يف النواحي الروحية والنفسية والعقلية لإلنسان
  .التفوق يف حياته الدراسية و املستقبلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .56، ص 2004، مصر، )جملة هاجر القاهرية ( ةيف التربية التروحيي اإلسالمي  التوجيه: ليلى بيومي  -1
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  :مناقشة و تحليل نتائج مقياس القلق لسبيلبرجر. 2

وجدنا أن ]  )قائمة تقييم الذات(سبيلبجر للقلق [      بعد القيام باملعاجلة اإلحصائية لالختبار 

 الطلبة املمارسني للنشاط الرياضي التروحيي و املقدر       بـ املتوسط احلسايب لدرجات القلق عند

منخفض مقارنة باملتوسط احلسايب لدرجات اجملموعة الغري ممارسة و املقدر      بـ ) 27.84(

احملسوبة تساوي ) ت(   لعينتني مستقلتني، وجدنا أن  (t)، و مت استخدام االختبار ت )30.24(

و ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.01مة اجملدولة و املقدرة بـ  و هي قيمة أكرب من القي2.4

، و بالتايل ميكن تأكيد وجود فروق يف مستوى القلق دالة إحصائيا بني )48(درجة احلرية 

  ).املمارسة و الغري ممارسة للنشاط الرياضي التروحيي(اجملموعتني 

ا من زمالئهم الغري ممارسني، و من هنا      و نستنتج من هذه األرقام أن الطلبة املمارسون أقل قلق

نؤكد صحة االستنتاجات و التوصيات املقدمة من طرف الدراسات السابقة و كذا أراء العلماء 

  . حول عالقة و تأثري األنشطة الرياضية على مستوى القلق قصد اجتنابه أو التقليل من حدته

ولكنها ال تنتصر , تبهج القلب وحتقق السعادة أكد باحثون أمريكيون أن اللياقة البدنية و لقد       

  .إال إذا متت ممارستها بانتظامو القلق على الكآبة 

 على إجيابياأن للرياضة أثراً , و يرى الباحثون يف الدراسة اليت نشرا اجمللة األمريكية لعلوم الوباء     

فقد وجد هؤالء بعد متابعة . ةالصحة الذهنية والعقلية واالضطرابات النفسية كحاالت القلق والكآب

أن األشخاص الذين واظبوا على , على مدى عشرة أعوام,  شخص يسكنون يف سان دييغو1000

 عند الذين توقفوا بالقلق و الكآبةوأن خطر اإلصابة , الربامج الرياضية مل يكتسبوا آثارا طويلة األمد

  . للذين مل يتمرنوا أبداًكان مساوياً , عن ممارسة التمرين يف اية السنوات العشر

 آثارها   فوائدها و  لتحقيق،بانتظام  الرياضة  ممارسة االستمرار يف   ضرورة  و أكد الباحثون     
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 مشددين على أن التمرين ال يضمن احلماية من اإلصابة ،النفسيةاإلجيابية على املزاج والصحة 

  1 .هإذا توقف اإلنسان عن ممارست, بالكآبة يف املستقبل

صبحي حسانني  (  )Eidsmore  1961- 1963  ( و تؤكد نتائج بعض الدراسات     

و غريها من الدراسات العربية و األجنبية ) 1978حممود قاسم ) (1974فاروق فريد  ) (1973

أمهية الرياضة يف التحصيل الفكري، فقد تبني أن الطالب الذين يتميزون بلياقة بدنية عالية على

حيصلون على درجات عالية يف االمتحانات، و ذلك إذا ما قورنت و روسهم بانتظام يستذكرون د

  2 .درجام بدرجات الطالب الذين ال ميارسون األلعاب الرياضية

    و متتاز التربية البدنية و الرياضة بأا رسالة عمل و تطبيق و بناء، و ليست نظريات و أفكار و 

رسالة بناء اإلنسان، هذا ما نود أن يفهمه الطالب اجلامعي فلسفات جمردة، فهي بكل ما فيها 

  . اجلزائري مبعرفته لثقافة النشاط الرياضي و اآلثار الصحية و النفسية

الفكري  اإلنتاج   و التنشيط الذهين   و  عامالً مهماً يف االستقرار النفسي تشكل الرياضة      و 
التوتر   تقلل من  و)  الدراسة و اجملهود الفكري(   اليومية  احلياة ، فهي ختفف من ضغوطللطالب

 بالنفس   نفسية و ثقة  راحة  و  متعة وسعادة الطالبالعصيب و تساعد على االسترخاء، وتكسب
عملية تنفيس و ترويح  لكال اجلنسني  حبيث ، و يعد النشاط الرياضي وحترر من القلق و االكتئاب

كري و البدين جتعلهم يعربون عن مشاعرهم و أحاسيسهم اليت يأ للمراهقني نوعا من التداوي الف
تتصف باالضطراب و العنف عن طريق حركات رياضية متوازنة منسجمة و متتابعة ختدم و تنمي 

  3. أجهزم الوظيفية و العضوية و النفسية

  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 63، ص 1996، 216ة، الكويت، العدد ، سلسلة عامل املعرفالرياضة و اجملتمع: أمني أنور اخلويل -1
  .152، ص نفس املرجع أمني أنور اخلويل، -2
  .98، ص 1990 عواطف أبو العال، التربية السياسية للشباب و دور التربية الرياضية، دار النهضة العربية، لبنان، -3
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  :ةـابلـل المقـليـات و تحـاجـاستنت. 3

املعاصر تعتمد على ما توفره احلضارة لنا من وسائل الراحة أصبحت حياة الكثري يف عاملنا      
 فأصبحت احلركة قليلة والنشاط البدين ال وجود له إال يف نطاق ضيق إضافة ،والرفاهية اجلسمانية

