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اللهم لك الحمد، واليك المشتكى، وأنت «
السالم ن، وعليك التكالن، وأفضل الصالة، والمستعا

، وعلى آله ،نبيك سيدنا محمد، وعلى عبدك
سألك اللهم أن تخرجنا من ون، صحبه أجمعينو

ن تفتح ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وأ
 نا بمعرفة العلم، وأن تلهمنا شكر نعمك،علي

                     نك يا موالنا وتجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم إ
  »                       سميع مجيب قريب               



         
  
  
 » وإذا تأذن ربك لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد« : قال اهللا تعالى

  07سورة إبراهيم اآلية  .صدق اهللا العظيم    
  "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا : " قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 از هذا العملإنجوقدرنا على أوال وقبل كل شيء نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا 
  المتواضع

  ولجميع الطلبة الباحثين في هذا المجال الذي نرجو أن يكون عمال نافعا لنا
الذي أشرف على "  آكلي دنمحبن عكي "كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور 
  هذا

  الذي لم يبخل عليا بمعلوماته القيمة ونصائحه وتوجيهاته وحسنالعمل منذ البداية 
  المتواضع التي مهدت لي الطريق إلتمام هذا العمل متابعته لي
  على نجاحي واهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيه اإلى زمالئي الذين وقفو
  .علوان، ساسي، بوحاج ،مزاري ،حشمان األستاذ واخص بذكر

ا من                وفي األخير نتقدم بالشكر الواسع إلى أوليائي األعزاء وإلى كل من علمني حرف
   .إلى الجامعة االبتدائي

  
    

  

                                          
  

  
 



 

  
 بسم هللا الرحمان الرحیم

  

﴿وقضى ربك أال تعبدا إال إیاه وبالوالدین إحسانا، إما 
  یبلغن عندك

الكبر أحدھما أو كالھما فال تقل لھما أف وال تنھرھما، 
  وقل لھما قوال كریما﴾

  صدق هللا العظیم
  أهدي ثمرة جهدي وتاج عملي 

  ، إلیكماھماعمر اطال هللا في وامي أبيإلى ،هللا علیھا  رحمة أميإلى 
  .والدیا الغالیان 

  إلى جمیع إخوتي كبیرا وصغیرا
  وأخص بالذكر أعمامي » بن عبد الرحمان« إلى عائلة 

  وأخص بالذكر أخوالي » كمون« إلى عائلة 
   أخيوزوجة  ،كل من عمر ،حكیم،عبد الحق،فرید إلى

  یوسفھبة ، ، أمین ، نھلة، الكتاكیت الیاس إلى
  في تنویر فكري منذ نعومة أظافري اإلى كل من ساھمو

إلى كل األصدقاء والزمالء الذین ساعدوني في إنجاز ھذا العمل 
  الصادق القذافي،ساعد،" المتواضع، 

معیزي ،أمحمدمیھوب،یوسف،مصطفى،،كریم،سفیان،ھشام
  "،قاسیمي،كمال، بھیاني

   .إلى كل عمال مؤسسة محمد راسم الحمامات

     لتربیة البدنیة والریاضیةإلى كل أساتذة وعمال معھد ا

  إلى كل من أحب سیدعلي وأحبوه
  

                                   إلى كل إخوتي في هللا
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  :مقدمة - 
يمر اإلنسان أثناء نموه بعدة مراحل متسلسلة الواحدة منها تكمل األخرى، ويقطع خاللها 
أشواطا من التقدم والرقي في ميادين مختلفة من الحياة، ويتفق علماء النفس ودارسو السلوك 

في  االجتماعي على أن التوافق بأبعاده المختلفة يعد من المعايير األساسية، ومن ابرز العوامل
إحراز االرتقاء الحضاري نظرا لما تحققه من سواء نفسي واجتماعي للفرد في إطار عالقته 
بذاته وبالمجتمع، وموضوع التوافق كان ومازال محور العديد من الدراسات التي تصدت له 
بالبحث والتحليل نظرا لما تحققه من تطور وارتقاء على الصعيدين النفسي واالجتماعي،في 

عمليات مستمرة من التوافق واالستعدادات الفطرية للفرد، وعناصر التنشئة جوهر نتاج 
  .    االجتماعية خالل مراحل النمو المتعاقبة

التربية البدنية والرياضية جزء من التربية العامة لكونها تعتني وتراعي الجسم  وتعد
على اإلنتاج وصحته، وتهدف إلى إعداد المواطن الصالح جسميا، عقليا، وخلقيا، وقادر 

أنها "والقيام بواجباته نحو مجتمعه ووطنه، كما هناك مفهوم أخر للتربية البدنية والرياضية 
مجموعة األنشطة والمهارات والفنون التي يتضمنها البرنامج بمختلف مراحل التعليم، وتهدف 

دنية إلى إلى إكساب التلميذ مهارات وأدوات تساعده على عملية التعليم، وترمي التربية الب
العناية بالكفاية البدنية أي صحة الجسم ونشاطه، رشاقته وقوته، كما تهتم بنمو الجسم وقيام 

  1".أجهزته بوظائفها
فالتربية البدنية الرياضية هي نظام مستحدث يستغل وينظم الغريزة الفطرية للعب وذلك 

منظومة التربية البدنية كما تعتبر  2من خالل أهداف تربوية اجتماعية كانت بدنية أو سلوكية،
الرياضية محور بالغ األهمية من العملية التربوية، فمفهومها يشمل الهدف التربوي ثم الهدف 

  .التعليمي
ولذلك نجد أنها تخص بمكانه خاصة في المنظومة التربوية الشاملة، حيث أن السلطات 

حيث تم تعميم التربية الوطنية وبكل أجهزتها المختلفة ساهمة في توطيد أركان هذه المادة 
البدنية والرياضية داخل المدارس، وتدعيم األنشطة الرياضية في الثانويات والجمعيات 

  .وتكوين إطارات وتكييف اختصاصاتهم مع طبيعة ومتطلبات كل نوع من الرياضة

                                                
 .39، ص1996، القاهرة، أصول التربية البدنية والرياضية: أمين أنور الخولي 1
  .211، صسابق  مرجعأمين أنور الخولي،  2
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ومن أهم العلوم المتطورة اليوم نجد التربية التي تهتم بتكوين فرد صالح يخدم نفسه 
فالتربية في المجال الرياضي تعتني بشخصية الفرد وهذا بتنمية جميع جوانبه . ومجتمعه

النفسية، االجتماعية الروحية والبدنية، لذا يظهر جليا الدور الهام الذي تلعبه حصة التربية 
البدنية والرياضية في هذا السياق وذلك بتعليم وتزويد الطفل أو المراهق بمختلف المهارات 

ة المرافقة ببذل جهد بدني وعقلي منظم، ضمن نشاط يتماشى واحتياجات والخبرات الحركي
  .التلميذ المراهق خالل مراحل نموه المتميزة بميوله الشديد نحو اللعب

المختلفة لدى هذه  بأبعادهحاجة هامة لصحة الفرد النفسية لتحقيق التوافق  األلعابوتمثل 
 إلشباعمن خالل الفرص التي تتيحها له  المتعة التي تجلبها للمراهق إلىالفئة، بالنظر 

مختلف الرغبات والحاجات التي يتطلبها النمو في هذه المرحلة بصفة مقبولة اجتماعيا 
  .االستقالل، الحاجة إلى إثبات النفس إلىاالنتماء، الحاجة  إلىكالحاج 

البدنية لتحقيق حاجة التلميذ المراهق تم إدماج األلعاب الشبه الراضية في حصة التربية 
والرياضية من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق التوافق النفسي االجتماعي ، لذا أردنا أن تكون 
دراستنا تتمحور حول مساهمة األلعاب الشبه الرياضية في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي 

  .في مرحلة التعليم المتوسط في الجزائر
عض المفاهيم األساسية والمصطلحات لغرض وعليه سوف نتطرق في بحثنا هذا وبعد اإللمام بب

  :تحقيق هذه الدراسة إلى
 مقدمة* 
سنتطرق فيه إلى اإلشكالية المطروحة، والفرضيات، أهمية الدراسة، الهدف : المدخل العام* 

 . منها، المفاهيم والمصطلحات، والدراسات السابقة
 .فصول أربعةي على والذي سيشمل الخلفية المعرفية النظرية، وتحتو: الباب األول* 

  .حصة التربية البدنية والرياضية: الفصل األول -
 .اللعب واأللعاب الشبه الرياضية: الفصل الثاني -

 .التوافق النفسي االجتماعي:الفصل الثالث -
 .المرحلة العمرية: الفصل الرابع -

  :وسيشمل الخلفية المعرفية التطبيقية ويتضمن فصلين هما: الباب الثاني* 
 .منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: سالفصل الخام -
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 .عرض وتحليل ومناقشة النتائج: الفصل السادس -
  :وفي األخير، نتطرق إلى

  .استنتاج عام* 
 .خاتمة* 

  .االقتراحات والفرضيات المستقبلية* 
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:اإلشكالية -  
لقد ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بحل المشكالت في إطار سيكولوجية التفكير    

الطرائق لتنمية التفكير  واالبتكار، وتتجلى طريقة حل المشكالت بتحديد المشكلة كإحدى أهم
عناصر جديدة وينمي أساليب مألوفة  في أن الباحث في شروط المواقف اإلشكالية يكشف

  .تبر فرضيات وتوقعات من صنعه هوويخ
لعامل الفعال الذي ال الشبه الرياضية ا  األلعاب: عتبرتفمن خالل موضوع بحثنا هذا 

والنفسية خاصة لمرحلة  ،واالجتماعية ،الفيزيولوجية ايتخلى عنه األطفال وهذا راجع ألهميته
نفسي للمراهق وهذا راجع  التعليم المتوسط التي أكد عليها علماء النفس أنها حالة قلق وتوتر

  1.إلى النمو البيولوجي السريع
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة التعليم المتوسط هي فترة مراهقة والتي تعني محاولة المراهق 
االنتقال من كائن يعتمد على اآلخرين إلى راشد ومستقل متكيف مع ذاته، حيث تعرف هذه 

لجنسية فقط وإنما تتحداها إلى كمال الجسم، الفترة تطورات جديدة ال تقتصر على األعضاء ا
كما تعرف أيضا تغيرات نفسية وعاطفية وعقلية مع ظهور مشاكل في أوجه التطوير النفسي، 

نفسية اجتماعية أو عضوية فإن بعضها اآلخر وإذا كانت هذه المشاكل راجعة إلى أسباب 
  2.ربية البدنية والرياضيةفي الرعاية أو اإلهمال التربوي مثل الت االضطراباتراجع إلى 

على أن اللعب والنشاط الرياضي  1883سنة  "دوفرا يلورمان  درتشار"فقد اتفق كل من 
كمخفض للقلق الذي هو وليد اإلحباط وهذا األخير من شأنه أن يعرقل الطاقة الغريزية للنمو، 

يستطيع فعن طريق اللعب يمكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة اجتماعية مقبولة إذ 
المراهق الوصول إلى حل أو على األقل التحكم في مراعاته النفسية ويتمكن من تقسيم وتقويم 

لذا تحتاج هذه الفئة إلى . إمكاناته الفكرية والعاطفية والبدنية ومحاولة تطويرها باستمرار
 لتحقيق أفضل النتائجاأللعاب رعاية كبيرة وبهذا النشاط الرياضي يتعلم التالميذ بعض 

  .مستقبال
  
  

                                                
 .13، ص1986ار القلم، الكويت، د، النمو في فترة المراهقة: محمد عماد الدين إسماعيل 1
 .191، ص1992، مكتبة النهضة، علم النفس التربوي: أحمد زكي صالح 2
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وأكثر ما يجلب التالميذ في هذه المادة هو اللعب بأشكاله المختلفة، سواء كان جماعي أو 
المختصون  اي يراهتال الشبه الرياضية األلعاب: لفتنا انتباهنا في هذا البحث إلىفردي لذا أ

اضية وهذا جزء هام في حصة التربية البدنية والري افي مجال التربية البدنية والرياضية بأنه
هذا ما دفعنا في . للتالميذ لتحقيق أفضل النتائج مستقبال حقق توافقا نفسيا واجتماعيااألخير ي

  :بحثنا إلى طرح اإلشكال التالي
في مرحلة تحقيق التوافق النفسي االجتماعي على  شبه الرياضيةاأللعاب المدى انعكاس  ما -

  ؟التعليم المتوسط في الجزائر
  :يمكن طرح التساؤالت التاليةالمنطلق ومن هذا 

  للتالميذ؟ الشبه الرياضية دور في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي هل تؤدي األلعاب -
مرحلة  لتالميذ ةاالجتماعيو ةالنفسي في توجيه السلوكات دورالشبه الرياضية  هل لأللعاب -

  ؟التعليم المتوسط
  ؟ات التالميذ في مرحلة التعليم المتوسطفي رفع معنوي الشبه الرياضية هل تساهم األلعاب -
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 :الفرضيات - 
وهناك من يرى أن  1،"ذلك الحل المسبق إلشكالية البحث"تعرف الفرضية على أنها 

نقطة "الخ، كما أن الفرضية هي أيضا ...2"تنبؤ لعالقة قائمة بين متغيرين"فروض البحث هي 
الخ، ...3"لإلجابة على اإلشكالية القائمة يالتجريبالتحول من البناء النظري إلى التصميم 

وبناءا على التساؤالت الواردة في اإلشكالية واألهداف التي يمكن دراستها وضعت الفرضيات 
  :التالية

 :الفرضية العامة - 
في مرحلة  حقيق التوافق النفسي االجتماعيانعكاس فعال على ت شبه الرياضيةلأللعاب ال -

  .التعليم المتوسط
  :الفرضيات الجزئية - 
عن طريق الممارسة تحقيق التوافق النفسي االجتماعي  دور في شبه الرياضيةلأللعاب ال -1

  .والتكرار وتناسبها مع قدرات التلميذ
والتخلص من لأللعاب الشبه الرياضية دور في توجيه السلوكات النفسية واالجتماعية   -2

  . تعليم المتوسطمرحلة ال لدى التالميذالضغوطات الخارجية 
  .في رفع معنويات التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط الشبه الرياضية تساهم األلعاب  -3
  :تحديد المتغيرات - 

إن إشكالية فرضيات كل دراسة تصاغ على شكل متغيرات تأثر إحداهما على اآلخر، 
عملة وهي باالعتماد على مفاهيم ومصطلحات ووجب علينا تحديد هذه المتغيرات المست

  :كاألتي
هو العالقة بين السبب والنتيجة أي العامل المستعمل نريد من خالله : المتغير المستقل -

  .الخ...4قياس النواتج

                                                
1- Maurice Angers, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, 2éme Edition, inc, 
Québec, 1996, p102.   
 2  -  Andrée Lamoureux, recherche et méthodologie en science humaines, Edition Etudes vivantes, 
Québec, 1995, p124. 

ي المجاالت التربوية والنفسية لعلمي والتحليل االختصاصي فاطرق البحث ، مصطفى حسين باهي، ظإخالص محمد عبد الحفي 3
 .56، ص1978، القاهرة، مركز الكتاب للنشر،والرياضية

   Delandsheer  j, Introduction à la recherche en éducation ed.a.cllin, bourreier paris, 1976, p20.  4  
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هو الذي يوضح الناتج أو الجواب ألنه يحدد الظاهرة التي نحن بصدد : المتغير التابع - 
إلى قياسها، وهي تتأثر  محاولة شرحها وهي تلك العوامل أو الظواهر التي يسعى الباحث

  .الخ...1بالمتغير المستقل
  .األلعاب الشبه الرياضية: المتغير المستقل- أ
  .التوافق النفسي االجتماعي :المتغير التابع -ب
  :الدراسات السابقة والمشابهة - 

وهي مصدر اهتمام لكل باحث مهما كان تخصصه، فكل بحث هو عبارة  عن تكملة 
ث قادمة، لذلك يجب القيام أوال بتصفح أهم ما جاء في الكتب لبحوث أخرى وتمهيد لبحو

على الدراسات السابقة يكتسي أهمية كبيرة، فهي تفيد في  واإلطالعومختلف المصادر، 
نواحي النقص والفجوات وتفيد كلها في أنها تزود الباحث بأفكار ونظريات وفروض 

 "تركي رابح" التي يبحث عنها، يؤكدوتفسيرات معينة تفيد الباحث في تحديد أبعاد المشكلة 
من الضروري ربط المصادر األساسية "فيما يتعلق بأهمية الدراسات السابقة يقول ) 1984(

من دراسات ونظريات سابقة حتى تتمكن من تصنيف وتحليل معطيات البحث والربط بينها 
المنطقي  ، وانطالقا من هذا المبدأ يتضح أنه من2"فيه وبين الموضوع الوارد البحث

استعراض أهم الدراسات السابقة والمشابهة ذات العالقة بموضوع البحث، وذلك من أجل 
التحديد السليم لإلشكالية وكذا صياغة الفرضيات المناسبة لهذه الدراسة، لكن في إطار حدود 
البحث واإلمكانيات المتوفرة لم أوفق في الحصول على دراسات سابقة تعالج الموضوع 

األهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا الموضوع الذي تطرقنا إليه وأثره البالغ في  بالرغم من
  .المجال التربوي

  :دراسة نعيمة محمد بدر يونس - 
   .عن عالقة المناخ المدرسي بالتوافق النفسي لتالميذ المرحلة الثانوية) 1983(وذلك سنة 

مناخ المدرسي في المرحلة كان هدف هذه الدراسة هو وضع مقياس يمكن بواسطته قياس ال
  .الثانوية، والكشف عن العالقة بين المناخ والتوافق النفسي العام للتالميذ

                                                
 Maueica, angers, limitatio à la méthodologie des sciences humains 2eme Edition CELINC, 1996, p118.   