 مما يؤدي إىل حياة تكثر  و هذا ما يالحظ و لألسف يف األوساط اجلامعية،للضغوط النفسية واحلياتية
   .الطالباليت يتعرض هلا و النفسية صحية فيها نسبة املخاطر ال

     و من خالل استعراضنا لنتائج املقابلة، ندرك مدى وعي املشرفني و إعطائهم األمهية الكافية 
لألنشطة الرياضية منها املربجمة و التروحيية قصد تنمية القدرات البدنية و الصحية و النفسية و 

ليومية للطالب خاصة و هو يف مدرسة متتاز بكثافة املواد و التخفيف من األعباء و الضغوط النفسية ا
نظام داخلي صارم ال يسمح بالتهاون يف الدراسة و ال يف االنضباط العام، و على حسب تعبري 
املستجوب كل ما يطلبه الطالب من إمكانيات و وسائل متاح و يف كل األوقات، و مع هذا 

اغه ملمارسة األنشطة الرياضية املفضلة لديه ضانا أن فالطالب يتردد يف ختصيص بعض الوقت من فر
  .ذلك يؤثر سلبا على حتصيله الدراسي و ال جمال للترويح الرياضي الذي يبعده عن املذاكرة

و كولتسوفا ) Brasch(      فالدراسات السابقة و اليت نذكر منها دراسة براش 
)Koltsopha ( 1. ية تؤدي إىل تنمية الكفاية الدراسيةتبني بأن تنمية القدرات اإلدراكية احلرك    

 التأثريات النفسية (ogilive & tutko)     و أوضح رائد علم نفس الرياضة أوجليفي و تتكو 
الثقة : اإلجيابية للرياضة، و ذلك يف اكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية املرغوبة مثل

فاض التوتر و القلق و اخنفاض يف التعبريات بالنفس، اإلتزان االنفعايل، التحكم يف النفس، اخن
  2. العدوانية

     و ما استنتجناه أيضا من خالل املقابلة هو ذلك االختالف بني املعرفة و التطبيق، أي أن الطالب 
يدرك املنافع النفسية اليت تنجم عن ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية خاصة و هو يف مقتبل الشباب 

  بدنية عالية، و على  ذلك فهو ال يسلك  هذا  السبيل  يف  الواقع، ويتمتع بطاقات 

  

  ـــــــــــــــــــ
  .155، مرجع سابق، ص أصول التربية البدنية و الرياضة:  أمني أنور اخلويل-1
  .167نفس املرجع، ص :  أمني أنور اخلويل-2

160  



 

 

عمال اليت ال تفيده حسب رأي يفضل سبل أخرى كالنوم و التحدث مع الزمالء إىل غريها من األ
الباحث يف صرف الطاقة الزائدة و التقليل من التوتر و القلق الناتج عن األعمال اليومية و اجملهود 

  .    الفكري داخل القاعات الدراسية املغلقة طوال اليوم
ين  حلثهم على املشاركة يف أداء التمارإىل هؤالءوالسؤال املهم هو حول كيفية الوصول      

اليت ستعود عليهم بالفائدة و النفسية و االجتماعية وبيان الفوائد الصحية و التروحيية الرياضية البدنية 
.  و اهلروب عن الروتني اليومي و التوتر و القلق املستمربعد تغيري عادام اليومية وإضافة احلركة

ية متتاز باحليوية و الصحة  يف مرحلة عمروالطريق إىل ذلك هو بيان تلك الفوائد لكال اجلنسني
تشجيعهم على البدء واالستمرار وفق البدنية اجليدة، و ذلك بتنظيم حماضرات حتسيسية من أجل 

الطالب اجلامعي أسس ثابتة ألن حتقيق هذا اهلدف يتطلب وعياً صحياً واجتماعياً لضمان إقبال 
  .الرياضي التروحييالنشاط يف  على االشتراك املراهق

خفى دور اإلعالم يف ذلك، واإليضاح هلم بأن الرياضة طريق لكسب مهارات بدنية      وال ي
ومقدرات جسمانية وحتسني احلالة النفسية واملزاجية، مع اإليضاح بأن الرياضة هي وسيلة للمحافظة 
على الصحة والرفاهية من األمراض املزمنة منها اجلسمانية و النفسية واملساعدة يف عالجها حيث أن 

 يف اجلسديزيد مستوى ، حبيث تغريات الفسيولوجية اإلجيابية تأيت نتيجة طبيعية للنشاط اجلسماينال
، )Distress(، وخيفض مستوى الضغط املؤذي أو السليب )Eustress(الضغط اجليد أو اإلجيايب 

ى ميكن أن يؤدي الضغط اإلجيايب إىل الشعور باحلماس اجلسدي والفكري معاً والفرح والقدرة عل
  1. اإلبداع، يف حني يولد الضغط السليب مشاعر كاخلوف والضغط والقلق أو اإلحباط

الطالب يف  ضإن القدرة على التحكم بالضغط هو احلل للتغلب على املواقف السلبية اليت تعتر      
  .، و النشاط الرياضي التروحيي أحسن مثال اليومية حياته

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ 
  .85، مرجع سابق، ص حبث دوافع النشاط الرياضي يف وقت الفراغ: ميوداد اخلا -1
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  :اتـاجـتنتـاالس •
  

  .القلق من أكثر املشكالت النفسية اليت يتعرض إليها الطالب يف اجلامعة -
  .قلق االمتحان أكثر حاالت القلق انتشارا يف الوسط اجلامعي -
ال عن األسرة و األصدقاء الدراسة و اخلوف من الرسوب، احمليط اجلامعي، االنفص -

 .من بني املسببات الرئيسية للقلق يف الوسط الطاليب
عدم تفكري الطالب يف إجياد السبل الفعالة للتخفيف من حدة القلق، و النشاط  -

 .الرياضي التروحيي يأيت يف املراتب األخرية
ة مع الطلبة الذين ميارسون األنشطة الرياضية التروحيية بانتظام أقل قلقا مقارن -

 .زمالئهم الغري ممارسني
 .  عامل الوقت يلعب دورا هاما يف انضمام الطالب إىل األنشطة التروحيية املفضلة -
التوعية و التحسيس مبمارسة النشاط الرياضي التروحيي يساعد بقدر كبري الطالب  -

على اهلروب من الروتني اليومي و التوتر و القلق و االشتراك يف األنشطة الرياضية 
 . فضلةامل

النشاط الرياضي التروحيي له األمهية البالغة يف حياة الطالب اجلامعي املراهق، و فعال جدا 
  .جتاه حاالت القلق
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 :اتـراحـتـاالق •
  

األخصائي ( توفري الرعاية و املتابعة املستمرة للطالب و ذلك بتوفري العامل البشري املختص -
  .  يه و اإلرشاد و جتنب املشكالت النفسيةقصد العالج، التوج) النفسي التربوي

تنظيم ملتقيات و حماضرات باجلامعات و املعاهد قصد توضيح واقع احلالة النفسية للطلب  -
اجلامعي باجلزائر، و حاالت القلق املنتشرة يف املؤسسات التعليمية و تأثرياا على التحصيل 

 .  الدراسي و كيفية التعامل معها
 .حول الثقافة الرياضية و التروحيية و املنافع املختلفة هلا يف الوسط الطاليبتقدمي دروس نظرية  -
دمج مادة التربية البدنية و الرياضية يف كل االختصاصات باجلامعات نظرا لفوائدها الصحية  -

 .و البدنية و النفسية و االجتماعية
عل الطالب متحررا من تنظيم املسابقات و املنافسات الرياضية الداخلية و اخلارجية، مما جي -

 .الروتني اليومي و أعباء الدراسة و التوتر و القلق
 

  :اتــوصيـالت •
  :يوصي الباحث يف حدود دراسته و نتائجها على       

  

ضرورة االهتمام و التعرف على املشاكل النفسية للطالب و القلق على وجه اخلصوص ألنه  -
 .األكثر انتشارا يف الوسط اجلامعي

 جتاه املشكالت هيم و الفوائد الناجتة عن ممارسة األنشطة الرياضية التروحييةترسيخ املفا -
 .النفسية

 .إعطاء املؤسسات التعليمية األمهية و املكانة املستحقة لألنشطة الرياضية -
 .ضرورة توفري املرافق و الوسائل الالزمة للطالب ملمارسة نشاطاته التروحيية املفضلة -

  .فية للرياضات اجلامعيةضرورة إعطاء األمهية الكا
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  : ةـامـة العـالصـالخ •
  

يلجأ . حاالت من القلق والنفور واالكتئاب واخلمول ال يوجد شخص يف هذا العامل ال متر عليه     
فالعقاقري هلا آثارها اجلانبية السيئة واليأس يف حد ذاته . أو يائساً الكثري للعقاقري واألدوية مستسهالً

   .أخرى قفةمرض حيتاج و
 

 ) السريوتنني (  وذلك بفضل اإلنتاج الزائد ملادةاملعنويات  حيث ترفع، وللرياضة مفعول السحر    
 و.  بالسعادة والرضافيجعل اإلنسان يشعر العصبية يف الدماغ وتأيت من الرياضة  اليت تفرزها اخلاليا

 )اآليروبك( رياضةالكتئاب أن األحباث اليت أجريت مؤخراً حول العالجات الطبيعية ل قد أثبتت
اإلجيايب   يف ختفيف مشاعر القلق واالكتئاب والتوتر، كما أكدت األحباث أن التأثري جداً فعالة

  الرياضة  إجيابيات من و.  ممارستها يستمر لفترات طويلة وال يكون فقط عند  يبقى و للرياضة
     .الكثري من األهداف لى إجنازالثقة بالنفس كذلك القدرة ع  أنواع  من  أيضاً خلق نوع

  
واجملتمع حىت أن بعضها  قد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية األنشطة التروحيية للفرد     و

ومصادره وطرقه وأساليبه وبراجمه واليت تسهم  أسسه له بذاته،ذهب بعيداً ليعترب الترويح علماً قائماً 
 إضافة إىل أنه أصبح يستخدم كوسيلة يف اجملتمعات اعة،واجلم يف حتقيق التنمية الشاملة للفرد

 اعتمادصحة اإلنسان وختفف من حاالت القلق والتوتر والعزلة نتيجة  املعاصرة للمحافظة على
  إضافة إىل ذلك فإن املمارسة التروحيية لدى األفراديالتكنولوجمعطيات التقدم  اإلنسان الكلي على

 وموجداا  التوجه اإلجيايب حنوا احلياة والبحث يف مكنونااواجلماعات تساعد على خلق جو من
  .خمتلفةمن معارف ومهارات وأنشطة 

للطالـب  و تشكل الرياضة عامالً مهماً يف االستقرار النفسي و التنشيط الذهين واإلنتاج الفكـري               
تر العصيب و   ، فهي ختفف من ضغوط احلياة اليومية و تقلل من التو          اجلامعي و الذي هو حمل دراستنا     