    3  
 .123، ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفستركي رابح،  2
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الثانوية  إلىطالب وطالبة، ينتمي نصفهم  600اشتملت هذه الدراسة على عينة قوامها 
  .العسكرية، وينتمي النصف األخر إلى الثانوية العامة

النظام  قارنة بين نوعين من النظم المدرسية،وهمافي هذه الدراسة قامت الباحثة بم    
استخدامها  أثناءالعسكري والنظام العادي فيما يخص التوافق النفسي العام للطالب، وتوصلت 

 إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىلمقياس المناخ المدرسي، واختبار كاليفورنيا للشخصية 
الثانوية العامة، وذلك لصالح الطالبات، بين الطالب في المدارس العسكرية والطالبات في 

المناخ الموجود في المدارس العسكرية ليساعد على  أن األولىوتعني هذه النتيجة بالدرجة 
، وقد )المدينة(آخربمعنى  أوالتوافق النفسي الجيد بالمقارنة بالمناخ في المدارس العادية، 

تكوين  إلىالعسكرية، الساعية  النظام والصرامة المتواجدين في المدارس إلىيعود هذا 
الطالب تكوينا عسكريا تحضيرا ليكون احد أفراد القوات المسلحة في المجتمع، وهذا خالفا 

 إلىالتكوين في المدارس العادية التي تسعى  إلىللتكوين في المدارس العادية التي تسعى 
  .1التكوين العلمي والتربوي

  .ن التوافق النفسي وعالقته بمستوى الطموحع) 1984(وذلك:دراسة صالح احمد مرحاب -2
وكان الهدف من الدراسة هو الكشف عن العالقة التي قد تكون بين مظاهر التوافق      

النفسي ومستوى الطموح لدى مجموعة من المراهقين المغاربة من كال الجنسين، والفروق 
ختلفة على نحو يمكن ان الم بأبعادهمستوى الطموح المنخفض من حيث التوافق النفسي العام 

  .لطبيعة التوافق النفسي في عالقته بمستوى الطموح أوضحفهم  إلىيؤدي 
هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين التوافق النفسي  أننتائج هذه الدراسة  وأوضحت     

العام ومستوى الطموح لدى المراهقين والمراهقات بالمغرب، كما أوضحت ان هناك عالقة 
ومستوى ) المنزلي، الصحي، االجتماعي واالنفعالي(ن جميع أبعاد التوافق الفرعية موجبة بي

بين ذوي مستوى الطموح المنخفض وذوي  إحصائيةالطموح، وكذلك وجود فروق ذات داللة 
مستوى الطموح العالي، وذلك فيما يتعلق بمستوى التوافق العام لدى المجموعتين الذكور 

  .لطموح العاليواإلناث لصالح ذوي مستوى ا

                                                
، رسالة ماجستير غير منشورة للطالب دراسة المناخ المدرسي في المرحلة الثانوية وعالقته بالتوافق النفسينعيمة محمد بدر يونس، -1
 .1983ية التربية، جامعةعين شمس، سنةكل
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هناك عالقة موجبة بين مستوى الطموح  أنومجمل القول فان هذه الدراسة أوضحت لنا 
تكون األثر في  أنوالتوافق النفسي، وعليه فان مستوى الطموح يمثل احد العوامل التي يمكن 

  .1إيجاد أشخاص متوافقين بصورة جيدة
  .هقينعن سوء التوافق الطالب المرا: ـ دراسة ميخائيل عبده

تؤثر على سوء التوافق عند الطالب  أنهدف هذه الدراسة هو معرفة العوامل التي يمكن   
حالة من حاالت الطالب المراهقين في  90وقد شملت الدراسة عينة قوامها ، المراهقين 

وسوء ، وذلك للتعرف على السلوك الشاذ  في المدرسة، المدارس الثانوية باإلسكندرية 
  . يت وحاجات المراهقين وعدوانهم وشعورهم باإلثم التوافق في الب
  :نتائج مفادها أن هناك إلىدراسة الحالة كمنهج وتوصل  أسلوباتبع الباحث 

عوامل تتصل بشخصية الفرد مثل درجة النمو والصفات الجسمية والنواحي الصحية     
فسية كالعادات وبعض العوامل المتصلة بالناحية الن، الذكاء وأهمهاوالقدرات العقلية 

  .والعواطف
 همائألبناوطرق تربيتها ، ة االقتصادية وشخصية الوالدينلوعوامل متصلة بالبيئة كالحا    

   األسريةوالعالقات 
التربية وطرق التدريس وعوامل  وأساليب، وعوامل متصلة بالمدرسة كالنظام التعليمي    

والجماعات والتراث  نديةواألاجتماعية كوسائل التسلية المادية وجماعة الرفاق 
العوامل المؤثرة في سوء  أهم إظهارحد ما  إلىوعموما فان هذه الدراسة استطاعت .الثقافي

حتى ال تكون ، حتى يمكننا االهتمام بها ومحاولة تحسينها، التوافق خاصة العوامل المدرسية
  . 2معوقة للتوافق ننشده للمراهق

  :تحت عنوان" طمة الزهراء بوراسفا"الدراسة التي تناولتها الدكتورة - 
وى ذكاء األطفال المتأخرين أهمية األلعاب الصغيرة في تحسين المستوى البدني ومست" 

رسالة دكتوراه بمعهد التربية "نسبة ذكاء 70-50الواقعون في المدى (القابلين للتعلم عقليا 
  :حث كالتاليالبدنية والرياضية سيدي عبد اهللا جامعة الجزائر، وجاءت فرضيات الب

                                                
، رسالة داكتورة غير منشورة ،معهد الدراسات العليا التوافق النفسي وعالقته بمستوى الطموح:صالح احمد مرحاب -1

 .1984للطفولة،الدراسات النفسية واالجتماعية، جامعة عين شمس،سنة
ة داكتورة  منشورة بمعهد الدراسات العليا للطفولة،الدراسات النفسية رسال،  سوء التوافق عند الطالب المراهقين: ميخائيل عبده -2

 .1971سنة، واالجتماعية، دار المعارف بمصر ،القاهرة 
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تؤثر ايجابيا على فئة ) األلعاب الصغيرة(إن المثيرات الحسية الحركية  :الفرض األول - 
المتأخرين عقليا القابلين للتعلم في استقالل قابليتهم البدنية والحركية لتحسين قدراتهم العقلية 

  :وقسمت هذا الفرض إلى فرضيتين أساسيتين هما). الذكاء(
ة تؤثر ايجابيا على العينة التجريبية المكونة من أطفال متأخرين عقليا إن األلعاب الصغير -

  .قابلة للتعلم في تحسين مستواهم البدني
  .إن األلعاب الصغيرة تؤثر ايجابيا على العينة التجريبية في تحسين مستوى ذكاء األفراد -
فال المتأخرين عدم توفر مدرس للتربية الحركية بالمؤسسات الخاصة لألط: الفرض الثاني -

عقليا يؤدي إلى عدم امتصاص القبليات البدنية لصالح تحسين القدرات العقلية لهؤالء 
  .األطفال

أما المنهج المتبع لهذه الدراسة كان المنهج التجريبي، ألنه أكثر مالئمة للمشكلة التي 
دت من خالله مسح للظاهرة وهي معرفة طرحتها، باإلضافة إلى المنهج المسحي الذي أرا

واقع فئة األطفال المتأخرين عقليا بالمراكز الخاصة، أما عن األدوات التي استعملتها الباحثة 
سؤال الموجه إلي  45الختبار صحة فرضياتها فهي طريقة االستبيان، الذي يحتوي على 

ت الشخصية، والمالحظة، مربون األطفال المتأخرين عقليا، كما استعملت الباحثة المقبال
، من خالل )اختبارات الذكاء واختبارات عناصر اللياقة البدنية(ومجموعة من االختبارات 

جميع المعطيات النظرية والتطبيقية، توصل الباحثة إلى خالصة انه، لأللعاب الصغيرة تأثير 
صت الباحثة إلى ايجابي على مستوى ذكاء األطفال المتأخرين عقليا القابلين للتعلم، وقد خل

  :بعض االستنتاجات يمكن إيجازها كاألتي
عدم وجود مربون مختصون في التربية الحركية يؤدي إلى عدم استغالل قدرات هؤالء  -

  .األطفال البدنية من اجل تحسين قدراتهم العقلية
كما استنتجت أن هؤالء األطفال يمكن إدماجهم مع األطفال العاديين في المدارس الن  -

  1ئهم يتحسن إذا ما قدمت لهم الرعاية الهادفة والمناسبة الدراسةذكا
  
 
  

                                                
أهمية األلعاب الصغيرة في تحسين المستوى البدني ومستوى ذكاء األطفال المتأخرين عقليا القابلين للتعلم :  فاطمة الزهراء بوراس -1
 .200جامعة الجزائر، سنة، سيدي عبد اهللا  ،رسالة دكتوراه بمعهد التربية البدنية والرياضية، "نسبة ذكاء 70-50 الواقعون في المدى(
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  :أسباب اختيار الموضوع - 
أستاذ "الدراسة وهي نابعة من واقع خبرتي في المجال التربوي  أسباب اختيار هذهتكمن 

التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط، حيث تمحورت دراستنا حول مساهمة 
الشبه الرياضية اثناء الحصة في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لمرحلة التعليم  األلعاب

المتوسط، محاولين فيها لفت االنتباه للعملين في هذا المجال، هذا إلعطاء هذه األلعاب األهمية 
البالغة التي تكتسيها في حصة التربية البدنية والرياضية، وتحديد انعكاس الذي تلعبه هذه 

  .ب على التوافق النفسي االجتماعي في مرحلة التعليم المتوسطاأللعا
ويعد بحثنا هذا خطوة لالهتمام بمثل هذا النوع من البحوث، حيث نسعى من خالله تحقيق 

بمثل هذا النوع من  ةبعض األهداف التي تعتبر مسعى كل باحث، بغية إثراء المكتبة الجزائري
  ناولت مثل هذا الموضوعالدراسات، وكذلك لنقص الدراسات التي ت

ضرورة االهتمام بتربية  إلى  أدتمن تحوالت  ةماطر على مجتمعنا بشكل خاص -
  .رجل المستقبل ألنهتربية جيدة الطفل 

بالغة لهده الشريحة من قبل علماء التربية والمربون، جاء دورنا نحن  أهمية إعطاء -
 .كدارسين للدراسة في هدا المجال

ت هدا الموضوع من حيث إسهامها في التوافق النفسي قلة الدراسات التي تناول -
 .االجتماعي

التعرف على مدى أهمية األلعاب الشبه الرياضية داخل المؤسسات التربوية في تحقيق  -
 . التوافق النفسي االجتماعي
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  :أهمية البحث - 
عاب الشبه مساهمة األل"تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نتناوله بالدراسة وهو 

والذي يجب إعطائه " ق التوافق النفسي لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائريتحقفي الرياضية 
في حصة التربية البدنية والرياضية، ومن جانب أخر لكي نبرز مكانة هذه  ةاألهمية البالغ

في هذه المرحلة، كما يمكن حصر بعض  التالميذاأللعاب في موسطاتنا، وانعكاسها على 
  :نقاط في أهمية هذا البحث والمتمثلة فيال
كأداة لتحقيق التوافق ) األلعاب الشبه الرياضية(تعتمد الدراسة الحلية على استخدام اللعب  -

  .، وتحسين مستوى التالحم الجماعي االجتماعي  النفسي
تعتمد هذه الدراسة على تطبيق بعض األلعاب الشبه الرياضية المعدة والمسطرة كأداة  -
  .ليمية لتحقيق التوافق النفسي االجتماعيتع
  .في نجاح التوافق النفسي االجتماعي اإبراز أهمية المرحلة العمرية ومدى فعاليته -
إن هذه الدراسة تمثل إضافة إلى رصيد الدراسات في مجال اللعب واأللعاب الشبه  -

  .الرياضية
  :أهداف البحث - 

  :يمكن أن نوجزها فيما يلي تتجه أهداف هذا الدراسة إلى عدة نقاط لقد
تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى مساهمة األلعاب الشبه الرياضية في تحقيق التوافق  -

  .النفسي االجتماعي وتحسين المستوى البدني لمرحلة التعليم المتوسط
  .إبراز القيمة العلمية والعملية لأللعاب الشبه الر ياضية -
ه الرياضية في رفع معنويات التالميذ في مرحلة التعليم معرفة مدى تأثير األلعاب الشب -

  .المتوسط
إبراز الدور الذي تلعبه األلعاب الشبه الرياضية في تحقيق التوافق المطلوب لمرحلة التعليم  -

  .المتوسط
  .معرفة واقع ممارسة األلعاب الشبه الرياصية داخل مؤسساتنا التربوية -
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  :تحديد المفاهيم والمصطلحات - 
إن التصور النظري الجيد يقوم على أساس واضح للمفاهيم والمصطلحات التي يستخدمها، 
ولقد وردت في البحث عدة مفاهيم ومصطلحات تفرض على الباحث أن يزيل عنها اللبس 
والغموض، وحتى يرقى إلى مستوى البحوث العلمية األكاديمية،ومن بين هذه المصطلحات ما 

  :يلي
تشاف تدريجية لهذا العالم المحيط، يعيشه بواقعه وبخياله، يتوحد مع هو رحلة اك :اللعب - 

العالم المحيط والتمكن منه والتحكم فيه  كعناصره وأدواته ويستجيب لرموزه ومعانيه، فإدرا
كفيل بان يجعل اللعب نشاطا يشبع حاجة طبيعية لدى كل األطفال، هذه الحاجة تولد معهم، 

لرغبة الطبيعية فيه حتى تتحقق كل اهمياته ووظائفه ويؤكد حيث إن اللعب ال يتطلب سوى ا
على أن اللعب يتشابه في كل المجتمعات ويتوقف تنوعه وثراءه على " Breunner "برونر"

  1. طبيعة المصادر المتاحة له
واللعب واحد من أهم األنشطة التلقائية اليومية في حيات األطفال، تتعدد وظائفه وأهميته 

ومهاراته  هن بساطة وتلقائية تروى كل خبرات الطفل وقدرتاه وانفعاالتنضرا لما له م
  . فاللعب دال على االرتقاء ألنمائي ودافع له. المتنامية

  :لقد اهتم عديد من الباحثين وعرفوها :األلعاب الشبه الراضية - 
ائها، على أساس أنها العاب بسيطة التنظيم وتتميز بسهولة أد:"يعرفها عبد الحميد مشرف  -

بالبساطة  ايصاحبها البهجة والسرور، تحمل بين طياتها روح التنافس، وتتميز قوانينه
  2"والسهولة

أنها العاب بسيطة التنظيم فيها أكثر من فرد ليتنافسوا وفق " كما يعرفها أمين أنور الخولي -
قواعد مسيرة ال تقتصر على السن والجنس أو المستوى البدني ويغلب عليها الطابع 

  3"الترويحي والتسلية، وقد تستخدم فيها أدوات وأجهزة بسيطة أو بدونها
على أنها مجموعة متعددة من العاب الكرات " كما يعرفه أيضا عطيات محمد الخطاب  -

واأللعاب التي تمارس باستخدام األدوات الصغيرة واأللعاب الرشاقة وما إلى ذلك من مختلف 

                                                
 .174ص ،2002، مركز اإلسكندرية للكتاب،سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة خالد عبد الرزاق السيد، 1
 .120ص ،2001تاب للنشر،،مركز الكالتربية الرياضية للطفل: عبد الحميد مشرف 2
 .171ص، 1994، التربية الرياضية المدرسية: أمين أنور الخولي 3
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والمرح والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة  األلعاب التي تتميز بطابع السرور
  1".ممارسته وتكرارها

صطلح يشير الى قدرة الفرد على التوفيق بين رغباته واهدافه من جهة التوافق م: التوافق- 
  .وبين الخصائص المادية واالجتماعية التي يعيش في وسطها من جهة اخرى

يناميكية مستمرة يهدف بها الى تغيير سلوكه، التوافق عملية د" ويرى مصطفى فهمي ان
 "ليحدث عالقة اكثر توافقا بينه وبين البيئة، وهي كل مايحيط بالفرد والتي تاثر فيه ويتاثر بها

  :ويشمل التوافق بعدين.2
وهي تلك العملية التي يحقق بها الطالب حالة من االتزان مع نفسه، : التوافق الشخصي -

واثقا منها معتمدا عليها في مواجهة المواقف التي يتعرض لها، كما ويظهر ذلك في ان يكون 
  3 .يظهر في ميله الى التحرر والواقعية واالنتماء، واالنبساط

هو تلك العملية التي تحقق بها الفرد نوعا من التوازن في غالقاته  :التوافق االجتماعي - 
  .تمع وعاداته وتقاليدهالتي يستطيع من خاللها اشباع حاجاته في حدود ثقافة المج

ويعرفه احمد زكي بدوي بتلك العملية االجتماعية التي تتضمن نشاط االفراد والجماعات، 
وسلوكم التحرري الفى المالئمة، واالنسجام بين الفرد وبين مجموعة افراد وبيئتهم او بين 

ات واذواق الجماعات المختلفة، فمن الضروري ان يتكيف االفراد لما يسود مجتمعهم من عاد
  .واراء واتجاهات، حتى تسير جوانب الحياة االجتماعية في توافق

ة البدنية وهي جزء متكامل يبالتر" لزراتشكر عرفها بيو: حصة التربية البدنية والرياضية -
من التريبة العامة، وميدان تجريبي هدفه تكوين المواطن الالءق من الناحية البدنية والعقلية 

     4 .جتماعية، وذلك عن طريق الوان من تانشاط البدني اختذرت بتحقيق المهامواالنفعالية واال

 -عقيا–بدنبا (تحقيق النمو المتاكل للتالميذ :"وعرفها المركز القومي للبحوث التربوية بانها -
بغية اعدادهم للحياة اعدادا يكفل لهم المشاركة الفعالة في بناء المجتمع الحديث ) نفسيا

  5 .لروح الرياضية الحقة والمهارات الحركية في قدراتهموتزويدهم با
 

                                                
 .63ص ،1990 ،أوقات الفراغ والترويح: عطيات محمد الخطاب 1
 .125، مكتبة مصر، القاهرة، ص2،طالتكيف النفسيمصطفى فهمي، -2
 .72االسالمي، ص ، بدون سنة، المثلثالطفل المثالي في االسالمعبد الغني الخطيب، -3
 .  22، ص1990، الديوان المطبوعات الجامعية، سنة نظريات وطرق التربية البدنية ، واخرون محمود عوض بسيوني -4
 .،1975، جمهورية مصر العربية، سنةالمناهج المتطورة للتربية الرياضيةالمركز القومي للبحوث التربوية، -5
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 :تمهيد - 
متكامل لمنهاج الرياضية الهيكل الرئيسي لتحقيق البناء التعتبر حصة التربية البدنية و

تهي بتحقيق الرياضية الموزع خالل العام الدراسي إلى وحدات صغيرة تنالتربية البدنية و
  .الرياضية يعتبر أحد واجبات األستاذأهداف المنهاج ككل، وتنفيذ حصص التربية البدنية و

معرفية، إذ يميزها ما لها من أغراض بدنية، مهارية وإن لكل حصة أغراضها االتربوية ك   
رنامج الدراسي عن غيرها من الدروس في الوحدة التعليمية، كما أنها الوحدة الصغيرة في الب

بية البدنية للمؤسسة التربوية، الرياضية في الخطة الشاملة في منهاج الترللتربية البدنية و
، هذا ما يلزمنا على االعتناء التعليمية البالغة األهميةولتحقيق األهداف التربوية ى هي تسعو
  .  التفكير بجدية في مضمون الحصةو
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 :تعريف حصة التربية البدنية و الرياضية -1
ة علوم الطبيع: الرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثلتعتبر حصة التربية البدنية و

تمده أيضا بالكثير من المعارف  لكنها تختلف عن هذه المواد لكونهاالكيمياء واللغة، وو
االجتماعية، باإلضافة إلى المعلومات والنفسية و  المعلومات التي تغطي الجوانب الصحيةو

ذلك باستخدام األنشطة الحركية مثل ب العلمية لتكوين جسم اإلنسان، والتي تغطي الجوان
التي تتم تحت اإلشراف التربوي ألساتذة الجماعية والفردية، و: لعاب المختلفةرينات واألالتم

 1.أعدوا لهذا الغرض
الرياضية هي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي للتربية حصة التربية البدنية وو

الرياضية بالمدرسة تشمل كل أوجه النشاط لشاملة لمنهاج التربية البدنية والرياضية، فالخطة ا
أن يكتسبوا المهارات التي تتضمنها هذه ن يمارسها تالميذ هذه المدرسة، ولتي يريد األستاذ أا

  2.تعليم غير مباشرما يصاحب ذلك من تعليم مباشر، و األنشطة، باإلضافة إلى
ولى الرياضية هي الوحدة األنستنتج أن حصة التربية البدنية ومن خالل هذين التعريفين 

من خاللها يتسنى التي ية في مختلف المدارس التعليمية والرياضبدنية وفي برنامج التربية ال
ري لمختلف الفعاليات الرياضية، وذلك المهالألستاذ تعليم وتطوير مستوى الجانب الحركي و
  .ألعاب بسيطةفي حدود أساليب وطرق تعليمية من تمرينات و

  :حصة التربية البدنية والرياضية وأهميةماهية  -2
 األخرىبية البدنية والرياضية أهمية خاصة تجعلها تختلف عن باقي الحصص لحصة التر

والذي " محمود عوض البسيوني"بعض العلماء نجد من بينهم  فتعار يتتضح من خالل 
مثل العلوم  األكاديميةالمواد  أشكالتعتبر حصة التربية البدنية والرياضية أحد : يقول

 وخبراتالمواد بكونها تمد التالميذ ليس فقط بمهارات الكيمياء، واللغة ولكن تختلف عن هذه 
، وذلك اإلنسانمن المعارف والمعلومات بتكوين جسم بالكثير  أيضاحركية ولكنها تمدهم 

، التي تتم )الجماعية والفردية(المختلفة  واأللعابالحركية مثل التمرينات  األنشطة باستخدام
   3.لغرضلهذا ا أعدوالتربوي من مربين  اإلشرافتحت 

                                                
 .94ص  ،مرجع سابق د عوض بسيوني وآخرون،ومحم  1
  .102، دار الفكر العربي، القاهرة، صالتنظيم واإلدارة في التربية البدنية: حسن شلتوت، حسن معوض  2
  .09ص  ابق،مرجع س د عوض بسيوني وآخرون،ومحم  3
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التالميذ القدرات  اكتسابأهمية حصة التربية البدنية والرياضية في " احمد خاطر"ويحدد 
  1.الحركية وينطلقون بكل قواهم لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر حضا من غيرهم

إن حصة التربية " كمال عبد الحميد"صة التربية البدنية والرياضية تتجلى عند أما أهمية ح
ياضية في المنهاج المدرسي هي توفير العديد من الخبرات التي تعمل على تحقيق البدنية والر

المطالب في المجتمع، فيما يتعلق بهذا البعد ومن الضروري االهتمام بتقويم التكيف البدني 
  2....والمهاري وتطور المعلومات والفهم

ل تطبيقاتها أن تطمح من خالل ك ةوالرياضيبأن حصة التربية البدنية  ويستخلص الباحث
لدى الفرد  النقائصتكون ذلك الفرد المتكامل من جميع النواحي وهذا بالقضاء على جميع 

  .خالل مراحله الثالثة
 :الرياضيةلبدنية وأهداف حصة التربية ا -3

تسعى حصة التربية البدنية والرياضية إلى تحقيق ولو جزء من األهداف التعليمية      
يفية لألجهزة الداخلية للمتعلم وكذا إكسابه المهارات ء بالكفاءة الوظالتربوية مثل االرتقاو

  :تتمثل أهداف الحصة فيما يليالحركية وأساليب السلوكات السوية، و
   :أهداف تعليمية -3-1

ة الجسمانية للتالميذ بوجه إن الهدف التعليمي العام لحصة التربية البدنية هو رفع القدر
  :األهداف الجزئية اآلتيةذلك بتحقيق مجموعة عام و

  .المرونةلقوة، التحمل، السرعة، الرشاقة وا: تنمية الصفات البدنية مثل -
  .الجري، الوثب، الرمي، التسلق، المشي: تنمية المهارات األساسية مثل -
  3جمالية،ميذ معارف نظرية رياضية، صحية وإكساب التالتدريس و -
تظهر القدرات العقلية للتفكير  خاصا، وبذلك اءأدالتي يتطلب إنجازها سلوكا معينا ووا 
تاج التصرف، فعند تطبيق خطة في الهجوم أو الدفاع في لعبة من األلعاب يعتبر موقفا يحو

   4.الذي يعبر عن نشاط عقلي إزاء الموقفإلى تصرف سليم و
  

                                                
  .18ص ،1988، بغداد، القياس في المجال الرياضي: أحمد خاطر  1
  .177، ص1994، القاهرة، مقدمة التقويم في التربية البدنية: كمال عبد الحميد  2
  .64ص ،1968، طرق التدريس في التربية البدنية: ناهد محمود سعد، نيلي رمزي فهمي  3
  .80، ص1984، بغداد، طرق التدريس في مجال التربية البدنية: د بسطويسيعباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحم  4
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 :أهداف تربوية -3-2
لكنها تحقق األهداف ومساحة زمنية فقط،  اضية ال تغطالريإن حصة التربية البدنية و

الصحي للتالميذ على كل لتعليمية في مجال النمو البدني والتربوية التي رسمتها السياسات ا
  1:هي كاألتيمستويات وال
 :األخالقيةو االجتماعيةالتربية  - 3-2-1

التكيف االجتماعي لبدنية في صقل الصفات الخلقية، وإن الهدف الذي تكتسيه التربية ا
مما سبقه من أهداف في العملية التربوية، وبما أن حصة التربية البدنية حافلة يقترن مباشرة 

كان من الالزم أن تعطي كالهما صيغة أكثر د فيها الصفات الخلقية وبالمواقف التي تتجس
التضحية، إنكار الذات، الشجاعة والرغبة في  ،ي األلعاب الجماعية يظهر التعاونداللة، فف

حيث يسعى كل عنصر في الفريق أن يكمل عمل صديقه وهذا قصد  تحقيق إنجازات عالية،
  2.بية البدنية أن يحقق أهداف الحصةتحقيق الفوز، وبالتالي يمكن ألستاذ التر

  :التربية لحب العمل - 3-2-2
ى الكفاح في سبيل تخطي المصاعب وتحمل الرياضية تعود التلميذ علحصة التربية البدنية و

على ي، الذي يمثل تغلبا على الذات، وى ذلك هو تحطيم الرقم القياسخير دليل علالمشاق، و
. عب العمل في حياته المستقبليةهذه الصفات كلها تهيئ التلميذ لتحمل مصاو. العراقيلالمعوقات و

لتلميذ في حصة التربية البدنية والرياضية كإعداد الملعب وحمل تمثل المساعدة التي يقوم بها او
   . تقدير قيمتهعنده عادة احترام العمل اليدوي وعمال جسمانيا يربي  ترتيبهااألدوات و

 :التربية الجمالية - 3-2-3
الرياضية تساهم في تطوير اإلحساس بالجمال، فالحركة إن حصة التربية البدنية و
. توافققوة ورشاقة وجمالية بصورة واضحة، من انسياب والرياضية تشتمل على العناصر ال

بية الجمالية عن طريق تعليقات األستاذ القصيرة، كأن يقول هذه الحركة جميلة، تتم هذه الترو
  .أو جميلة بنوع خاص

المالبس في حصة ة أيضا على تحقيق نظافة المكان واألدوات وتشتمل التربية الجماليو
  3.التربية البدنية حتى ينمو اإلحساس بالجمال الحركي

                                                
  .94مرجع سابق، ص د عوض بسيوني وآخرون،ومحم  1
  .30، ص 1994، دار الفكر العربي، القاهرة، 3، طالتربية الرياضية المدرسية: عدنان درويش وآخرون  2
  .68- 67، ص مرجع سابقناهد محمود سعد، نيلي رمزي فهمي،   3
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 :الرياضيةالطبيعة التربوية للتربية البدنية و -4
الل وجود التالميذ التربية وهذا من خإن حصة التربية البدنية والرياضية لها نفس مهام 

عملية التفاهم تتم بينهم في إطار القيم والمبادئ للروح الرياضية، التي في جماعة، فإن 
تكسبهم الكثير من الصفات التربوية بحيث تقوم على تنمية السمات األخالقية كالطاعة 

على اتخاذ  وتدخل صفة الشجاعة والقدرة ،والمواظبةور بالصداقة والزمالة والمثابرة والشع
القفز في الماء والمصارعة، حيث كل : القرار ضمن عملية تأدية الحركات والواجبات مثل

 1.من هذه الصفات لها دور كبير في تنمية الشخصية للتلميذ
 :الرياضيةأغراض حصة التربية البدنية و -5

الرياضية أغراض متعددة تنعكس على العملية التربوية في صة التربية البدنية وإن لح
  .المجال المدرسي أوال، ثم على المجتمع كله ثانيا

ض الخاصة بحصة التربية البدنية المفكرين هذه األغراولقد وضع الكثير من الباحثين و
أهم  "أحمد بسطويسيبسطويسي "و" عباس أحمد صالح السمرائي" الرياضية فحدد كل منو

صفات الخلقية الحميدة، اإلعداد ال صفات البدنية، النمو الحركي،ال: هذه األغراض فيما يلي
التعود على العادات الصحية السليمة، النمو العقلي، التكيف والدفاع عن الوطن، الصحة و

ق عن ينبثو: ...إلى ما يلي "حمد أحمد فرجعنيات م"من جهة أخرى أشارت و 2.االجتماعي
الرياضية إلى التي تسعى حصة التربية البدنية وأهداف التربية البدنية العديد من األغراض 

نية واكتساب المهارات الصفات البدالكفاءة الوظيفية ألجهزة الجسم واالرتقاء ب: تحقيقها مثل
وين االتجاهات تكالحركية والقدرات الرياضية واكتساب المعارف الرياضية والصحية و

  3.أساليب السلوك السويةية الوطنية والقوم
 : الرياضية كاآلتيهم أغراض حصة التربية البدنية ويمكن تلخيص أو

 :  تنمية الصفات البدنية -5-1

أهم أغراض حصة أن " بسطويسي أحمد بسطويسي"و" السمرائي أحمد عباس"يرى 
عة، التحمل، السرالعضلية وبدنية األساسية كالقوة تنمية الصفات ال: الرياضيةالتربية البدنية و

تنميتها في مجال الرياضة المدرسية ع أهمية هذه الصفات أو العناصر وتقالرشاقة والمرونة و
                                                

  .95ص، مرجع سابق: واخرون د عوض البسيوني،ومحم 1
  .73ق، صمرجع سابعباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحمد بسطويسي،    2
  .11، ص1988، دار الفكر العربي، القاهرة، مناهج وطرق تدريس التربية البدنية: عنايات محمد أحمد فرح  3
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الفعاليات الرياضية المختلفة الموجودة في واقع عالقاتها بتعلم المهارات و ليس فقط من
  1.معالمجتالمنهاج المدرسي، بل تتعدى هذه األهمية لحاجة التلميذ إليها في 

الذي تسعى حصة التربية البدنية الغرض األول  "عنيات محمد أحمد فرج"ل تقوو
لوظيفية ، الصفات اةالبدنييقصد بالصفات و .البدنيةالرياضية إلى تحقيقه هو تنمية الصفات و

   2.اإلرادية للفردارتباطا وثيقا بالسمات النفسية وترتبط ألجهزة في جسم اإلنسان و
ما " محمد حسن العالوي"ول يقسنة  )18 -15(العقلي للفئة العمرية عن مميزات النمو و
ت، وتنكشف تظهر الفروق الفردية في القدراتتضح القدرات العقلية المختلفة و :يلي

اتضاح المهارات استعداداتهم الفنية والثقافية والرياضية واالهتمام بالمتفوق الرياضي و
  3.البدنية

 :تنمية المهارات الحركية -5-2
يقصد الرئيسية لحصة التربية البدنية والرياضية، ويعتبر النمو الحركي من األغراض 

قسم إلى مهارات المهارات الحركية تنالمهارات الحركية عند المتعلم، وبالنمو الحركي تنمية 
العدو، المشي، : الفطرية التي يزاولها الفرد تحت الظروف العادية، مثلحركية الطبيعية و

  ...القفز
التي تؤدى تحت إشراف  ا المهارات الرياضية فهي األلعاب أو الفعاليات المختلفةأم

يمكن للمهارات الحركية األساسية أن ترتقي إلى مهارات األستاذ، ولها تقنيات خاصة بها، و
   4 .حركية رياضية

يتأسس تعليم المهارات و: في هذا الموضوع ما يلي" يات محمد أحمد فرجاعن"وترى 
  5.لى التنمية الشاملة للصفات البدنيةالحركية ع

  
  
  
 

                                                
  .75-74، صسابقمرجع عباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحمد بسطويسي،  1

  .21، ص1989، بغداد، أصول التربية الرياضية في مرحلة الطفولة المبكرة: قاسم المندالوي  وآخرون  2
  .21، ص1992، دار المعارف، القاهرة، 2، طعلم النفس التربوي: محمد حسن عالوي  3
  .27، ص مرجع سابق، عباس أحمد السمرائي، بسطويسي أحمد بسطويسي   4
  .12، صمرجع سابقحمد أحمد فرح، عنايات م  5
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 : النمو العقلي -5-3
وجية التي تحدث السيكولويقصد بها التغيرات الوظيفية والجسمية و إن عملية النمو معقدة

ات العقلية، ويلعب أستاذ التربية البدنية والرياضية هي عملية نضج القدرللكائن البشري، و
 .النمو العقلي بصورة خاصةو بصورة عامة، وعاال في هذا النمفدورا إيجابيا و

 :فوائد حصة التربية البدنية والرياضية -6
  :واجبات حصة التربية البدنية والرياضية في النقاط التالية فوائد و لقد تحددت

  .بالصحة والبناء البدني السليم لقوام التالميذ االحتفاظالمساعدة على  -
خبرات الحركية ووضع القواعد الصحية لكيفية المساعدة على تكامل المهارات وال -

  .القفز، الرمي، الوثب: ممارستها داخل وخارج المؤسسة مثل
  .الخ.....القوة، السرعة، المرونة: المساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل -
  .التحكم في القوام في حالتي السكون والحركة -
سس الحركية، والبدنية وأحوالها اكتساب المعلومات والحقائق والمعارف على األ -

  .الفزيولوجية والبيولوجية والبيوميكانيكية
  .تدعيم الصفات المعنوية والسمات اإلرادية والسلوك الالئق -
  .التعود على الممارسة المنتظمة لألنشطة الرياضية -
   1.تنمية االتجاهات اإليجابية نحو ممارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الرياضية -

ها القائمة على أسس علمية قادرة ومما سبق ذكره يتبين لنا أن التربية البدنية تؤدي وظيفت
     .على إعطاء تفسيرات واضحة كماهيتها وأهميتها وجورها داخل المنظومة التربوية

 :الرياضيةبناء حصة التربية البدنية و -7

المرتبة والتمارين المختارة  حصة التربية البدنية أو خطة العمل هي عبارة عن مجموعة من
الجزء : تنقسم الحصة إلى ثالثة أجزاءد موضوعة ذات أغراض معينة لها، وحسب قواع

  .2التحضيري، الجزء الرئيسي، الجزء الختامي
  
  
 

                                                
  .96، صمرجع سابقد عوض البسيوني وآخرون، ومحم 1
  .112- 111، صمرجع سابقد عوض البسيوني وآخرون، ومحم 2
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  :الجزء التحضيري -أ
في هذه القسم يتبع األستاذ ثالثة مراحل قبل الدخول بالتالميذ إلى القسم الرئيسي، 

لى مرحلة إعداد التالميذ تربويا، إذ يتخللها تطبيق النظام كتبديل المالبس، فالمرحلة األو
حلة الثانية هي مرحلة اإلحماء، المرو. سب تسلسله، الدخول إلى الملعبالدخول في الصف ح

عليه للوقاية من اإلصابات المفاجئة، وتشمل أجهزة الجسم المختلفة استعدادا للنشاط المبرمج و
  . عمل، أما المرحلة الثالثة فهي الدخول في بداية الجزء الرئيسيوجب التدرج في ال

  :في حالة استخدام تدريبات اإلعداد البدني في الجزء التحضيري بالحصة يراعى ما يلي
  .أن تعمل على تحسين الصفات البدنية لدى التالميذ -
  .أن تؤدى على هيئة منافسات بين التالميذ -
  .ين التالميذ في بعض التدريباتأن يكون هناك تقويم ذاتي ب -
القوة العضلية، الجلد العضلي، الجلد الدوري التنفسي، : أن تتضمن المكونات البدنية التالية -

  .الرشاقة، المرونة، القدرة، السرعة، التوافق، الدقة، التوازن
 التالميذ في حالة انتشار حر في الملعب،أن تؤدى باستعمال بعض األدوات، وأن تؤدى و -
  .ليس على هيئة تشكيالتو
  .يفضل عدم استخدام النداء أثناء أداء التالميذ التدريبات البدنية -
 :الجزء الرئيسي -ب