تساعد على االسترخاء، وتكسبنا متعة وسعادة و راحة نفسية و ثقة بالنفس وحترر مـن القلـق و                  
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 و   ة هلؤالء األفراد، ازدادت ثقتهم بأنفسهمو لقد اتضح أنه كلما ارتفع مستوى اللياقة البدني     
استقرارهم النفسي و اطمئنا م للحياة و متتعهم بأوقات سعيدة مع أنفسهم و مع اآلخرين و قد 
جنح هؤالء األشخاص يف خلق صداقات جديدة و توطيد عالقام مع األصدقاء القدامى مما يؤكد 

  .عات لتقوية أواصر احملبة و اإلخاء و التعاون بينهمأمهية الرياضة بالنسبة لطالب املدارس و اجلام

األمهية الكبرية لألنشطة       ونستخلص أخريا من حبثنا و من الدراسات السابقة يف هذا اجملال
   .فعالة يف الوقاية من املشكالت النفسية عامة و القلق على وجه اخلصوص واعتبارها وسيلة التروحيية،
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   )01قم الملحق ر( 

  جامعة اجلزائر
  معهد التربية البدنية و الرياضية

  
  الستكمال رسالة ماجسترياالستبيان قدم هذا 

  
  بعنوان

  فعالية النشاط الرياضي التروحيي يف الوقاية من حاالت القلق عند الطلبة اجلامعيني
  
  

  أخي الطالب،
حيي يف الوقاية من حاالت القلق عند قصد حتضري دراسة ميدانية حول فعالية النشاط الرياضي الترو     

 فكرة تم على هذا االستبيان بصراحة إذا أمكن، حىت و لو عارضمنكم اإلجابةالطلبة اجلامعيني، أرجو 
  . الدراسة، و ليس من الضروري إعطاء االسم و اللقب حىت حنافظ على سرية اهلوية

     .     ضع أي عالمة تفضلها يف اخلانة اليت تراها مناسبة
     إن إجابتك احلقيقية سيكون هلا أثرا كبريا يف صدق نتائج هذه الدراسة، و لك جزيل الشكر 

  .مسبقا
  معلومات مطلوب تعبئتها 

  
  : ................اإلسم
  : ................اللقب
  : .................السن
  : ................اجلنس

  
  
  
  



 

 

ن بعض املشاكل النفسية كاالكتئاب، القلق، التوتر، اخلوف، يف حميطك اجلامعي هل تعاين م :01السؤال 
  أخل ؟..التعصب

  ................................... حدد بنعمإذا كان جوابك                    نعم                    ال
  
   

 ارجتاف األيدي، فسيولوجية ناجتة عن التوتر و الضغوط كآالم يف املعدة، هل تعاين من أعراض :20السؤال
  ؟ إخل...العرق الزائد، اضطراب يف النوم 

       نعم                    ال              
  
  

  ؟) األصدقاء، الزمالء، األهل(  عن مشكالتك النفسية نهل حتدثت مع اآلخري: 03السؤال
  

       نعم                    ال                
  
  

  يانا؟ هل تقلق أح:40السؤال 
       نعم                    ال               

  
  

  هل أخربك اآلخرون  على مقدار ما أنت قلق؟ :50السؤال 
       نعم                    ال               

  
  

  يف رأيك، ما الذي ميكن أن يكون مصدرا لقلقك؟ :60السؤال 
  

إذا               عوامل أخرى)            الدراسة( ة              االمتحانات   احمليط               االنفصال عن األسر
  ................................... حددعوامل أخرىكانت هناك 

  



 

 

  هل تعترب الدراسة و االمتحانات كمصدر للقلق؟ :70السؤال 
      نعم                      ال               

  

  ؤثر القلق على حتصيلك الدراسي؟هل ي :08السؤال 
      نعم                      ال               

  

  ما هي األوقات اليت ميكن أن جتعلك أكثر قلقا؟ :09السؤال 
  

  بداية العام الدراسي           االمتحانات            اية العام الدراسي               أوقات أخرى 

  ................................... حددت أخرىأوقاإذا كانت هناك 
  

  هل فكرت يوما يف طريقة للتخلص من القلق يف األوقات الصعبة؟ :01السؤال 
      نعم                      ال               

  ............................................................ كيف ؟ بنعمإذا كان جوابك 
  

  ما هي النشاطات التروحيية اليت تظن أا تساعدك للتخلص من حدة قلقك؟ :11ل السؤا
     فنية                    ثقافية                  رياضية                   اجتماعية                  أخرى     

  .................................................... حددنشاطات أخرىإذا كانت هناك 
  

  هل يرشدكم أستاذ التربية البدنية و الرياضية على أمهية ممارسة النشاط الرياضي احلر ؟:21السؤال 
     نعم                      ال                
  

على ممارسة األنشطة الرياضية ) اخل...األصدقاء، الزمالء، األهل، املشرفني (هل حيثك اآلخرون :31السؤال 
  لتجنب املصاعب النفسية؟

      نعم                      ال               
   

  هل جتد وقتا ملمارسة األنشطة الرياضية التروحيية؟ :14السؤال  
      نعم                      ال               



 

 

  

  لك الدراسي ؟تظن أن ممارستك للرياضة يف األوقات احلرة تؤثر سلبا على حتصيهل  :51السؤال 
     نعم                      ال               

  
   

  ما هي األنشطة الرياضية التروحيية اليت تفضل ممارستها يف أوقات الفراغ؟ :16السؤال 
..................................................................................................................

......................................................................................................  
  

  هل تفضل ممارسة األنشطة الرياضية التروحيية لوحدك أو مع اآلخرين؟ :17السؤال 
      وحدي                     مع صديق                     مع أصدقاء 

  
  

  حوايل كم من مرة متارس الرياضة يف األسبوع؟:18ؤال الس
  

   مرات3 مرات              أكثر من 3مرة                    مرتني                   ال أمارس               
   

  

لفراغ و يف رأيك هل تفضل حصص التربية البدنية املربجمة أم النشاط الرياضي التروحيي يف أوقات ا :19السؤال 
  ملاذا؟

  احلصص املربجمة                                           نشاطات وقت الفراغ
  

 اذا ؟ـمل
............................................................................................................  