ال توجد هداف التي تم تحديدها مسبقا، وفي هذا الجزء يحاول األستاذ تحقيق جميع األ
ترتيب وال يوجد  قاعدة عامة لبناء هذا الجزء من الحصة حتى تطبق على جميع الحصص،

توصيل  ي، أوتعليم تكنيك رياض، فمثال تنمية القدرات الحركية واألهدافمعين لألغراض و
  1:المساهمة في تكوين الشخصية، كما يشتمل هذا الجزء على قسمينوتحصيل المعلومات و

  
  
  
  
  

 
                                                

  .506، ص1989، منشأة المعارف، اإلسكندرية، طرق تدريس التربية البدنية والرياضية:  عفاف عبد الكريم 1
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  :النشاط التعليمي /1
فردية أو  اء كانت لعبةالخبرات التي يجب تعلمها سويقوم هذا القسم على المهارات و

، وبعد "لتوضيحابالشرح و"وصيل المادة المتعلمة هي تعبر عن أسلوب األستاذ لتجماعية، و
مجموعات  األنشطة سواء كانوا فييبدأ التالميذ بتنفيذ الحركات و اإليضاحالشرح والعرض و

  :يجب على األستاذ االلتزام بالنقاط التاليةو. أو على مجموعة واحدة
  .نهايتهاألداء موضحا الخطوات التقريبية وصلب الحركة وميذ أثناء امتابعة حركة التال -
  العودةيذ أثناء األداء من حيث الدخول وتنظيم حركة التالم -
  1.يقوم األستاذ بتصحيح األخطاء التي يقع فيها التالميذ -
ذلك باالستعانة بأحسن التالميذ، أو تكون المساعدة يوضح األستاذ الطريقة الصحيحة، و -

  .ليست خطيرةركة بسيطة ودورية إذا كانت الح
ا يمكن لألستاذ أن يستعين بها، ويستعملها لصالح التالميذ، إن النشاط التعليمي له عدة مزاي

  :ذلك من خاللو
  .السماح لألستاذ باإلشراف على التالميذ و خاصة ذوي اإلمكانيات المحدودة -
 .إعطائهم الفرصة لمشاهدة بقية أفراد الصفميذ باألداء الصحيح للمهارات، والسماح للتال -
  :النشاط التطبيقي /2

 يتم ذلك فيستخدام الواعي للواقع العملي، والمفاهيم باالويقصد به نقل الحقائق والشواهد و
التنافس بين  هو يتميز بروحالجماعية ككرة القدم، واأللعاب األلعاب الفردية كألعاب القوى و

  . سب الظروفالفرق حمجموعات التالميذ و
يتدخل في الميذ للمهارات المكتسبة حديثا ويجب على األستاذ مراعاة كيفية تطبيق الت

يصاحب هذا النشاط إتباع القواعد القانونية لكل لعبة، الوقت المناسب عند حدوث أي خطأ و
افة إلى ضهذا باإلرص على شعور التالميذ بالمتعة، والحلب الجانب الترويحي وكما يتط

  .السالمةقواعد األمن وإتباع 
  
  
  
 

                                                
  . 114، صقمرجع ساببسيوني وآخرون، ود عوض محم 1
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 :الجزء الختامي -ج
مكان إلى ما كانت إعادتها بقدر اإلى تهيئة أجهزة الجسم الداخلية، ويهدف هذا القسم إل

عها المختلفة، كتمرينات التنفس يتضمن هذا الجزء تمرينات التهيئة بأنواعليه سابقا، و
قبل انصراف التالميذ يقوم ، والترويحية ذات الطابع الهادئ بعض األلعابواالسترخاء و

األخطاء التي السلبية وويشير إلى الجوانب اإليجابية و األستاذ بإجراء تقويم النتائج التربوية،
  1.ختام الحصة يكون شعارا للفصل، أو نصيحة ختاميةحدثت أثناء الحصة و

ية التي تلي حصة التربية البدن كما أخذت الدراسات الحديثة بعين االعتبار الساعة
  .االسترخاءكانت تتطلب من التلميذ التركيز واالنتباه، فيجب التهدئة والرياضية، إذا و

يعة تثير أما إذا كانت في نهاية الدوام المدرسي فيمكن تصعيد الجهد عن طريق ألعاب سر
  2.تشد انتباه التلميذو
 :تحضير حصة التربية البدنية -8

ل الجهود، ديمقراطيا في ه مخلصا في بذيتطلب ذلك أن يكون األستاذ متمكنا من مادت
النظامية يجب مراعاة ضير ناجحا من الناحية التربوية ولكي يكون التحتعليمه ومعامالته، و

  :ما يلي
إشراك التالميذ في وضع البرنامج فهذه العملية الديمقراطية فيها تدريب لشخصية التلميذ،  /1

يفرض عليه بل اشترك في وضعه، فيكون  أنه لمعره بأن هذا البرنامج برنامجه، وفهي تش
بذلك انصرافه عن النشاط الموضوع إلى نشاط آخر، أو بمعنى آخر  ل، فيقتفاعله معه قويا

  .الخروج عن النظام الموضوع
التطور للمرحلة التي لمواصفات ومميزات أطوار النمو وأن تكون أوجه النشاط مالئمة  /2

هذا يجعل التالميذ يرون هدفا باتهم وقدراتهم، ونامج، فيراعى ميولهم ورغوضع لها البر
  .يتماشى مع ما يحبونه فيقبلون على النشاط بروح عالية

إدخال أوجه النشاط التي تحتوي على المنافسة، حيث يؤدي ذلك إلى جعل الموقف  /3
  .التربوي مشحونا باالنفعال، مما يضمن عدم انصراف التالميذ من الحصة

  3.وجه نشاط كافية لكل تلميذ خالل الفترة المخصصة لهاأن يكون في الحصة أ /4
                                                

  .116-115، ص، مرجع سابقد عوض البسيوني وآخرونومحم  1
  .161، ص1990، دار الفكر العربي، القاهرة، دوافع التفوق في النشاط الرياضي: أسامة كامل راتب 2

  . 203، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية: مروان عبد المجيد إبراهيم  3
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 :الرياضيةعند تحضير حصة التربية البدنية واألسس التي يجب مراعاتها  -9
  .التربوي لكل حصةتحديد الهدف التعليمي ويجب  -
  .تحديد طريقة التدريس التي سوف تتبعتقسيم المادة و -
  .النواحي التنظيميةتحديد التكوين و -
  .عاة التقسيم الزمني للحصةمرا -
  .فترة الراحةمراعاة عدد تكرارات التمارين و -
محاولة تبديل األماكن ية الجري وتحضير األدوات عند بداية الحصة، فمثال عند تعليم تقن -

يجب على األستاذ أن يقوم بتخطيط الملعب حتى يمكن الوصول إلى  -في الصفوف 
  .الديناميكية الجيدة في األداء

  .الهتمام بالنقاط التعليمية المرتبطة بالحركةا -
  1.التالميذ ضعاف المستوىالتالميذ ذوي المستويات الجيدة ويجب الفصل بين  -

 :الرياضيةط حصة التربية البدنية وشرو - 10
لتي تمليها طبيعة الجو من الرياضية مع الظروف اأن تتماشى حصة التربية البدنية ويجب 

األدوات س من جهة أخرى، وال يمكن إهمال دور األجهزة وجهة، وعامل السن والجن
  :المتوفرة، لذا يجب أن تخضع للشروط التالية

  .القوةنوعة تخدم حاجة الجسم في النمو ويجب أن تحتوي تمرينات مت -
ذلك من أجل الوصول للهدف من مرين الواحد في الحصة عدة مرات وأن يتكرر أداء الت -

يجب األخذ بعين االعتبار يسهل حفظه وأداءه من ناحية كافية، والتمرين من ناحية، ووضع 
  .عدم اإلطالة في التمرين كي ال يصبح ممال

إذا كانت بعض حركات التمرين تدرب جهة واحدة من الجسم، عندها يتوجب تدريب  -
بصورة خاصة تمرينات الجذع، فمثال إذا أعطي تمرين فني الناحية الثانية كتدريب أولي، و
ذلك خوفا من إحداث يجب إعادته في الجانب األيمن، و في الجذع في الجانب األيسر

  . تشوهات في الجسم
يجب أن تتوافق الحصة مع الزمن المخصص لها كي يصل األستاذ إلى الغاية الموجودة  -
  .التمرينات أو اإلسراع في البعض اآلخرأن ال يضطر إلى حذف بعض اإلفادة، و في

                                                
  .13، ص1988، دار الفكر العربي، القاهرة، دليل مدرسي التربية الرياضية في التعليم األساسي: عنايات محمد أحمد فرح 1
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ب أن يسير العمل في نظام يجى االعتناء باألدوات واألجهزة وترتيبها، وتعويد التالميذ عل -
  .مرحوطاعة و

الوصول للغاية المرجوة ل أثر كبير على إقبال التالميذ وحماسه للعماذ وإن لشخصية األست -
  .من النشاط

انتقاء التمرين فارق السن واختالف الجنس بين التالميذ واألخذ بعين االعتبار يجب  -
  1.المناسب

 : الرياضيةوات تنفيذ حصة التربية البدنية وخط - 11
الرياضية عند مقابلة األستاذ للتالميذ بحجرة ة التربية البدنية وتبدأ أولى خطوات تنفيذ حص

يكون لحصة، والنشاط الرياضي المخصصة لالدراسة مرة أخرى عقب تأديتهم ألوجه 
  :التسلسل الطبيعي للخطوات التنفيذية للحصة عادة كما يلي

  .مقابلة األستاذ للتالميذ -
  .استبدالها بمالبس التربية الرياضية أو تخفيفهاخلع المالبس و -
  .الذهاب إلى المكان المخصص للحصة -
  .الختامي االصطفاف بعد االنتهاء من الحصة ألداء النشاط ،واالصطفاف ألخذ الغياب -
  .تنفيذ أوجه نشاط الحصة -
  2.استبدال المالبسالذهاب لمكان االغتسال و -

 : الرياضيةربية البدنية ومتطلبات تنفيذ حصة الت - 12
ضية مراعاتها عند تنفيذ الريايجب على أستاذ التربية البدنية وهناك متطلبات أساسية 

  :تتمثل فيما يليالحصة، و
ن إلى القسم لمقابلة التالميذ ثم النزول بهم إلى المكا يجب على األستاذ الصعود -1

 .يساعده في ذلك مسؤول القسم من التالميذالمخصص لحصة التربية البدنية والرياضية، و

 .النظام أثناء توجه التالميذ من القسم إلى المكان المخصص للحصةأن يسود الهدوء و -2

دقة ألستاذ على أن يتم ذلك بسرعة، وايجب أخذ غياب التالميذ بعد االصطفاف أمام  -3
 .حتى يمكن االنتفاع بكل دقيقة من زمن الحصة

 .يبدأ تنفيذ أجزاء الحصة طبقا للنظام الموضوع لذلك -4
                                                

  .125-124، ص1987، دار الماليين، دمشق، التربية الرياضية الحديثة: فايز مهند 1
  .114، صمرجع سابقحسن شلتوت، حسن معوض،  2
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يفهمه جميع الشرح أثناء تنفيذ الحصة موجزا ومفيدا وبصوت مناسب يسمعه وأن يكون  -5
مكان ت األستاذ مع عدد التالميذ وب صوأن يتناس، وأن يكون باعثا على النشاط، والتالميذ

 .ال منخفضا فاترا يدعو إلى المللالحصة، فال يكون مرتفعا منكرا، و
 .يرونهفي مكان يرى منه جميع التالميذ ويجب أن يقف األستاذ  -6

تشجيعهم بالمعززات المهمة أثناء قيامهم بالحركات، ويحسن إرشاد التالميذ إلى النقاط  -7
 .ةالموجبة بصفة مستمر

الورشات في ضية بعيدا عن األقسام الدراسية وأن يقف التالميذ أثناء حصة التربية الريا -8
 .المدارس التقنية

. يحسن باألستاذ القيام بالتطبيق العملي للحركات أوال أمام التالميذ ثم يطلب منهم أداءه -9
  .يجب على األستاذ مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ -10
مكن تصحيح األخطاء أثناء أداء التالميذ للحركات، بل يجب على األستاذ وقف ال ي -11

تلميذ الممتاز في أداء من األحسن اإلشارة إلى اللعمل ثم توضيح الحركات الصحيحة وا
المخطئ  إلى المخطئ، فيطلب من الممتاز أداء الحركة أمام التالميذ، ثم يطلب منالحركات و

 .هذا تشجيع للتالميذ للتنافس فيما بينهم فيأداءها على وجه الصواب و

  .يجب على األستاذ االهتمام بتوزيع الحمل على أجزاء الحصة -12
يجب أن يكون تحرك األستاذ بين التالميذ بشكل سليم في الوقت المناسب الذي يتطلب  -13
  1.ذلك
  .يجب على األستاذ االهتمام بمظهره الشخصي -14
   .خاليا من العوائقحصة نظيفا ويكون الملعب المعد للأن . 15
في الوقت المناسب أثناء تنفيذ ذ استعمال الصفارة، بشكل مناسب ويجب على األستا -16

  .الحصة
  .يجب عدم ترك التالميذ في وضع السكون لفترات طويلة أثناء الشرح -17
عب السلوكات السليمة سواءا من خالل مواقف اللجب أن يهتم األستاذ بعرض القيم وي -18

  .أو النقاط التعليمية
  .يجب أن يهتم األستاذ بالنواحي المعرفية أثناء الحصة -19

                                                
  .205-203، ص مرجع سابقراهيم، مروان عبد المجيد إب 1
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  .في الحصة) العسكري ( يجب عدم استخدام الشكل النظامي  -20
  .يراعي أن يأخذ كل جزء من أجزاء الحصة الوقت المخصص له بدون نقص أو زيادة -21
  .في الجزء الختاميقدمة الحصة وتربية النظافية في ميجب أن يهتم األستاذ بال -22
ال يتردد في أي لحظة عند اتخاذ تاذ واثقا من نفسه أثناء الحصة ويجب أن يكون األس -23

  .قرار
  .يعاملهم معاملة واحدةتاذ بجمع التالميذ أثناء الحصة ويجب أن يهتم األس -24
  .يجب أن يكون لدى التالميذ قدرة على لالبتكار أثناء تنفيذ الحصة -25
أن يستعمل األستاذ بعض تدريبات اإلعداد البدني في الحصة كوسيلة من وسائل التقويم  -26

  .الذاتي للتالميذ
  .يجب االهتمام بالناحية الجمالية أثناء تنفيذ الحصة -27
التي تتماشى مع طبيعة اإلعاقة المعوقين في بعض أجزاء الحصة، و يجب إشراك -28

  .الخاصة بهم
خاصة في جزء التي تتماشى مع محتويات الحصة و بالموسيقى يمكن االستعانة -29

  .تشويقكون هناك عنصر جاذبية والتمرينات الفنية اإليقاعية للبنات حتى ي
  .التالميذ في حالة انتشار في الملعبأن تؤدى جميع أجزاء الحصة و -30
  .أن تتناسب مع عدد التالميذاألدوات البديلة أثناء الحصة، و أن تتوافر -31
  .يجب استخدام الوسائل التعليمية في الحصة -32
  .عدم التوقفأن تتسم الحصة باالستمرارية و -33
  1.عدم استخدام األلفاظ غير المناسبة تربويا مع التالميذ -34
 :استمرارية حصة التربية البدنية و الرياضية - 13

  :لياعاة ما يرلكي يتمكن األستاذ من استمرارية الحصة بدون توقف، يجب م
  .أن يكون هناك ترابطا بين أجزاء الحصة أثناء التنفيذ -
  ).الدوائر - اطرات قال - الصفوف (ت اتجنب عمل التشكيالت والتكوين -
  .المتعلمون في حالة انتشار في الملعبتأدية جميع أجزاء الحصة و -
  .يجب عدم ترك المتعلمين في وضع السكون لفترات طويلة أثناء الشرح -

                                                
  .206مرجع سابق، مروان عبد المجيد إبراهيم،  1
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  .األجهزة في الملعب قبل بداية الحصةدوات وتجهيز األ -
  .عدم التركيز بشكل كبير على األخطاء البسيطة لبعض المتعلمين -
  .عدم الدخول في تفاصيل غير مهمة أثناء الحصةمن الشرح أثناء تعليم المهارات والتقليل  -
  .إرشاد المتعلمين إلى النقاط المهمة يكون أثناء قيامهم بالحركات -
  1.دام وسيلة التقويم كأنها جزء من الحصةاستخ -

 :الرياضيةوطرق إخراج حصة التربية البدنية  - 14

 اإلمكانيات التي تساعد علىالحصة هو استخدام جميع الوسائل ويقصد بطرق إخراج 
إلى الهدف المرجو التي يمكن من خالل ذلك الوصول تنظيم التالميذ بشكل ديناميكي و

  .بسيطةبطريقة سريعة و
 :الرياضية هي كاآلتيفي إخراج حصة التربية البدنية و ا الطرق الشائعةأم

 :الطريقة الجماعية -1- 14
بعمل موحد من قة يؤدي التالميذ جميع الحركات والتمارين بشكل جماعي وفي هذه الطري

هذا النوع من اإلخراج للحصة يخدم المهارات الفردية الل استخدام الوسائل الموجودة، وخ
كذلك يستخدم أحيانا في األلعاب الجماعية ككرة القدم، وأنواعه، الجري، السباحة، ووثب كال

  ...كرة الطائرة
من مميزات هذه الطريقة أنها مريحة بالنسبة لألستاذ، حيث يستطيع من خاللها تعليم و

لصعوبة تكمن في تصحيح األخطاء، وتلعب مجموعة من التالميذ في وقت واحد، إال أن ا
 2.ع األستاذ في الحصة دورا كبيرا في مالحظة أداء التالميذموقوضعية و

 :طريقة األداء التتابعي -2- 14
احدة تلوى األخرى الحركات بالترتيب وة يقوم التلميذ بأداء المهارات وفي هذه الطريق

  .اإلمكانيات المتوفرةوبدون توقف، وهذه الطريقة تعتمد على الوسائل و
تاذ الفرصة في معرفة الفروق الفردية بين التالميذ، إلى من مميزاتها أنها تتيح لألسو

تستعمل هذه الطريقة في كل أفضل، وجانب تماسك وحدة الحصة مع تنظيم العمل بش
  .الجمباز، إالّ أن لهذه الطريقة عيب هو الوقوف الذي يقضيه التلميذ في انتظار دوره

 
                                                

  .102، ص1999، مركز الكتاب للنشر، منهاج التربية الرياضية: مكارم حلمي أبو هرجه، محمد سعد زغلول 1
  . 25ص 1998القاهرة،  ،الخطة الحديثة في إخراج درس التربية البدنية والرياضية: عبد العلي نصيف 2
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  :طريقة المناوبة -3- 14
بشكل متناوب، حيث ينقسمون إلى مجموعتين تقوم األولى  التمريناتفيها يؤدي التالميذ و

بأداء التمرين ثم ترجع إلى الخلف لتقوم المجموعة الثانية بنفس الشيء، هكذا يركز استعمال 
 .الخ...هذه الطريقة في الوثب العالي، الوثب الطويل

 :طريقة المجاميع -4- 14

يقوموا بتأدية أنواع المهارات بشكل في هذه الطريقة يقسم األستاذ التالميذ إلى مجموعات ل
يقوم األستاذ بالمرور بين وعة بأداء التمارين ثم تتناوب، ومنفصل، حيث تقوم كل مجم

 .االستعانة بالتالميذ الممتازين في ذلكدة تلوى األخرى لتصحيح األخطاء والمجموعات الواح
 :الطريقة الفردية -5- 14

المستوى الذي وصل إليه التالميذ، حيث يقوم  تستعمل هذه الطريقة عند تقويم أو معرفة
من خالل هذه الطريقة يستطيع األستاذ اكتشاف ميذ بأداء المهارات بشكل فردي، وكل تل

  1.تدارك األخطاء المرتكبةلقدرات المتوفرة لدى التالميذ، وتصحيح وا
  :النظريةالحصة  العوامل المساعدة في إنجاح - 15

ري من الدروس التطبيقية لها أثر فعال في ظلجانب الندلت العديد من الدراسات أن ا
، وحتى تبلغ )الخ...المهارة، الخطط(تدعيم وتثبيت وتفسير كل ما له عالقة بالجانب التطبيقي 
  :الحصة لنظرية الغاية التي تسعى إليها يجب توفير مايلي

  .مكان تنفيذ الحصة أوقاعة  توفير* 
 .لها الحصةالزمنية التي تجرى خال تحديد المدة* 
  .أنفسهموالفهم الجيد لنتائج الحصة من قبل التالميذ والمعلمين  اإلدراك* 
  2 .توضيح للمادة المدرسة باعتبارهاالوسائل السمعية البصرية * 
  .توفير المكتبات والنشرات الخاصة بالرياضة* 
مدرسة من مقومات ال باعتبارهاإن أهم عنصر هو وجود المكتبة الرياضية المدرسية    

البد وان توجه له العناية وتوفر مكتبة المدرسة على الكتب الرياضية  األمرالحديثة فهذا 
والمجالت التي تخدم النشاط الرياضي بصفة عامة، فإنها تعمل على توصيل ومساعدة 

  .المدرس لنشر الوعي الرياضي
                                                

  .26عبد العلي نصيف، مرجع سابق، ص1
  .21ص ،  مرجع سابق، د عوض بسيوني وآخرون،ومحم 2
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المكتوبة في جل إن الشيء المؤمن به هو قلته إن لم تقل انعدام النشرات والمحاضرات    
المؤسسات التربوية إن توفرها يعتبر من أهم األمور التي ترشد التلميذ إرشادا قويما إذا ما 

   1.تم إحراجها
 :الرياضيةنواع الحصص في التربية البدنية وأ - 16
 :البدني العام دحصة اإلعدا -1- 16

لمدارس، افي شتى األماكن كلجميع الفئات في مختلف األعمار وتقدم هذه الحصة و
طة التعليمية ذات العمل تتميز هذه بأنها تحتوي على مختلف األنشوالروضات، والمعاهد، و

  .التي تتفق مع اإلمكانيات البدنية للممارسينالنسبي و
 :حصة تدريب الرياضيين -2- 16

ألعاب : المختارة، مثليزاول أنواع الرياضة المختلفة و تخصص هذه الحصة لكل من
وال تحتاج هذه الحصة إلى تحضير في جميع األح، و...السباحة وغيرها الجمباز، القوى،

نظريات التدريس لكل من هذه تمل على قواعد التدريب الرياضي وإلى طرق خاصة تشو
 .السالمةصص تعطى األهمية الكبيرة لجرعة وعامل األمن وفي هذا النوع من الحاألنواع، و

 :حصة التمرينات التعويضية -3- 16
النوع من الحصص بتنمية بعض النواحي البدنية الخاصة بمهنة معينة سواء في  يقوم هذا

تعويضية لألجزاء الناشطة في الجسم  تمرينات، حيث تقدم )المعامل أو المزارع ،المصانع(
  2.خالل عملية اإلنتاج

 :حصة المهن التطبيقية -4- 16
تحقون بعمل معين و يقوم هذا النوع من الحصص بإعداد الشباب أو الفتيان الذين يل

 .يحتاجون إلى إعداد بدني خاص يتناسب مع هذا العمل
 :حصة التعارف -5- 16

يتميز هذا النوع من الحصص بالخصوصية و ليس له نشاط معين، و تهدف هذه الحصة 
إلى اكتشاف قدرات الممارسين الجدد، و كذلك التعرف على المادة الجديدة المقدمة، و تهدف 

على استجابات التالميذ في بيئة معينة، و اتجاهاتهم نحو التربية البدنية و أيضا إلى التعرف 
 .الرياضية

                                                
  .21ص ،  مرجع سابق، د عوض بسيوني وآخرون،ومحم 1
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 :حصة التدعيم و التثبيت -6- 16
الهدف هارات معينة ولم يتم تثبيتها، وتقدم هذه الحصة للتالميذ الذين سبق لهم أن تعلموا م

بحيث تصل إلى مستوى تثبيتها من ناحية أخرى يم المهارات المتعلمة من ناحية ومنها تدع
 .الخبرة

 :الحصة المختلطة -7- 16
فيها تقدم مادة جديدة مع مادة قديمة، حيث تعطى األهمية للمادة الجديدة التي تأخذ وقتا و

إحداهما تزاول المادة الجديدة واألخرى المادة  إضافيا، حيث يقسم التالميذ إلى مجموعتين،
   .كن حسب الوقت المحددمن ثمة تجرى عملية تبديل األماالقديمة، و

 ):االختبار(حصة التقويم  -8- 16

في هذه الحصة تجرى اختبارات لتقويم المستوى الذي وصل إليه التالميذ، حيث يعلم ذلك 
 من الممكن أن يكون لقياس الصفات الحركية أوا عن الموضوع الذي سيختبر فيه، ومسبق

بعض األلعاب الترويحية بعد إجراء هذا من األفضل أن تقدم اللياقة البدنية أو المهارية، و
  1.النوع من الحصص

 :الرياضيةستخدمة في حصة التربية البدنية واألجهزة الماألدوات و - 17
األجهزة الالزمة، يتطلب دراسة مسبقة شاملة مكان الحصة وتزويدها باألدوات وإن إعداد 
حيث العدد والحالة  مؤسسة وإمكانياتها من المالعب واألجهزة واألدوات، منلظروف ال

الطريقة التي تضمن استخدام الموجود منها إلى أقصى حد ممكن، بحيث يشمل استخدام و
  .بعضها في أكثر من غرض واحد، فقد يكون بالمؤسسة ملعب واحد لكرة السلة فقط

ل يمكن عدم وجود ملعب لكرة الطائرة ال يعني إلغاء اللعبة من البرنامج الدراسي، بو
تخطيطه بحيث يمكن استخدامه للعبتين معا، على أن يكون هناك كرة السلة و استخدام ملعب

بذلك تتعدد أوجه النشاط زمني الستخدام الملعب، و خطة موضوعية يحددها جدول
   2.بالبرنامج

وال يقتصر على عدد محدود من األنشطة بسبب صغر المساحة المتاحة، أو بسبب عدم 
   3.حسن التنظيم وجود مالعب بالعدد الكافي، فالمهم

                                                
  .120، ص\  مرجع سابق، د عوض بسيوني وآخرون،ومحم 1
  .312، ص1982، دار المعارف، القاهرة، التربية وطرق التدريس: د المجيدصالح عبد العزيز، عبد العزيز عب 2
  .112- 111ص،  مرجع سابقحسن شلتوت، حسن معوض،  3
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يتراوح  طبيةويجب أن يتوفر في كل مؤسسة على األقل ملعب، حفرة وثب، كرات 
، حبل الوثب العالي، جير لرسم الملعب، ساعة ميقاتية، )نصف كلغ إلى واحد كلغ(وزنها من 

  1.اليدعالم صغيرة، شواخص، كرات السلة والطائرة وشريط قياس، كرات صغيرة، أ
وضعها في ألجهزة برفق، وجلبها وميذ على التعامل مع هذه اكما يجب تعويد التال

جاعها أيضا وحملها بشكل أمين، وحمايتها من إراألماكن المخصصة لها بشكل جيد، و
عدم تعريضها للشمس المحرقة، كل ذلك يساعد األستاذ من االستفادة القصوى من األمطار، و

  2.األدوات
  :  ضيةالرياتقويم حصة التربية البدنية و - 18

الرياضية أن يعمل على تقويم الحصة بصفة مستمرة من على معلم التربية البدنية ويجب 
  :خالل ما يلي

  ).تقويم شامل(التقويم البدني والمهاري والمعرفي للحصة  -1
 .قياس النتائج لكل وحدة من وحدات الحصة -2
 .استخدام وسيلة التقويم كأنها جزء من الحصة -3

 .ب مختلفة للقياس تتناسب مع هذه الحصةاستخدام أسالي -4
 .المشتركالمتعلمين على التقويم الذاتي و تشجيع -5

  3.المالحظة -التقرير –بطاقة التسجيل: التقويم فيما يلياستخدام أساليب مختلفة أثناء  -6
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .14، صمرجع سابقعنايات محمد أحمد فرح،  1
، 1986وصل، بغداد، ، جامعة المالتنظيم في التربية البدنية والرياضية لكليات التربية الرياضية في العراقعقيل عبد اهللا وآخرون،  2

  .77ص
  .102، ص مرجع سابق: مكارم حلمي أبو هرجه، محمد سعد زغلول 3
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 :خالصة - 
ع يسعى الجميقى اهتماما كبيرا سنة بعد سنة، والرياضية تلإن حصة التربية البدنية و
 التغير التينقاط وب، وذلك يتجلى في اإلمكانيات والبرامج ولالرتقاء بها إلى المستوى المطل

الوزارة الوصية، لكن الغياب بوية بقرارات من مسؤولي الدولة وتطرأ على المنظومة التر
 الال تزها وقد يكون أكبر خسارة عرفتهتمام بالنشاط الرياضي الفاضح للهيئات المعنية باال

  .     النشاطذلك لطبيعة العالقة بين الحصة و الرياضية،تعرفها حصة التربية البدنية و
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  :تمهيد -
المبكرة، وهو نشاط محبب  والمراهقة يعد اللعب من األنماط السلوكية الشائعة في الطفولة

، كما أنه ضار ويظهر في األطفال ابتكاراتهم، ويطلقون فيه خيالهم والتالميذ بالنسبة لألطفال
  .واهتماماتهم الشخصية

ما له تعليمية ذات داللة ب وقد ظهر حديثا ميل لتقييم دور اللعب وتشجيعه، باعتباره خبرة
  1.المعرفي والنمو السوي من دور في النمو

وكنتيجة لذلك فإن اللعب كان موضوعا للعديد من البحوث والدراسـات، وعلـى األقـل    
بتركيز الباحثين، وبالطبع فإن هـذه  البحـوث والدراسـات قـد      حظيفبعض أنواع اللعب 

الشكل الذي يجـب أن تتخـذه منـاهج     وإظهار التلميذانعكست بصورة واضحة على تعليم 
  .المراهقة المبكرة

ومن المعروف أن األلعاب هي أساسا برامج نشاط حركي وهو ما يؤكد أهميتها وقيمتهـا  
واستكماال لفهم . كمواد دراسية ووسيلة تربوية تساعد التلميذ على التعرف بالبيئة المحيطة به

علم لالرتقاء بمستوى األلعاب فإنه ينبغـي مـن   الحقائق والمبادئ األساسية التي يقوم بها المت
إمداده ببعض المعلومات التي تساعده على شرح كيف يتم األداء الحركي، واألسـباب التـي   

  2.يقوم عليها
 ومظاهرها، وتاريخها، الشبه الرياضية  األلعابوفي هذا الفصل يتعرض الباحث لمفهوم 

في حصة التربية  الشبه الرياضية األلعاب بهالنمائية، ونحن نسعى إلى توضيح الدور الذي تلع
  .التوافق النفسي االجتماعي  البدنية وانعكاسها على

  
  
  
  
  
  

                                                        
 .114، ص1997، بيروت، علم النفس الطفل: فيصل عباس 1
 .90، ص2002ة، ، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندريأساسيات تدريس التربية الحركية والبدنية: ين السيد أبو عبدهسح 2
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   اللعب -1
  :مفهوم اللعب -1-1

اللعب واحد من أهم األنشطة التلقائية اليومية في حياة األطفال تتعدد وظائفه نظرا لما له 
انفعاالته ومهاراته المتنامية، فاللعـب  من بساطة وتلقائية تروي كل خبرات الطفل وقدراته و

  .ودافع له ألنمائي االرتقاءدال على 
لم المحيط، يعيشه بواقعه وبخياله، يتوحد مـع  اتدريجية لهذا الع اكتشافيهفاللعب هو رحلة 

عناصره وأدواته ويستجيب لرموزه ومعانيه، فإدراك العالم المحيط والتمكن منه والتحكم فيه 
تحقق كـل اهمياتـه ووظائفـه،    عب نشاطا يشبع حاجة طبيعية فيه حتى تكقيل بأن يجعل الل

على أن اللعب يتشابه في كل المجتمعات ويتوقف تنوعه وثراءه ) Brunere  )1972ويؤكد
محمـد عمـاد الـدين    "و  هنريمـاير " ق كل مـن  ، ويتف1على طبيعة المصادر المتاحة له

على أن جميع أنشـطة اللعـب    )1992( Tina Bros   تينا بروس" و )1989"(إسماعيل
تتضمن تدريبا  للمهارات الحركية، فتعامل الطفل خالل أنشطة اللعب يجعله يتحرك ويحـس  
وينطق وهو كذلك يستطيع ويستكشف هذا العالم بكل حاسة من حواسـه، ويـرى ويلمـس    

بالجسم كل هـذا ال يـتم    واالنتقالويستمع ويشم ويتذوق، فتناول األشياء وتحريك األطراف 
مجتمعا إلى في أنشطة اللعب، فالطفل في موقف اللعب فإنه يقوم بعمليات معرفية على نطاق 

لصور ذهنية وخبـرات اجتماعيـة    واالختصاروالتذكر والتصور  واالنتباهواسع كاإلدراك 
وانفعالية ويلعب أدوار ويتمثل أحداث ويتخيل خبرات كل ذلك في قالـب لغـوي اجتمـاعي    

  .معرفي انفعالي
  :عريف اللعبت -1-2

مر اللعب كغيره من المفاهيم بمرحلة أولية من التأمالت والتصورات الفلسفية والتي كانت 
بالمفاهيم التربوية وبالطفولة بوجه عام وعلى الرغم من أن هذه  لالهتمامتعبر عن اتجاه عام 

أنها تعد التأمالت والتصورات والتي كانت تدور خالل أواخر القرن وأوائل القرن الحالي إال 
للنظر إلى اللعـب بوصـفه أحـد     االتجاهاآلن بمثابة البدايات الحقيقية نحو تكوين وتشكيل 

  .المفاهيم األساسية والتي يستحيل دراسة األطفال بمعزل عنه

                                                        
  .174ص ، مرجع سابقخالد عبد الرزاق السيد،  1
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مؤداه أن اللعب هـو   )1951(عام  J.Piajet "ن بياجيهوج" ومن أهم التعريفات تعريف
، فاللعب هو تمثل خالص يغير المعلومات القادمـة  ةءمالمواسيادة لعملية التمثل على عملية 

  1.لكي تالءم متطلبات الفرد وكل من اللعب والمحاكاة لهما دور تكاملي في تطور الذكاء
مشيرا إلى أن اللعب هو خلق الموقف  Vygotski.J  "فيجو تسكيقدم "1983وفي عام 

  .عرفيةوالم واالنفعالية االجتماعيةمتخيل وينشأ من جملة العوامل 
تعريفا للعب مؤداه أنه تعبير عـن شـكل   ) L.Kohlberg )1987 "كوهليبنج"كذلك قدم

والتحكم في الموضوعات الواقعية، والتي تعبر  لالستقاللالسيطرة والسيادة لألنشطة الدافعة 
  .عن مدى تكيف الطفل

حيث عرفت اللعب على انـه   )2000(في عام   A. Crafit"آن كرافت" وأخيرا تعريف
لألصوات واأللوان واألشكال وأحجام  واالستكشاف باالستطالعنشاط الذي يقوم فيه األطفال ال

وملمس األشياء وذلك من خالل بعدين أو ثالثة، حيث يظهر األطفال قدراتهم المتنامية علـى  
الواسع لألدوات والخامات وباقي المصادر وذلـك   واالستخدامالتخيل واإلنصات والمالحظة 

  .فكارهم للتوصل مع مشاعرهم ومع اآلخرينللتعبير عن أ
  2.يجعل على تعريف محدد يشمل اللعب بكل جوانبه أن
اللعب هو ميل فطري موروث في كل فرد طبيعـي وهـو   :" بأن" عبد الحميد شرف"ويرى 

وسيلة للتعبير عن الذات باستغالل طاقاته ويدفع الفرد إلى التجريب والتقليد واكتشاف طرق 
ياء وبذلك يشعر الفرد فيه بالمتعة والسرور وله دور كبيـر فـي تكـوين    جديدة لعمل األش

  3".شخصية الفرد
  :أنواع اللعب -1-3

أنواع اللعب كثيرة ومتعددة قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى بل وقـد  
تختلف من فرد إلى آخر، ومن مرحلة سنية إلى أخرى في الفرد الواحد حيث يأخـذ اللعـب   