  
وسيلة فعالة للتخلص من الضغوطات النفسية مبا )  يف أوقات الفراغ (هل تظن أن النشاط الرياضي التروحيي :20السؤال 

  فيها القلق؟ 
      نعم                      ال              

  
  



 

 

   )02الملحق رقم ( 
  

  جامعة اجلزائر
  معهد التربية البدنية و الرياضية

  قائمة تقييم الذات) سبيلربجر(إختبار القلق 
  
  مال رسالة ماجستريقدم هذا االختبار الستك
  
  بعنوان

  فعالية النشاط الرياضي التروحيي يف الوقاية من حاالت القلق عند الطلبة اجلامعيني
  

  أخي الطالب،
     من أجل املسامهة يف إعطاء األمهية للنشاط الرياضي التروحيي و فعاليته جتاه املشكالت النفسية يف 

  .عبارة) 20(م الذات و يتكون االختبار من اجلامعات و املعاهد، صمم هذا االختبار لتقيي
     أرجو اإلجابة على كل العبارات دون استثناء و ذلك بوضع دائرة حول الرقم املناسب على يسار 

  . العبارة املقابلة و اليت تشعر ا فعال و دون تردد
  . الشكر مسبقاإن إجابتك احلقيقية سيكون هلا أثرا كبريا يف صدق نتائج هذه الدراسة، و لك جزيل

  معلومات مطلوب تعبئتها 
  

  : ................اإلسم
  : ................اللقب
  : .................السن
  : ................اجلنس

  
  
  
  



 

 

ضع دائرة حول أي رقم على يسار العبارة اليت تقرأها و اليت ترى أا تطبق مع حالتك اليت تشعر ا اآلن يف 
  .هذه اللحظة

  
 بدرجة كبرية بدرجة متوسطة بدرجة قليلة  أبـدا  البـنـود مالرق

  4  3  2  1  دوءـعر ـأش  1
  4  3  2  1  نانـعر باطمئـأش  2
  4  3  2  1  رـا متوتـأن  3
  4  3  2  1  وفـعر خبـأش  4
  4  3  2  1  ةـين يف حاليت الطبيعيـعر أنـأش  5
  4  3  2  1  اكـعر بارتبـأش  6
  4  3  2  1  أشعر بضيق من احتمال سوء حظي  7
  4  3  2  1  قرارـعر باستـأش  8
  4  3  2  1  قـعر بقلـأش  9

  4  3  2  1  ريحـعر بأنين مستـأش  10
  4  3  2  1  يـقة يف نفسـعر بثـأش  11
  4  3  2  1  يـين عصبـعر بأنـأش  12
  4  3  2  1  ربـطـأنا مض  13
  4  3  2  1  دودةـايب مشـعر بأن أعصـأش  14
  4  3  2  1  اءـرخـس باستـأح  15
  4  3  2  1  الـس براحة البـأح  16
  4  3  2  1  جـزعـأنا من  17
  4  3  2  1  دـوتر زائـعر بتـأش  18
  4  3  2  1  رحـعر بفـأش  19
  4  3  2  1  رورـعر بسـأش  20

  
  
  



 

 

  ممارسون )تقييم الذات(ساب ثبات مقياس القلق        احل)03الملحق رقم(
  

 = س
درجات 
االختبار 

األول               
 س= 

املتوسط 
احلسايب 

لدرجات 
االختبار 

 =االول 
28,1  

 =ص 
درجات 
 االختبار

     الثاين          
 ص= 

املتوسط 
احلسايب 

  27,4 =لدرجات االختبار الثاين 

  
  : طريقة االحنرافات حبيث– معامل االرتباط بريسون =ر 
  
  

             78.6                                     ) ص-ص) ( س-س(مج                

  0.92     =     ــــــــــــــــ     =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =ر  

  x  80.4   88.9                         2) ص-ص(مج  x   2) س-س(مج             

  
  
  
  
  

 ) ص-ص) ( س-س( 2) ص-ص(  ) ص-ص( 2) س-س( ) س-س( ص س
28 28 - 0,1 0,01 0,6 0,36 - 0,06 

 

25 24 - 4,1 16,81 - 2,4 5,76 9,84 
 

29 31 2,9 8,41 1,6 2,56 4,64 
 

30 29 0,9 0,81 2,6 6,76 2,34 
 

30 32 3,9 15,21 2,6 6,76 10,14 
 

26 26 - 2,1 4,41 - 1,4 1,96 2,94 
 

26 27 - 1,1 1,21 - 1,4 1,96 1,54 
 

28 29 0,9 0,81 0,6 0,36 0,54 
 

21 23 - 5,1 26,01 - 6,4 40,96 32,64 
 

31 32 3,9 15,21 3,6 12,96 14,04 
 

    10 = ن

  2) س-س(مج

=  
88,9 

 
  

  

  2) ص-ص(مج

= 
80,4 

 
  

  ) ص-ص) ( س-س(مج
=  

78,6 
 

  



 

 

  غري ممارسون )تقييم الذات(حساب ثبات مقياس القلق             )04الملحق رقم ( 
  

 = س
درجات 
االختبار 

األول               
 س= 

املتوسط 
احلسايب 

لدرجات 
ختبار اال

 =االول 
30,4  

 =ص 
درجات 
االختبار 

     الثاين          
 ص= 

املتوسط 
احلسايب 

لدرجات 
  30,1 =االختبار الثاين 

  
  :       حبيث1)  طريقة االحنرافات–معامل االرتباط بريسون ( =ر 
  

             79.6                                     ) ص-ص) ( س-س(مج                

  0.81     =     ــــــــــــــــ     =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =ر  

  x   66.9  144.4                      2) ص-ص(مج  x   2) س-س(مج             

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر العريب،  يف التربية الرياضية و علم النفس الرياضيالقياس: حممد حسن عالوى، حممد نصر الدين رضوان -1
  .180، ص 2000القاهرة، 

  

 ) ص-ص) ( س-س( 2) ص-ص(  ) ص-ص( 2) س-س( ) س-س( ص س

29 31 0,6 0,36 - 1,1 1,21 - 0,66 

25 23 - 7,4 54,76 - 5,1 26,01 37,74 

29 29 - 1,4 1,96 - 1,1 1,21 1,54 

30 32 1,6 2,56 - 0,1 0,01 - 0,16 

32 30 - 0,4 0,16 1,9 3,61 - 0,76 

27 29 - 1,4 1,96 - 3,1 9,61 4,34 

33 37 6,6 43,56 2,9 8,41 19,14 

34 36 5,6 31,36 3,9 15,21 21,84 

31 28 - 2,4 5,76 0,9 0,81 - 2,16 

31 29 - 1,4 1,96 0,9 0,81 - 1,26 

    10 = ن

  2) س-س(مج

=  
144,4 

 
  

  

  2) ص-ص(مج

= 
66,9 

 
  

  ) ص-ص) ( س-س(مج
=  

79,6 
 

  



 

   



 

 

  

   )06 الملحق رقم( 
  املقابلة الشخصية مع رئيس مكتب الرياضة باملدرسة الوطنية التحضريية لدراسات مهندس

  
  :01السؤال 

      ؟ بعض األحيانيف اديةالعالنفسية هل الحظتم أعراض توحي بأن الطالب ليس يف حالته      
  :اجلواب

     أجل، فالعديد من الطلبة ال خيفون قلقهم من عدم القدرة على مواصلة الدراسة و التفوق يف اية العام، و 
جل املدربني الحظوا هذا التغيري يف نفسية الطالب خاصة يف اية العام الدراسي و أظن أنه شيء طبيعي، فهناك 

 عن الزمالء منشغال يف التفكري عن مصريه الدراسي، و آخرون متتلكهم نوع من العدوانية من يعزل نفسه متاما
كل هذا سببه على ما أظن الدراسة و . جتاه أقرام، و منهم من ال يغادر غرفته فور خروجه من قاعة الدراسة

   .احمليط اجلامعي و كذلك النظام العسكري الصارم الذي مل يعتد عليه الطالب من قبل
  
  

  :02السؤال 
   ؟هل يلجئ الطالب إليكم للتحدث عن مشكالته النفسية     

  :اجلواب
     نعم، كثريا ما يلجئ الطالب ألستاذ التربية البدنية للتحدث و لو لفترات وجيزة عن مشكالته و اليت تتعلق 

ذا نظام املدرسة الذي يقلل أساسا بكثرة املواد الدراسية و عدم توفر الوقت الكايف لالستراحة و املذاكرة و ك
من حرية الطالب و الذي جيعلهم أكثر قلقا و توترا، حىت أنه يف بعض األحيان يطلب من أستاذ التربية البدنية 
اإلبداء برأيه حول إمكانية املواصلة أو االنفصال عن املدرسة و االلتحاق باملؤسسات التعليمية األقل صرامة من 

  . ظام الداخليحيث املستوى الدراسي و الن
  
  
  
  



 

 

  
  

  :03السؤال 
   ؟ما هي تلك املشكالت     

  :اجلواب
إخل، حىت و أن الكثري ...     اليأس، االكتئاب، القلق، ضغط النظام الداخلي للمدرسة، االنفصال عن األسرة

ذي يتطلب من الطلبة يصرحون أم يودون االنفصال عن املدرسة كوم مل يألفوا احمليط و املستوى التعليمي ال
اجملهود الفكري الكبري، و آخرون يقولون أن شعورهم بالقلق و التعصب يزداد يوما بعد يوم و هو الشيء 

  .الذي مل يكن حيصل لديهم من قبل
  
  
  

  :04السؤال 
   ؟و ماذا عن القلق يف الوسط الطاليب باملدرسة     

  :اجلواب
. يعي يشعر به كل الناس، إال إذا زاد عن حده     يف نظري أن القلق ليس مبشكلة فهو يف رأيي شيء طب

فالقلق كما نعلم حمفز، و جل الطلبة مبدرستنا تظهر عليهم مالمح القلق خاصة يف أوقات االمتحانات ذات 
إخل، حىت الطلبة النجباء يقلقون حرصا و …املعامل املرتفع كالرسم الصناعي و اجلرب و اهلندسة و الكهرباء 

اسي حىت و أنين شاهدت بعض احلاالت املزمنة كالبكاء فور مسك ورقة االمتحان و خوفا على مصريهم الدر
هناك أخطر من هذا، فبعض الطلبة و من شدة قلقهم يغمى عليهم وهذا يف نظري قلق مفرط ال فائدة منه ميكن 

ق يعترب أن يلحق بالطالب إىل الرسوب و الفشل من كل النواحي، و ألم يعلمون أن الطالب الغري املتفو
  .  مطرود، و نظام املدرسة نظاما صارما ال يسمح بأي هفوة ال يف الدراسة و ال يف االنضباط العام

  
  
  
  
  



 

 

  
  