مختلفة تبعا لمراحل نمو الطفل، ولكن اتفق معظم علماء التربية الرياضية وعلم النفس  أشكاال
  :على األنواع اآلتية

  .الشبه الرياضية ألعاب -
                                                        

 .20، ص1977، فلسفة اللعب: يودالسهرنجم الدين  1
  .177ص ، مرجع سابقخالد عبد الرزاق السيد،  2
  .171، ص مرجع سابق: أمين أنور الخولي  3
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  .ألعاب حواس -
  .ألعاب تقليد -
  .ألعاب مهارات فردية -

  :وهناك أيضا عدة أنواع من اللعب يمكن تصنيفها كما يلي
  :عب هناك نوعان همامن حيث عدد المشتركين في الل* 
  .أإلنفرادياللعب * 
  .اللعب الجماعي* 
  :من حيث تنظيم اللعب واإلشراف عليه نوعان أيضا هما* 
  .اللعب الحر التلقائي غير المنظم* 
  .اللعب المنظم* 
  :من حيث نوعية اللعب وطبيعته هناك عدة أنواع منها* 
  .اللعب النشيط* 
  .اللعب الهادئ* 
  .على تنسيق الحركات ونمو العضالت اللعب الذي يساعد* 
  .اللعب الذي تغلب عليه الصفة العقلية* 
  1.وقد يكون اللعب واحدا من األنواع السالفة الذكر، و مركبا من نوعين أو أكثر   
  :المعاني الفلسفية في اللعب -1-4

إن العجيب في اللعب أنه كان سببا في بناء الحضارات في التاريخ البشـري وال يـزال   
اإلنسان يمارسها في عصرنا هذا، وما نالحظه من اهتماما كبير الذي طرأ خالل مئة سـنة  
األخيرة في الكثير من المجتمعات المتقدمة في ميادين الرياضة واأللعاب بسبب إدراك أهمية 

  .وفؤاد اللعب باعتباره ظاهرة للحفاظ على كيان اإلنسان من جميع الوجوه اإلنسانية والحياتية
  :قدم نلخص الحقائق المهمة للعبومما ت

إن اللعب يمتاز بمميزات ال حصر لها لكونه نشاط حرا أو محدد، موجه أو نشاط مـنظم،  * 
يستند على قواعد متفق عليها ويعتمد على تلك الرغبة في النفس والتي أن تحولت إلى إلزام 

                                                        
 .34، ص مرجع سابق ،خالد عبد الرزاق 1
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ا مرسـوما ومثبتـا   فإنها تفقد قيمتها وهو يجري في وقت ومكان ويشمل ألعابا محددة تحديد
   .يحقق أهداف محددة أيضا

ويعتبر اللعب نشاطا إنتاجيا لإلنسان ويشمل حاالت متعـددة الجوانـب كاللياقـة البدنيـة     * 
والصحة والنشاط والمتعة والراحة والسلوك وبناء الشخصية المتميزة ويمكن جدا أن يكـون  

  1.لعب ودوافعه البنائيةمجرد لهو بعيدا عن األهداف واألغراض التي تحققها فلسفة ال
  :اللعب ظاهرة اجتماعية -1-4-1

الجماعي، ومعلوم أن الظواهر الطبيعية التـي   االجتماعتصنف هذه الظاهرة ضمن علم 
الخـاص، والتـي تنسـجم وبقيـة      االجتماعيتقدرها المجتمعات البشرية من خالل تكوينها 

  .المذاق والمزاج والجمال والحياةالمجتمعات األخرى تأتي بنتائج إيجابية كما هو الحال في 
ومن هذا المنطلق يمكن اعتباره حقيقة اجتماعية تمارسه المجتمعات البشـرية بصـورة   

الجماعـة وعلـى    سانية وضرورة اجتماعية تتسم بصفةمستمرة و متطورة وكأنها حاجة إن
  .االجتماعيةاختالف المستويات والمراتب 

  :اللعب ظاهر طبيعية -1-4-2
ة طبيعية ويمارسها اإلنسان وجميع الكائنات الحية نتيجـة حاجاتـه البدنيـة    اللعب ظاهر

والنفسية باعتباره أحد أركان الحياة األساسية وهو ما نطلق عليه بالرياضة لما تمتاز به مـن  
  .فعاليات وأنشطة متنوعة

إن حب اإلنسان للعب وباعتباره عصب الحياة النابض الذي يحرك جسم اإلنسان بحركته 
بسـعادة والبهجـة    المقرونة واالستقراربيعية المناسبة ونفس الوقت إلى الراحة والمتعة الط

  2.واالرتياح
  :اللعب ظاهرة حضارية -1-4-3

ما :تتمثل نتائج هذه الظاهرة والتي امتازت بالجماهيرية والشعبية من خالل السؤال التالي
للعب وفلسفة الجمهور الذي يحـب  هي الفوائد من هذه المباريات الرياضية؟ بالنسبة لفلسفة ا

اللعب تتضح نتائج هذه الظاهرة، في تلك العالقات المعقدة بين دول العالم والمؤسسات فـي  
وخـالل المنافسـة    االتفاقيةوقت تنافس الدول العظمة فإنها ال تختلف إطالقا على نصوص 

                                                        
 .40، ص، مرجع سابقالسهرودينجم الدين  1
 .274، ص1978، تطور النظريات واألفكار التربوية: لشيباني يعمر محمد التو م 2
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ى الـوطني  الخاصة لتحقيق نتائج البطولة يحقق أهداف وأغراض سواء كانت على المسـتو 
والقومي أو العلمي أو األولمبي، وما يجب من توفيره من آالت وأجهزة متطـورة ودقيقـة   
وضخمة كبناء المالعب وإنشاء مساحات للعب وصناعة األجهزة واألدوات وتطويرها والذي 

  1.أخضع جميع العلوم اإلنسانية والتكنولوجيا وتطويرها ونشرها في المجتمع البشري
ناه أعاله يتم خلق سياسة اقتصادية، عن الدول الصناعية الثقيلة تنـتج  ومن خالل ما ذكر

الوسائل واأللعاب لألطفال تقدر باأللف الماليين من الدوالرات سنويا مجرد لعب لألطفال ال 
بدونها تحقق كسبا ماديا واقتصاديا، إضافة إلى المكاسب العلمية والتكنولوجية األخرى حتـى  

في جميع أنحاء العالم وخاصة بعد أن أدركت المجتمعات السائرة  أن أصبحت تجارتها رائجة
  .في طريق النمو أن اعتمادها يحقق ألبنائها نتائج فائقة

وفي األخير يمكن أن نقول أن اللعب ظاهرة تربوية ورياضية واقتصادية وحضـارية  
  .واالجتماعية االقتصاديةمهمة وكبيرا للدخل القومي والتنمية 

  :عب ومزاياهخصائص الل -1-5
  .االجتماعيةيمارسه جميع الناس وعلى اختالف في طبقاتهم ومراتبهم  -
  .يحبه جميع الناس ويميل إليه جميع الناس وباعتبارها ضرورة ورغبة -
  .له قواعد واضحة المعالم يطبقا ويتمسك بها جميع الممارسين -
  .له أبعاد اجتماعية وأخالقية وتربوية وصحية ونفسية وبدنية -
  .تبعث إلى النفس الراحة والبهجة والسرور والمرح والفرح -
 .أنها خير وسيلة لتقارب الناس الممارسين والمتفرجين -
 .تبني شخصية الفرد والجماعة والمجتمع وتنمي فيهم روح التسامح -

  2.إنها ظاهرة إنسانية ال تعقيد وال انفعال فيها -
  :النظريات المفسرة للعب-1-6

م المربين التربويين اللعب من جوانب عديدة منها المنشأ ولطبيعة واألسـباب  لقد تناول معظ
في تشابه ألعاب األطفال رغم اختالف مجتمعاتهم وكذلك أسباب تعدد أنواع اللعب وغير ذلك 
وأسفرت دراسات هؤالء العلماء عن عدد من النظريات والتي تفسر أسباب اللعب، ولعل أول 
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وقدم خاللها دراسات وافية " Gezelle جزيل دأرنو ل"ك التي قدمهاهذه اإلسهامات النظرية تل
الميالد وحتى عشر سنوات ووضـع هـذه    وتطور حركات ومهارات األطفال منذعن النمو 

  1اللعب الستجاباتالمعايير النمائية في شكل قوائم جاء في محتواها رصد وتسجيل للتطور 
  :لكل من شيلر وسبنسر نظرية فصل الطاقة أو الطاقة الزائدة -1-6-1

وتتلخص هذه النظرية في أن اللعب أي كائن حي ناتج عن الطاقة الزائدة التـي يمتلكهـا   
جه الكائن الحي لعمليات النمو وهو صغير أو كـالكبير وهـو كبيـر،    اوالتي تزيد عما يحت

 وخلصا من أنه توفر لدى الكائن الحي طاقة تزيد عن حاجته، استخدامها في اللعب ورغم أن
هذه النظرية تفسر تعدد أشكال وأنواع اللعب ولكنها تعجز عن تفسير السبب الذي يدفع الكائن 

  :الحي إلى اللعب ولقد نقد بعض العلماء هذه النظرية وقالوا
السبب في لعب األطفال وهو متعـب  " Schiller Spencer et"سبنسرو شيلرلماذا يفسر " 

من عملهم الرسـمي الـذي    االنتهاءواع اللعب بعد أو بالنسبة للكبار الذين يمارسون بعض أن
وهذا يؤكد على أن سواء األطفال أو الكبار عندما يلعبون ال يكون السبب  ".يدل فيه كل الجهد

  .هو التخلص من الطاقة الزائدة فقط
  ":La za rus" "الزاروس" :لـ االستجمامنظرية  -1-6-2

ن وسائل راحة العقل والجسم بعد الكد وفحوى هذه النظرية يتلخص في أن اللعب وسيلة م
الذي ينتج مـن   االستجماموالتعب في  تدبير متطلبات الحياة للعيش وهذه الراحة تؤدي إلى 

  .والتلقائية المصاحبة للعب واالنطالقالحرية 
ولقد تناول هذه النظرية بعض العلماء بالبحث فقالوا بماذا يفسر الزاروس لسبب في لعب 

  2.االستجمامظه من نومه مباشرة أينما يكون أقل ما يمكن احتياجه الطفل عقب استيقا
  ":.Stanley Holl" "هول ستانلي"نظرية التلخيص لـ  -1-6-3

وتقول  هذه النظرية أن الطفل يتطور لعبه حيث يشابه هذا التطور نفس التطور الذي مر 
لبداية يكون فرديا ثم يتطور به أجداده منذ بدء الخليقة، فنجد الطفل يرقى بلعبه تدريجيا ففي ا

ليكون لعبا جماعيا ويتطور اللعب الجماعي ليكون جماعيا تعاونيا معه اآلخـرين ويتطـور   
  .لها وهكذا االنتماءليكون تعاونيا تنافسيا اعترافا منهم بقوة الجماعة وحب 
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ولكن تعرض إليها بعض العلماء واخذ عليها أن هذه النظرية تعرضت لنوع واحـد مـن   
فقط ولم تتعرض لأللعاب الحاضر وأن هناك ألعـاب   االجتماعيةوهو تلخيص الحياة  اللعب

ليس لها عالقة بالماضي مثال، وأن هناك ألعاب يمارسها الصغار والكبار في نفس الوقت إذن 
  1.أي التلخيص هنا

إن مؤدى نظرية ستانلي أن لعب األطفال إنما هو تعبير لغرائزهم، وإنما يعود أصال إلى 
وافع الموروثة من األجداد األولين، والتي تتمثل في السلوك البدائي ألجدادنا أثناء األحقاب الد

  2.األولي للتطور العقلي للجنس البشري
   :"Karl Gross" "كارل جروس" نظرية اإلعداد للمستقبل لـ-1-6-4

وفحوى هذه النظرية يقول أن اللعب تتلخص وظيفته في إشباع حاجات الكـائن الحـي،   
اللعب بذلك يعد الكائن الحي للعمل الرئيسي المنوط في الحياة المستقبلية وفترة اللعب هذه قد و

تطول وقد تقصر ويتوقف هذا على مدى تعقيد حياة الكائن الحي وبساطتها فكلما كانت الحياة 
المستقبلية بسيطة قصرت فترة اللعب في حياته فمثال نجد أن فترة الطفولة في القطط قصيرة 

  .ا ما قورنت بفترة الطفولة في حياة اإلنسانإذ
إن ألعاب الطفل تتعدد وتتشكل حيث تتعدد مهامه في حياته المستقبلية، فنجد مثال الطفـل  
يمتطي عصا لكي يتعلم أن يكون فارسا وتلعب الطفلـة بعروسـتها لتمـارس وظيفـة األم     

  .المستقبلية وهكذا
ثة، وأكثرها وضوحا حيث أنها توضح أن فتعتبر هذه النظرية من أفضل النظريات الحدي

  .فترة اللعب تختلف تبعا للمكان الذي ينتمي إليه الكائن في شجرة التطور
فكلما زاد تعقيد الكائن، طالت فترة عدم النضج عنده، وهذه الفترة المتباينـة مـن عـدم    

رتـه  النضج تعتبر ضرورية وذلك للكائنات األكثر تعقيدا حتى تتيح للكـائن أن يـدرب مها  
الضرورية في  فترة البلوغ، وعلى هذا فإن جروس يقدم وجهة النظر القائلة بأن اللعب وجد 

  .لسمح بالتدريب على أنشطة الكبار
وكالعادة ألن العلم ال يتوقف فقد تعرض بعض العلماء لهذه النظرية وأخذوا عليها أن هذه 

  .ال الصغار ولم تتعرض للعب الكبارالنظرية تعرضت للعب األطف
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  ":Konrald Lang" "النج كونراد"نظرية التوازن لـ  -1-6-5
وفحوى هذه النظرية يتلخص في أن لكل فرد العديد من الدوافع والميول وقد يجد حياتـه  
العملية ما يمأل بعض هذه الدوافع والميول ويبقى البعض اآلخر دون تعدية فيلجأ إلى اللعـب  

  .واالنطالقوفي اللعب الحرية  وااللتزاممل الجدية أن في الع النجإلشباع هذه الدوافع، يقول 
تحدث عمليات التوازن النفسي عند الطفل عن طريق اللعب وهناك أمور متشابهة وكثيرة 

أن  النـج من هذه المواقف التي يتم فيها التفريغ عن مكونات النفس البشرية ومن هنا يـرى  
  1.إشباع الطفل ودوافعه اللعب يقوم بإحداث عمليات التوازن عند الطفل عن طريق

  :"Freud" "فرويد"نظرية  -1-6-6
لعب وسيلة لتحقيق أمنيـات  وتعتبر من النظريات الهامة في اللعب حيث يرى فرويد أن ال

، وكذلك التحكم في األحداث الصادمة، كما أنه يرى عكس اللعب ليس ما هو جـاد،  األطفال
ولديهم انطباعا قويـا فـي حيـاتهم     ولكن ما هو حقيقي، كما أن األطفال يكررون كل شيء

الواقعية، وهم يتحررون من قوة ضحاياها، فهناك اتفاق على أن اللعب له أهمية عظيمة فـي  
  تعليم األطفال ونموهم

وفي النهاية، أقول أن النظريات السابقة إال تتنافس في تفسير اللعب وطبيعته وكلها تتكامـل فهـي   
جد أن كل نظرية من النظريات السابقة فال يمكن إنكـار أن  كلها مجتمعة تعبر عن مفهوم اللعب فن

الميل إلى اللعب قوي وطبيعي وتلقائي، وهو  بهذه الفئات أصبح م الوسائل الفعالة المستخدمة فـي  
العملية التربوية، وال يمكن ألي مدرس أو ولي أمر أن يتجاهل أو يهمل هذه الحقيقـة بـل يجـب    

النوع المناسـب   وانتقاءاعدة الطفل على النمو الصحيح باختيار هذا الميل الفطري في مس استغالل
من أنواع اللعب لمرحلة النمو التي يجتازها الطفل و تقديمه في جو تربوي اجتماعي الشكل نظيف 

  :، وهذا يتطلب منا أمرين هماإشراف قيادة حكيمة واعية ومتفهمةتحت 
  .تفهم طبيعة النمو كعملية بيولوجية نفسية -
اللعب وأصوله وقواعده وطرق تدريبه أو تعليمه وبمراعاة األمور يمكن تقديم النوع  تفهم -

المناسب للمرحلة السنية المطلوبة ثم اختيار الطريقة المناسبة التي تتماشى مع هذا اللون من 
  .النشاط وفي نفس الوقت تالئم هذه المرحلة من النمو

  2.هذا كما يراه الدكتور عبد الحميد شرف
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  :التفسير النفسي للعب -1-7
  .اللعب نشاط سار وممتع وهو جزاء النفس -
  .اللعب مخرج وعالج اإلحباط في الحياة -
في اللعب على فشل في التوافق مع الحياة  االستغراققد يكون نشاط دفاعيا تعويضا ويدل  -

  .الواقعية
  :األهمية النفسية للعب -1-8

ة الطفل وسلوكه ودراسة مشكالته وعالجهـا  ينظر إلى اللعب على انه وسيلة لفهم ودراس
ويفيد اللعب في النمو العضلي ويطلق الطاقة العصبية التي تجعل الطفل متـوترا ومبـتهج،   

للطفل ويفيد اللعب في إشباع حاجات الطفل النفسية مثل  االجتماعيويساعد اللعب في النمو 
  1الحاجة إلى التملك،

ة أو أدوات اللعب وخيال ومدى حريته في اللعب والذي يتوقف على النوع وتركيب اللعب 
 االبتكـار ومن األفضل أن يزود الطفل بأدوات كثيرة وغير محددة ليلعب بها حتى ينمي بها 

   .والخيال وذلك أفضل من اللعب المعروفة المحددة
  :أسس العالج باللعب -1-9

ثناء اللعب نسـتطيع  سلوك األطفال أ فبواسطة، االستخدامإن العالج باللعب طريقة شائعة 
  .فهم علم النفس النمو لديهم

لقد أظهرت نتائج بعض الدراسات اإلهتام المتصاعد للطفل بلعب بعضهم مـع الـبعض،   
  .وهم يفضلون ذلك على اللعب مع أمهاتهم