  :05السؤال 
   ؟ما هي نصائحكم     

  :اجلواب
     حنن حناول بقدر املستطاع أن نربح ثقة الطالب يف البقاء باملدرسة و رفع التحديات جتاه املشاكل النفسية 

 عن املستوى التعليمي الرفيع و القوانني اليت يصعب على الشاب اجلامعي تقبلها بسهولة، فالطالب ال النامجة
حنن نعلم ذلك، و حنن ندرك أن من مسؤولية أستاذ التربية البدنية توجيه الطالب إىل الطريق .. يزال مراهقا

لب يف أحسن حالة نفسية و ذلك الصحيح، و سالحنا هو حصة التربية البدنية و الرياضية أين يكون الطا
و ذه الطريقة ميكن ألستاذ التربية البدنية ربح الثقة و . للتحدث عن املشكالت النفسية أو غريها من املشاكل

الصداقة مع الطالب و توجيهه أساسا لألنشطة الرياضية اليت تنسيه اهلموم اليومية و إمكانية االسترخاء و بالتايل 
  . تعة و التقليل و حىت احلد من بعض املشاكل النفسية كالتوتر و اليأس و القلقالشعور بالراحة و امل

  
  
  
   :06السؤال   

   ؟هل تظن أن الرياضة وسيلة للتخلص من القلق     
  :اجلواب

     من املعروف أن الرياضة مبختلف أنواعها جتعل من الفرد أكثر هدوءا و استقرارا من الناحية البدنية و 
 هذا ليس رأيي، بل هو رأي العلماء و املختصني يف اجملاالت املتعلقة بالرياضة كعلماء النفس و النفسية، و

االجتماع، و كوننا مربون قبل أن نكون رياضيني، ندرك و نعي األمهية و الفوائد الصحية و البدنية و النفسية 
ما نوجه الطالب إىل ممارسة خمتلف اليت تقدمها املمارسة الرياضية للطالب يف مدرستنا، لذالك فنحن مرارا 

األنشطة التروحيية و نشجعهم على االخنراط يف األندية الرياضية للمدرسة قصد إدماجهم بأحسن كيفية يف 
  .   وسطهم اجلامعي و استغالل وقت فراغهم يف األنشطة املفيدة و ذات التأثري اإلجيايب على احلالة النفسية

  
  
  



 

 

  
  

  :07السؤال 
   ؟ن الطالب إىل ممارسة األنشطة الرياضية يف وقت الفراغهل توجهو     

  :اجلواب
     حنن و منذ أن أنشأت املدرسة نوجه الطلبة إىل ممارسة النشاط الرياضي املسائي، فهناك مدربون يعملون 

ية و بعد أوقات العمل خصيصا للطلبة الراغبني يف ممارسة أنشطتهم الرياضية املفضلة، و أساتذة التربية البدن
الرياضية يؤكدون على املنافع الصحية و النفسية للممارسة الرياضية و خاصة و هم شباب ذو طاقات جسمية 

  . تستحق استغالهلا يف األنشطة النافعة
  
  

  :08السؤال 
   ؟كيف ذالك     

  :اجلواب
ظم، ذكرى يوم ذكرى الفاتح نوفمرب، شهر رمضان املع: داخلية و خارجية، نذكر منهابإقامة مسابقات      

إخل، و حتفيزهم بامليداليات و الكؤوس و األقمصة الرياضية و األحذية و حىت ...العلم، اية العام الدراسي 
  .الشهادات الشرفية اليت تقدم من طرف إطارات املدرسة يف املناسبات اخلاصة

  
  

  :09السؤال 
   ؟وحيي و الغري ممارسنيهل الحظتم فرق بني الطلبة املمارسون للنشاط الرياضي التر     

  :اجلواب
هناك بعض الطلبة الذين ميارسون النشاط الرياضي املسائي بانتظام، و أقوهلا بدون مبالغة جلهم بالتأكيد،      

من الطلبة املتفوقون يف الدراسة، و خاصة يتصفون بأخالق مثالية وال يشتكون من أي مشكل كان، عكس 
رفته و بالتايل تولد عنده نوع من االنعزال و اليت تؤدي به إىل التفكري السليب بعض الطلبة، فمنهم من ال يغادر غ

املتواصل مما جيعله يف بعض األحيان منحرفا أو عدوانيا جتاه زمالئه، و منهم من يقضي جل وقته يف املذاكرة و 
  .   هذا حسب رأيي ليس حال حتميا للتفوق بل ميكن أن يزيد من توتر و قلق الطالب



 

 

  
  
 :10سؤال ال

   ؟يف نظركم، هل تعطي املدرسة األمهية املستحقة للنشاط الرياضي     
  :اجلواب

فكون املدرسة منظومة تتبع وزارة الدفاع الوطين، و التربية البدنية تعترب مادة أساسية يف النظام نعم،       
 و الرياضية كمادة أساسية و هي العسكري، فاملدرسة الوطنية التحضريية لدراسات مهندس تعترب التربية البدنية

 ساعة يف السنة، و كل الطلبة معنيني حبصص التربية 120مدجمة يف الربنامج الدراسي و حبجم زمين يقدر بـ 
و كل الوسائل و املعدات متوفرة و متاحة للجميع و يف كل . البدنية و ال يقبل أي إعفاء إال عند الضرورة

   .األوقات
  
  
  

  :11السؤال 
   ؟ا عن النشاط التروحيي باملدرسةماذ     

  :اجلواب
للممارسة  الطالب ممارسته يف املدرسة متوفر، فاملدرسة تتيح للطالب كل اللوازم و املعدات يرغبكل ما      

النشاط التروحيي بعد أوقات الدراسة، و هناك أساتذة مشاركني يعملون حىت يف أوقات متأخرة و يف خدمة 
رسة األنشطة املرغوبة ضمن برنامج يدعى األمسية الرياضية و يف كل أيام األسبوع و الطالب و متكينه من مما

  . دون انقطاع
  :   و من بني هذه الوسائل

  . ملعب لكرة القدم بالعشب االصطناعي-
  . قاعة متعددة الرياضات-
  . مالعب لكرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة و التنس-
  . قاعة تنشيط العضالت-
، Baby-foot ،Monopoly الطلبة جمهز مبعدات رياضية ترفيهية ككرة الطاولة،  نادي-

 .إخل..الشطرنج



 

 

     باإلضافة إىل مكتبة تظم العديد من الكتب يف خمتلف اجملاالت و العلوم و نوادي خاصة بالنشاطات الثقافية 
ية و االشتراك يف خمتلف احلفالت و و الفنية و قاعة سينما متكن الطالب يف استغالل إبداعاته الفنية و الثقاف

و بكل . إخل..التظاهرات و املناسبات املختلفة كاملوسيقى و الرقص و املسرح و الرسم و الشعر و النحت
  .  اختصار كل شيء متوفر و يف متناول اجلميع

  
  
  

  :12السؤال 
   ؟خل املدرسةهل هناك املعدات و الوسائل الكافية ملمارسة النشاط الرياضي التروحيي دا     

  :اجلواب
سواء على مستوى اجليش على اإلطالق تعترب املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات مهندس أحسن مدرسة      

فكل ما يلزم فهو .  املدين من ناحية الوسائل و املعدات و املرافق الرياضيةعلى املستوىالوطين الشعيب أو 
قات متأخرة، و مع ذلك فنالحظ نقص يف إقبال الطلبة على حىت العنصر البشري فهو متاح و يف أوموجود، 

   .هذه األنشطة، رمبا لتخوفهم من عدم توفر الوقت الكايف يف املذاكرة
  
  
  

  :13السؤال 
   ؟هل هناك عوائق ميكن أن متنع الطالب من ممارسة األنشطة التروحيية     

  :اجلواب
 ساعة يف األسبوع، يرغم الطالب إىل 40ر بـ أحيطكم علما أن الطالب و حبجم زمين دراسي يقد     

االستغناء على بعض األنشطة و منها الرياضية و هذا رغما عنه، ال أقول هذا لعدم وجود وقتا فارغا، و إمنا 
فإذا كان بإمكانه احترام أوقات الصالت و أوقات الوجبات الغذائية . لعدم تنظيم الوقت من طرف الطالب

 وقت استمتاع بنشاطه الرياضي املفضل و اهلروب و لو ألوقات قليلة من روتني فأظن أن بإمكانه احترام
  .  الدراسة و الضغط املستمر

  
 



 

 

  
  :14السؤال 

   ؟مبعدل كم من طالب يلجئ إىل األنشطة التروحيية يوميا     
  :اجلواب

أرقام ضئيلة نسبيا إذا  و هي  طالبا يوميا يتوزعون على خمتلف املرافق الرياضية املوجودة70 إىل 50من      
   . طالب764قارناها بالعدد اإلمجايل للطلبة و املتمثل يف 

  
  
  
  

  :15السؤال 
   ؟ما هي األنشطة الرياضية اليت يفضلها الطالب     

  :اجلواب
القتالية، و الرياضات األلعاب اجلماعية و كرة القدم على وجه اخلصوص، كذلك تنشيط العضالت و      

شي و العدو و متارين االسترخاء، و منهم من ميارس رياضة التنس مع زميل، تنس الطاولة، منهم من يفضل امل
     .إخل...الشطرنج

  
  
  
  

  :16السؤال 
يف رأيكم، ما سبب عدم جلوء الكثري من الطلبة إىل األنشطة التروحيية رغم توفر الوسائل و اإلطارات      

  املختصة ؟
  :اجلواب

من  اخلوف من الرسوب ، كثافة الربنامج الدراسي و  الغري الكايفالوقت اخلاص،      على ما أظن و هو رأيي
 أكثر جتنبا للنشاط التروحيي و االنشغال يف املذاكرة و إىل ساعات  األسباب الرئيسية اليت جتعل من الطالببني

    .تلك هي املشكلة...متأخرة من الليل
  
  



 

 

  
  

 :17السؤال 
   ؟ الترويح الرياضي و حتصيلهم الدراسييف نظركم، هل من عالقة بني     

  :اجلواب
إذا نظرنا إىل الطلبة املمارسون للنشاط الرياضي املسائي، وجدنا العديد منهم متفوقني دراسيا، يف رأيي ال      

ميكن أظن أن الرياضة ميكنها أن تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطالب، بالعكس فهي إجيابية، فمن خالهلا 
 أن ينمي قدراته البدنية و النفسية و حىت االجتماعية و يفر من األعباء اليومية، حيث عند ممارسة للطالب

الرياضة نالحظ على وجه الطالب نوع من السرور و التمتع و االسترخاء مما جيعله يثق بنفسه و بصحة نفسية 
  .سوية، هذا ما نود أن يفهمه الطالب مبدرستنا

  
  
  
  

 :18السؤال 
  . أخرية تعليقكم حول عالقة الترويح الرياضي باملشاكل النفسية و القلق على اخلصوصكلمة     

  :اجلواب
، فال بد أن اأو شدكانت أنواعها  مهما األنشطة الرياضيةشيء معروف و بديهي يف الوسط الرياضي أن      
يعطي جلسده و نفسه حقه أرجو من كل طالب علم أن و أقل عصبية و قلق،   أكثر استرخاءيها من ممارسجتعل

  .من الرياضة و الترويح و الترفيه، ألن احلياة ليست كلها جد
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