  :ومن القواعد التي يجنيها الطفل من اللعب مايلي
ن أقرانه من افتقد والـده أو  إن الطفل خالل اللعب يقارن نفسه مع زمالئه ويكتشف بأن م -

  .والدته
  .وسيكشف أن هناك اختالف بين ألعاب كل منهم -
  .وإنه ليس الوحيد الذي له شفاء -
  .د بالخبرة المتجسدة من ألعابه مع زمالئهوسيتز -
  .يقل تمركزه حول ذاته وسيزيد تحمله المسؤولية وستنمو شخصيته -
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  :نتيجة الحرمان من اللعب -
  .وتجاربها االجتماعية االهتماماتإذا لم يلعب يخسر الطفل  -
ستقل ثقته بنفسه إذا لم يتفاعل مع البيئة بنفسه وبطريقته الخاصة دون تدخل األهـل فـي    -

  1.نصائحهم وتوجهاتهم
  :وظائف اللعب -1-10

اللعب نشاط إنساني هادف، يمارسه األطفال بكثرة، ويكاد أن يصبغ أنشـطتهم الحركيـة   
من خالله يكسب الطفل مهارات حركيـة  فو نشاط تعليمي ضروري للطفل ، وهواالجتماعية

وجسمية، ومن خالله يطور قدراته العقلية، وينمي قاموسه اللغوي، ويوسع دائـرة معارفـه   
  .االجتماعية

عن عـبء   للتخفيفوتلعب فيه األدوار، وهو وسيلة ناجحة  االبتكاروهو مجال يكثر فيه 
نتيجة لبعض المواقف الحياتية، وقد توصل العلماء إلى أن اللعـب   ةالمتراكم االنفعاليةالطاقة 

يشبع أغراضنا متعددة، وهو في جملته تطوعي دونما سابق تخطيط، أو ضبط ينهمـك فيـه   
  2:الطفل بكليته، من العسير انتزاعه منه، ويشير العلماء إلى الوظائف التالية للعب

  :الوظائف التربوية -1-10-1
  :ف التاليةحيث تتمل في الوظائ

  :اإلعداد للحياة والعمل -1-10-1-1
حيث يساعد اللعب على اكتساب الخبرات التي تؤهل الطفل لمواجهة متطلبـات الحيـاة   

ـ  GROOS  "جروس"المستقبلية، ويشي عبر  هذا المجال العالم   تـدريب  " ب إلى أن اللع
ذا التطور الـبعض إلـى   ، وهو يهيئ الطفل للحياة الجدية، وقد دفع هللميول أو تمرين متقدم

  ".ضية التجريبية لما سيقابله الطفل مستقبال من تجارب حياتهياابتكار اللعبات الر
  :واللغوية واالجتماعيةتنمية المهارات الجسمية والعقلية  -1-10-1-2

باآلخرين، وهذا ما يشير إليه  االحتكاكويكون ذلك عن طريق التمارين المستمرة، وكثرة 
  .غيرهو Piaget هبياجي
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  :الوظيفة البيولوجية -1-10-2
 االتـزان  اسـتعادة تتمثل في تفريع الطاقة البيولوجية الزائدة عن الحاجـة، ومـن ثـم    

البيولوجي،وذلك أن الميول لدى البعض من األطفال في هذه المرحلة محـددة، ونمـوهم ال   
الزائدة عن حاجـة  يستنفد كل ما يتولد لديهم من طاقة، واللعب وسيلة مناسبة لتفريغ الطاقة 

  .الجسم
  :الوظيفة النفسية -1-10-3

  :وتتمثل هذه الوظيفة في األمور التالية
ك بممارسـة ألعـاب   ذلتأكيد الذات عن الرغبة في تجاوز المرحلة التي يعيشها أحيانا، و* 

معينة، أو تقليد أنشطة الكبار وأدوارهم أثناء اللعب مما يساعده على تحديد مفهومـه لذاتـه،   
  .كه لهاوإدرا

  .التسلية والترويج عن النفس بما يمنحه اللعب من راحة ولذة وسعادة* 
  .اكتساب الطفل المزيد من المعارف والخبرات، مما ينمي قدراته العقلية كالتفكير والتمثيل* 
التعبير عن الحاجات والرغبات، حيث يمكن للطفل التعبير عن حاجاته ورغباتـه عـن    * 

ذي يمكن من تحقيق القيادة والزعامة في الواقع يستطيع ذلـك مـن   طريق اللعب، فالطفل ال
  1.خالل دور القائد في زمرة اللعب

  :االجتماعية الوظيفة -1-10-4
اللعب مجال خصب لتوسيع دائرة معارف الطفل االجتماعية واكتساب الخبـرات التـي   

ين، فهـو يسـاهم   تؤهله للتعامل مع اآلخرين وتعليمة الضوابط التي تنضم العالقات باآلخر
  .بشكل أجابي في النمو االجتماعي للطفل

  :الوظيفة التشخيصية -1-10-5
 االكتشـاف إن اللعب وسيلة فعالة في اكتشاف جوانب النمو لدى األطفال سواء أقام هذا 

  :اآلباء أم المعلمون، فمن خالل اللعب يمكن أن نالحظ األمور التالية
لدى األطفال، فقد ثبت أن األطفال الذين منعوا  عياالجتمااللعب يكشف عن مدى التوافق * 

  .االجتماعيةمن اللعب لفترة طويلة يعانون اضطرابات في عالقاتهم 

                                                        
  .98بق، ص، مرجع سافيوال البيالوي 1
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يكشف اللعب عن قدرات الطفل العقلية وعن مدى نمو هذه القدرات، فاللعب اإليهامي يعني * 
ة العمليات الواقعية الطفل يمر في مرحلة ما قبل الفكرية واللعب اإلنشائي يشير إلى مرحل أن

  .Piagetبياجيه أو العيانية، كما تصورها 
يكشف اللعب عن الحالة الوجدانية للطفل، فالطفل السعيد هادئ العواطف يتعامل مع اللعبة * 

بكيفية تختلف عن ذلك الطفل المضطرب، وقد لجأ بعض علماء التحليل النفسي إلى استخدام 
  .التي يعانيها الطفل النفسية االضطراباتاللعب في تشخيص 

شارك األطفـال ألعـابهم   ، فالطفل الذي يللطفليكشف اللعب عن عالقات النمو الجسمي * 
  .ويتقنها، ال شك أنه طفل سليم الجسم، خال من العالقات الجسمية ويتحمس لها

يكشف اللعب عن مدى نجاح الطفل فيتقمص قيم الجماعة، سواء كانت قيمها األخالقية، أم * 
  .االقتصاديةنحو الجنس، أم قيمها الجماعية، أم قيمها قيمها 

  :الحركيةالوظيفة  -1-10-6
وتنمية المهارات والحركـات   يالحركاللعب دورا ضروريا على مستوى النشاط  يؤدي    

حينما يخضـع  اللعب "األساسية للطفل والتوافق بين األعضاء، وهذا ما يؤكده فيصل عباس 
    ".ق شروطا مالئمة لنمو األشكال المختلفة للنشاط الحركي عند الطفلالمالئم، فإنه يخل للتنظيم

التعرف على القدرات العضوية تمكنه (ومن خالل نشاط اللعب يكسب الطفل ثقافة جسمية    
  1 .)والتحكم فيها بدقة للتغلب على المواقف استعمالهامن 
الحركـات األساسـية   وآخرون أن للعب دورا هاما في تنمية  Vannierفانير ويوضح    

عـب فـي   ل، وكذالك يسهم ال للطفل وتحسين توافقه العصبي والعضلي، وفي نمو واستقراره
على أجهزته الحيوية، وفي نمو مهـارات اإلدراك   يالتنمية البدنية لطفل وفي التأثير اإليجاب

  . الحسي لديه وكذالك في تنمية مفهوم الذات لديه وصورة جسمه
  :تربوي حسب فيصل عباسأنواع اللعب ال -1-11

أن تنوع األلعاب يتوقف على مستويات وخصائص نمو الطفل فـي  " فيصل عباس" يرى
  .التنوع الظروف المحيطة بالطفل ويمكن تصنيف ل المختلفة من أعمارهم ويعكس هذاالمراح
   
  

                                                        
  .144، ص1997 ،مرجع سابق: فيصل عباس 1
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  :أنواع اللعب التربوي إلى الفئات التالية
  :اللعب التلقائي -1-11-1

حيث  1.، يكون الطفل حرا غير مقيدا بأية قواعد أو قيود لعبةاط الحروهو يتمثل في النش 
أن هذا النوع من اللعب في تلك الفترة يكون استكشافيا، فيه يخبر الطفل  "ميلر سوزان"تقول 

استشارة إحساسات مختلفة لديه، فالطفل أثناء تناولها للعب بالـدمى يأخـذ فـي اسـتطالع     
  2.في متناولهواستكشاف هذه اللعب التي تكون 

  :ياإليهاماللعب  -1-11-2
، حيث يتعامل الطفل في هذا الشكل مع اللعب، شائع للعب في الطفولة المبكرةهو شكل 

من خالل اللغة أو السلوك مع المواقف كما لو أنها تحمل خصائص أكثر مما تتصف بها في 
  .الواقع

بين عمر عام ونصف  يبدأ تمثيل الشخصيات عند الطفل ما" :أنه" فيصل عباس"ويرى 
إلى عامين، حيث يتمثل هذا النوع من اللعب في تقمص الطفل لشخصيات الكبار، كما تتضح 
من أنماط سلوكهم وأساليبهم في التعامل مع العالم المحيط بهم، التي يدركها الطفل غيابيا 

  .وينفعل بها
لرغبات التي ويضيف أن اللعب اإليهامي يعبر عن شعور الشخص ورغباته المكبوتة، فا

يدركها الفرد إدراكا واعيا، فإنها تجد لها متنفسا عن طريق اللعب أو أحالم اليقظة، فاللعب 
اإليهامي قد يكون لعبا تعويضيا، أي محقق لرغبات الطفل وقد يلجأ الطفل إلى اللعب 

     3."اإليهامي لكي يستكشف مشاعره ويخفف من قلقه وتوتره ومخاوفه
  :رياضيةالشبه ال األلعاب -2
  :الرياضية لشبهتعريفات األلعاب ا -2-1

س أنها ألعاب بسيطة التنظيم وتتميز بسـهولة فـي   اعلى أس "عبد الحميد مشرف"يعرفها 
أدائها، يصاحبها البهجة والسرور، تحمل بين طياتها روح التنافس، وتتميز قوانينها بالبساطة 

  4.والسهولة

                                                        
 .144، صمرجع سابقفيصل عباس،  1
 .120، ص1987، ترجمة حسن عيسى، عالم المعرفة، الكويت، سيكولوجية اللعب :ميلر سوزان 2
 .144فيصل عباس، نفس المرجع، ص 3
  .120ص مرجع سابق :عبد الحميد شرف 4
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بسيطة التنظيم فيها أكثر من فرد ليتنافسوا وفـق  بأنها ألعاب  :"أنور الخولي"كما يعرفها 
ـ قواعد مسيرة ال  تقتصر على السن أو المستوى البدني ويغلب عليهـا الطـابع التروي   ي ح

  1.والتسلية، وقد تستخدم فيها أدوات وأجهزة بسيطة أو بدونها
عاب على أنها مجموعة متعددة من ألعاب الكرات واألل عطيات محمد الخطابكما يعرفها 

واأللعاب الرشاقة وما إلى ذلك من مختلف األلعـاب   بسيطةالتي تمارس باستخدام األدوات ال
والتنافس مع مرونة قواعـدها وقلـة أدواتهـا وسـهولة      حالتي تتميز بطابع السرور والمر

  2.ممارستها وتكرارها عقب بعض اإليضاحات البسيطة
هي المصـطلحات  " صغيرةأللعاب الو االشبه الرياضية  األلعاب "ولإلشارة فإن مصطلح 

المستعملة في التعاريف األكاديمية والعالمية كمفردات لكونها مسـتمدة مـن خيـال النـاس     
  .ومستوحاة من التقاليد وعادات الشعوب

  :الشبه الرياضية تاريخ األلعاب -2-2
 عمر بن الخطابال يخل منهاج تعلم األطفال من ألوان الرياضة والترويح، وقد روي عن 

كم السباحة والرماية علموا أوالد" م أوالدهم بقولهيج لتعلهأنه رسم لآلباء من) رضي اهللا عنه(
م يتم مـع  ستنقسم إلى قسمين ق الشبه الرياضيةويمكن مالحظة أن األلعاب  ،"وركوب الخيل

  .، الفروسيةبحركة البدن ونشاطه كالعدو، المصارعة، المبارزة، التصوي
  .الخ.…نواع اللعاب التي تتم دون نشاط بدني كلعب الشطرنجأما القسم الثاني وهو أ

ومن أهم المعتقدات أن الطفل شرير ويقال أن أساس هذه العقيدة تعـود إلـى القسيسـين    
August  3).05( في القرن الخامس ميالدي    

وكانت تعتبر حركات األطفال عالمات لطبيعته الشريرة، أما لعبة وكثرة حركتـه فتأخـذ   
ظاهرة الشر كامنة في نفسه لذا كانت تكبت حريته، هذا وقد أعطى اهتمـام كبيـر   على أنها 

إشباع رغباتهم، كما يسـاعد علـى    وإتباعلألطفال من حيث الوسائل التربية الفعالة لتسليتهم 
تحسين صحتهم، وتقوية أجسامهم كألعاب الجري، الزحف، اللعب بالكرة واألطواق وكـذلك  

  4.أدوات اللعب

                                                        
  .171ص ، مرجع سابق :أمين أنور الخولي 1
  .163ص ، مرجع سابق :عطيات محمد الخطاب 2
  .53ص ،1966 القاهرة، ،بحث الطفولة واللعب :صفية عبد الرحمان 3
  .57ص مرجع سابق: حسن السيد أبو عبده 4
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وع من الطرق التي يمكن استخدامها في تعليم األنشطة الحركية وهـي مـن   وهي بذلك ن
أن  األسـتاذ األساليب المسلية والمفيدة بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ويمكن لألب أو األم أو 

جمع شمل أسرتها حول لعبة مسلية نافعة وتلقى قبوال من الكبار والصغار في وقت واحـد  ي
  .لتعليم األنشطة الحركية من سن السادس فما فوق رياضيةالشبه الوتستخدم األلعاب 

  :الشبه الرياضيةأنواع األلعاب  -2-3
  :هي متعددة األشكال ومختلفة التصنيف نذكرها على النحو اآلتي

  :ألعاب الجري والمطاردة -2-3-1
ي ألنها تشبع رغباتهم في الجـر  والتالميذ هذا النوع من األلعاب التي يقبل عليها األطفال

  .والوثب والقفز وتمثيل الحيوانات
  .ألعاب بسيطة التنظيم -2-3-2

ة هي التي تحتوي على مهارات أولية كالرمي، وتتميز بعدم حاجيتها إلى أي أدوات بسيط
إلى اللعاب المعقـدة   التلميذخلوها من التفصيل وتحضر  وساحة صغيرة وترجع سهولتها إلى

  .احترام قانون اللعبة وعمل التشكيالتتحضيرا يشمل النظام و سرعة التلبية، و
  :األلعاب الجماعية -2-3-3

يعتبر هذا النوع من األلعاب بكثرة قوانينها وتباين أنواعها وهي تمهد األلعاب الجماعية ، 
تدريجيا على أن يتولى قيادة الجماعة وأن يكون عضوا فيها، فيـأمر بـأمر    التلميذوتساعد 

  1.لها واالنتصارلجماعة وروح العمل لمصلحتها القائد، فتبدأ تنمو عنده روح ا
  :ألعاب التتابعات -2-3-4

ألن التتابع نشاط الجماعـات و   التالميذيعتبر هذا النوع من أنسب نواحي النشاط لهؤالء 
   .يميل إلى التنافس وإظهار قدراته ومهارته ووالءه للجماعة التلميذهذا 

  2:هي يةالشبه الرياضوهناك أنواع أخرى من األلعاب 
  .األلعاب التمثيلية الغنائية وغالبا ما يصاحبها اإليقاع* 
  .ألعاب اللياقة  البدنية وتشمل الدفع، التوازن، الرشاقة، القوة، السرعة* 
  .ألعاب الخالء مثل ألعاب المطاردة* 

                                                        
  .11، ص1979دار العلم للماليين،  ،األلعاب الصغيرة: حسن عبد الجواد 1
 .148ص ،2001 ، القاهرة،، مركز الكتاب للنشرل األسوياء وتحدي اإلعاقةالتربية الرياضية والحركية لألطفا :عبد الحميد شرف 2
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  .والتتابع المياهاأللعاب المائية مثل ألعاب المطاردة في * 
 1.ركات لتدريب الحواس المختلفةألعاب الحواس وتحتوي على الح* 

  :الشبه الرياضيةأهداف األلعاب -2-4
الرياضية البدنية و التربية حصةمن  هاماجزءا الشبه الرياضية بعد أن أصبحت األلعاب 

شخصية التلميذ كل منهاج تربوي يعمل على تكوين  وأصبحت ضمن أساسيات للتلميذ
صالح يدة التي تعمل على إعداد المواطن الوإكسابه مختلف الصفات والسمات السلوكية الحم

  :فيما يلي ويمكن تلخيص أهداف األلعاب الشبه الرياضية
  :أهداف النفس حركية - 2-4-1

، وتلميذ المرحلة إلى إعداد طفل المدرسة االبتدائية الشبه الرياضيةتهدف األلعاب 
حركات البنائية من حيث تحسين ال) البدني والمهاري( في المجال النفس حركي المتوسطة

  :األساسية والقدرات اإلدراكية والبدنية والمهارات الحركية من خالل
  :الحركات البنائية األساسية *

وهي التي تشتمل على الحركات االنتقالية كالمشي والجري والتزحلق والحجل  وكذلك 
دوية وحركات الحركات غير االنتقالية كالمد والثني والشد والرفع والميل وكذلك الحركات الي

  .المعالجة كالركل والضرب والرمي واللقف
  :القدرات اإلدراكية *

من حيث  للتلميذعلى نمو اإلدراك والقدرات الحركية الشبه الرياضية تعمل األلعاب 
مع البيئة التي  التلميذتمييزه لإلدراكات السمعية والبصرية والحركية ومن ثم إمكانية تكيف 

  .يمارس فيها النشاط
  :قدرات البدنيةال *

في مجال األنشطة المختلفة وتشمل  التلميذوهي تعتبر القاعدة الهامة في بناء وتقدم 
لعضلية والسرعة والرشاقة والمرونة والدقة االقدرات البدنية على عناصر التحمل والقوة 

والتوازن والقدرة ويعمل نمو وتحسين القدرات البدنية على تحسين أداء المهارات الحركية 
  2.وتعلم مهارات جديدة

                                                        
 .148ص ،مرجع سابق :عبد الحميد شرف 1
 .156، ص مرجع سابق :حسن السيد أبو عبده 2
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  :األهداف المعرفية - 2-4-2
على إعداد الطفل والتلميذ لالستفادة في  الشبه الرياضيةيجب أن تهدف وتعمل األلعاب 

المجال المعرفي بأقسامه المختلفة والتي تشمل على المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل 
يكتشف ويتعلم المفاهيم  لشبه الرياضيةالأللعاب  التلميذمن خالل ممارسة  والتركيب والتقديم،

والمعارف والمعلومات عن النشاط الذي يمارسه كذلك يمكنه أن يكتشف ويحلل ويميز من 
  .حوله من حيث المكان واألدوات والزمالء والفراغ والنشاط الممارس

  :األهداف الوجدانية - 2-4-3
حيث أن لكل هدف معرفي  ترتبط األهداف الوجدانية باألهداف المعرفية ارتباطا وثيقا

الرياضية أن و البدنية جانب وجداني وبالتالي فإن تالزمهما أمر طبيعي وعلى مدرس التربية
حتى يتولد لديهم الميل والرغبة  الشبه الرياضيةيجذب اهتمام تالميذه لتعلم األلعاب 

  .واإلصرار على تعلمها وممارستها
االجتماعي التي لها األثر في نمو السلوك ويشتمل المجال الوجداني على عملية التطبيع 

وهنا يلعب  التقييم، -التوصيف -التنظيم -االستجابة –االستقبال  :والتحكم فيه وتشتمل على
التي تعمل  الشبه الرياضيةالرياضية في توفير األنشطة واأللعاب و البدنية دور مدرس التربية

مشاعره خالل ممارسة النشاط البدني  والتنفيس عن للتلميذعلى تحقيق التوازن االنفعالي 
  1.الرياضيةو البدنية واللعب خالل درس التربية

  :الشبه الرياضيةمميزات األلعاب  -2-5
من بينهـا مـا    لالختياربكثرة أنواعها مما يجعل الفرصة  الشبه الرياضيةتمتاز األلعاب 
  .يتفق وميول األفراد

فيستطيع كل فرد أن يختار منها ما يناسب  تناسب كل األعمار والقدرات من كال الجنسين -
  .سنه وجنسه وقدرته

يمكن أداءها في أية مساحة من األرض مهما صغرت كما يمكن تصنيع أدوات صـغيرة   -
  .من األدوات الكبيرة واالستفادة يذالتالمبواسطة 

  .على وضع قواعد وقوانين للعبة االتفاقال تخضع للقوانين المعترف بها ويمكن  -
  .تحتاج ممارستها أي قدرة جسمية وعقلية عاليةال  -

                                                        
 .68، ص1998، مركز الكتب للنشر، القاهرة، الترويح بين النظرية والتطبيق: محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز مصطفى 1
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  1.مجال واسع لتجديد النشاط والشعور بالسعادة والترويج عن النفس -
لهـا   التالميذبالحماس وروح المنافسة في نفوس  الشبه الرياضيةتمتاز مسابقات األلعاب  -

عطـائهم حـق   فرصة مناسبة إل. دور كبير في تنمية  قوة المالحظة وسرعة التلبية واليقظة
  .ممارسة الحكم الذاتي أي حكم أنفسهم بأنفسهم

  .جماعيةتؤهل األطفال لأللعاب ال -
  .تنمي روح الجماعة والتعاون كما في األلعاب الجماعية -
  .ليست لها هيئات رياضية تشرف عليها -
  2.تمارس باألدوات أو بدونها -
  :الشبه الرياضيةأغراض األلعاب  -2-6

لمراحل السـنية والجنسـية وكـذلك     باختالف الشبه الرياضيةعاب تختلف أغراض األل
باختالف المستويات والمراحل التعليمية وتختلف كل لعبة في أغراضها عن اللعبة األخـرى،  
كما أن أغراض اللعبة الواحدة تختلف عند تدريسها لمراحل مختلفة وذلك تبعـا لنـوع كـل    

  .مرحلة
  :هي به الرياضيةشومن أهم األغراض العامة لأللعاب ال

عن طريق األلعاب والمباريات الكثيرة من الصفات والقيم مثـل التضـامن    التلميذيكسب  -
  .ووحدة الفكر والصمود، التحمل، الذكاء والعدل

  .تعمل على نمو الصفات الخلقية الحميدة كالشجاعة و الشرف والشهامة -
  .وضبط النفس واالعتدالالتمسك بالحق  -
  .الطيبة أي مشاعر الزمالة، الصداقة والكرامةتنمي المشاعر  -
  .تعدل من الصفات الضارة كالجبن، المكر والعدوان -
  .تعمل على شغل أوقات الفراغ فيما هو نافع ومفيد -
تكسب الفرد من خالل المواقف المختلفة التي يدربها من فوز أو هزيمة وكيفية التحكم في  -

  .انفعاالته
  .الطاعة واألمانة عن طريق تنفيذ قوانين لأللعابتعود األطفال النظام و -

                                                        
 .157-156السيد أبو عبده، مرجع سابق، ص حسن 1
  .40صأبو عبده، مرجع سابق، سيد الحسن  2
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  .على عدم اإلقالل من مقدرة المنافسة  واحترامهاالتالميذ تعود  -
لمالها من آثار حميدة  شبه الرياضيةالباأللعاب  االهتمامفيما يخص اآلثار التعليمية فيرجع 

  :في خلق أجيال قوية واعية متكاملة بدنيا، عقليا واجتماعيا حيث
  .تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة وتنظم عملها وترفع مستوى قدرتها وتحملها -
  1.تعمل عل تنمية العضالت نموا متزنا وإكساب الجسم نمو كامال للصحة والقوة والجمال -
  .جديدة نافعة في الحياة اكتساب مهارات -
، التحمل ودقة الحركة ناالتزالفرد كالقوة، السرعة، لتنمية عناصر اللياقة البدنية الالزمة  -

  .والرشاقة والمرونة
  .استنفاد للطاقة الكامنة في الجسم بما يعود عليه بالنفع -
  .تنمية بعض الصفات كقوة المالحظة والسرعة البديهية للتذكر  -
وسـيلة   الشـبه الرياضـية  فن فترات العمل الجدي حيث تعتبر األلعاب  التالميذتعويض  -

يمكـن   الشبه الرياضيةمما سبق من قيم تربوية وتعليمية لأللعاب  2.للترويح بعد عناء العمل
  .الطفل من خالل ممارسته لها أن تكسبه من عناصر ما يساعده عن تشكيل شخصية

  :اكتساب للياقة البدينة والحركية -2-6-1
ب للياقة البدنية والحركية لألطفال ذلك ألنها تعتمد أساس اعلى اكتس الشبه تساعد األلعاب

مـن   للتالميذى الصفات البدنية والحركات األصلية وأنماطها الشائعة فإن ممارستها تتيح عل
  .خالل الممارسة المتقنة اكتساب المهارات والقدرات الحركية وتحسين المستوى البدني

مهارات التعامل مع  للتالميذ الشبه الرياضيةتكسب األلعاب  :االجتمـاعي التفاعل  -2-6-2
  .كالتعاون والصداقة واإلثارة االجتماعيةوتقدير اآلخرين، وتقبل القيم الجماعة واحترام 

  :عامل التشويق -2-6-3
الجاذبية التي تدفعهم للمشاركة بفعالية للنشاط الحركي، في  الشبه الرياضية األلعابتوفر 

 المـرح  بإدخـال مقابل لتمرينات التقليدية التي تتسم بالملل والرتابة، وهي من أهم  من تقوم 
والسرور على الدرس والتدريب وذلك من خالل ظروف العمل حيث تضـفي عليهـا بعـد    

  .ترويجيا

                                                        
 .118، ص1973 دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،، األلعاب الصغيرة :شعالن وأشرف جابر يمإبراه 1
  .120، صمرجع سابق :شعالن وأشرف جابر يمإبراه 2
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  :الجماعيةالتدرج التعليمي والتمهيدي لأللعاب  -2-6-4
ذات القوانين القليلة والبسـيطة فـي التـدرج التعليمـي      الشبه الرياضيةتساعد األلعاب 

ريجيا من السهل إلى الصعب ومن البسـيط  للواجبات الحركية المتعلمة حيث تنتقل بالمتعلم تد
التـي تتضـمن قـوانين     الجماعية تدريجيا إلى األلعاب  لالنتقالإلى المعقد، كما أنها وسيلة 

   1.كثيرة
  :التعويد على النظام والطاعة -2-6-5

على غرس النظام والطاعة في نفوس التالميـذ نتيجـة    الشبه الرياضية  تساعد األلعاب
  .األلعابلطاعتهم لقوانين 

  :التكيف مع التسهيالت المتاحة -2-6-6
تعاني أغلب المدارس في الوطن العربي من نقص في المساحات واإلمكانيات وتتناسـب  

وما تتميز به من قدر كبير من المرونة مع هذه الظـروف،   الشبه الرياضيةمعطيات األلعاب 
  2.تسهيالتيما تربوية وتعليمية في ظروف الحد األدنى، من القفهي تقدم 

  :الشبه الرياضيةأهمية األلعاب  -3-7
 والتلميـذ  خاصة واللعب عامة أهمية بالغة في نمو الطفـل  الشبه الرياضيةتمثل األلعاب 

أنهـا ليسـت    ؟اللعب بنشاطات يظنها سهلة في حينيقوم أثناء  التلميذوهذا ما يجعلنا نالحظ 
يها، فهي تعتبـر وسـيلة جديـدة    لصعوبات التي تنطوي عل اكذلك ولكن هذه النشاطات نظر

علـى جـوهر    التلميـذ عن طريقها يتعرف  إذللتدريب والنظام وطريقة ناجحة لتعليم اللغة، 
  .، األلعاب والصور، ويحاول بتعابير مركزة شرح أفكاره وما يراه خطأ أو صوابءاألشيا

لنشاط وتدريب إلى الحركة وا التالميذتعمل على إشباع ميل  الشبه الرياضيةكما أن األلعاب 
 االنفعـاالت حواسهم، وإكسابهم القدرة على استخدامها، كما أنها تسـاهم علـى امتصـاص    

وتدريب العضالت الكبيرة والصغيرة وتحقق التوافق إضافة إلى ذلك فإنها تساهم في تنميـة  
 واالحتـرام سلوك التعاون وتبادل الرأي والمشاركة الجماعية وكيفية التعامل مع اآلخـرين،  

  3.بادل والعناية بالممتلكات الشخصية وممتلكات الغيرالمت
  

                                                        
 .355صمصر،  دار المعارف، ،تربية الرياضيةالتدريب الميداني في ال: سهام عفت عبد الرحمان 1
  .355ص ،، مرجع سابقسهام عفت عبد الرحمان 2
  .81-80ص ،1993سنة  ،علم والتعليم في الطفولة المبكرةتال إستراتيجية: هدى محمد ناشف 3
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  :الشبه الرياضيةطريقة تعلم األلعاب  -2-8
ال تتطلب مهارات فنية عالية وهـي بسـيطة    الشبه الرياضيةطرق تعليم وتنفيذ األلعاب 

  .وسهلة لو اتبع المدرس أو ولي األمر الخطوات التالية
 أنمع مراعـاة   التلميذلغة تتماشى مع مرحلة نمو اشرح اللعبة بألفاظ بسيطة وسهلة وبا -1

   .تكون قواعدها سهلة وبسيطة
اطلب من أبنائك تنفيذ اللعبة بقواعدها كما تم شرحها، ويقوم المدرس بتصحيح األخطاء  -2

  1.التي ظهرت في األداء والقواعد
  .كرر األداء في الشكل منافسة لتحديد الفائز -3
ال يجوز أن يكون الفوز على حساب األداء الصحيح بل ركز الحظ األداء في كل مرة و -4

على أن يكون األداء صحيحا ولن يكون هناك فوز إال مع األداء الصحيح وتنفيذ القواعـد أو  
  2الشروط المطلوبة

  :وهي :الشبه الرياضيةاختيار واستخدام األلعاب مبادئ  -2-9
  .ن، الجنس، النموالس: فهم الغرض من اللعبة ومراعاة الظروف التالية -
أن يكون هناك توافق بين غرض المعلم من اللعبة ورغبة التالميذ فيها، وتهيئ الغـرض   -

  .قابليتهم البدنية والحركية لالكتشاف
مراعاة سهولة تعلمها وبساطة قواعدها وان تكون في حدود اإلمكانيـات المتـوفرة فـي     -

  .المدرسة
قت، مع توفير عوامل السـالمة وتأكيـد اختيـار    مراعاة اشتراك جميع التالميذ طيلة الو -

  .األلعاب التربوية المختلفة الهادفة
مراعاة قانون التدرج التعليمي للواجبات الحركية المتعلمة، حيث تنقل بالمتعلم تدرجيا من  -

  .السهل إلى المعقد بصفة عامة، حيث تبدأ باللعاب البسيطة لنصل إلى األلعاب المعقدة
  3.لموقف التعليميان هذه األلعاب متنوعة، مشوقة واقتصادية وبما يتفق مع مراعاة أن تكو -
خرى إال بعد تأكد المعلم مـن أن كـل التالميـذ قـد أنجزوهـا      ألمن لعبة  االنتقالعدم  -

  .واستوعبوا قوانينها بشكل جيد
                                                        

 .57ص ،مرجع سابق عبد الحميد شرف، 1
  .57ص ،مرجع سابق عبد الحميد شرف، 2
  .363ص ،رجع سابقم ،سهام عفت عبد الرحمان 3
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ال تكـون اإلعـادة    أنإعادة عرض اللعبة إذا كان الموقف التعليمي يتطلب ذلك مراعـاة   -
العمل على تحقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللعبة بالتفصـيل  . مجرد التكرار فقطب

  .قبل بدايتها
  .ميذ المتعلمين للمشاركة الجماعية في اللعبةالارة دوافع التثاست -
يجب أن تتالءم أجهزة وأدوات األلعاب المقدمة مـع قـدرات الممارسـين مـن حيـث       -

  .روفة كالسن والجنسالتربوية المع االعتبارات
ينبغي التحكم في الحمل الخاص باللعبـة عـن طريـق تعـديل ومواءمـة المواصـفات        -

  .اللعبة وبأي طريقة لمقابلة أهداف البرامج وقدرات التالميذ واشتراطات
األلعاب كي تسهم بفعالية في نمو وتنمية التالميذ على مسـتوى   الستخدامينبغي أن يخطط  -

  1.لمختلفةالجوانب السلوكية ا
  :في المجاالت المختلفة الشبه الرياضيةاستخدام األلعاب  -2-10
  :في درس التربية البدنية والرياضية -2-10-1

دورا هائال في تغيير الدرس ومضمونه، وخروجه عن  الشبه الرياضيةلقد لعبت األلعاب  
غيير وتنويع مادة فقد عملت على ت صورته الجامدة التي كانت مبعثا الملل وتضايق التالميذ،

الدرس وجعلت دور التالميذ خالل الدرس ايجابيا، يستغل فيه مهاراته وقدراتـه وإمكانياتـه   
  .وحواسه وانفعاالته مما يساعد على تحقيق الهدف من التربية الرياضية

وقد تطور درس التربية البدنية والرياضية تبعا للتطور الذي شـمل النـواحي التعليميـة    
ضـمن   الشبه الرياضيةربية الرياضية، بصفة خاصة، وعند وضع األلعاب بصفة عامة والت

يجـب مراعـاة    الحصةالرياضية وهي تحقق الغرض منها في البدنية والتربية  حصةخطة 
  :النقط الهامة التالية

تختار األلعاب التي يشترك فيه جميع األفراد في وقت ) إلحماءا(عند استخدامها في المقدمة •
وأن تشمل إعـداد جميـع    للحصةأن تستخدم هذه اللعاب النشاط التعليمي واحد مع مراعاة 

  .أجزاء الجسم

                                                        
  .173ص مرجع سابق، عدنان درويش وآخرون، 1
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خدم عناصـر اللياقـة   ت أنيجب  الحصةعند استخدامها في الجزء الخاص بالتمرينات فإن  •
إلدخال عنصر المنافسة  الشبه الرياضيةالبدنية ويفضل استخدام التمرينات في صور األلعاب 

  .قوبث روح المرح والتشوي
التي تمهـد لأللعـاب    الشبه الرياضيةعند استخدامها في النشاط التطبيقي، نختار األلعاب  •

  .الجماعية
توضع لعبة تهدف إلى الراحة والتهدئة والعودة  للحصةعند استخدامها في النشاط الختامي  •

  .بالجسم إلى الحالة الطبيعية
  :في التدريب الرياضي -2-10-2

عنصر أساسي هام في التدريب الرياضي الحديث حيث ياضية الشبه الراأللعاب  وتعتبر 
أنها تحقق الغرض من التمرينات وتعمل على تنمية عناصر اللياقـة البدنيـة مـع تطبيـق     

عن النواحي الشكلية المملة  االبتعادالمهارات األساسية أثناء ممارسة تلك األلعاب لذلك يجب 
، حيث أنها تعتبـر  الشبه الرياضية لعاب في التدريب الرياضي، ويجب أن تطور بإدخال األ

بالناحية النفسـية   لالرتفاععنصرا أساسيا من عناصر التشويق والمرح والمنافسة المطلوبة 
لالعب، وتعويده على طاعة القوانين المبسطة الموجودة في هذه األلعـاب دون اعتـراض،   

  1.وهي ناحية أخالقية هامة
  :رياضيةالشبه الاالبتكار في األلعاب  -2-11

من األمور الهامة بالنسبة للمدرس فالخبير هو الذي  الشبه الرياضيةإن ابتكار األلعاب 
يمكنه أن يبتكر أنواعها من األلعاب التي تناسب مدرسته من حيث المساحة واألجهزة 

أنها تتميز ببساطة  الشبه الرياضيةواألدوات ومما يساعد المدرس على ابتكار األلعاب 
 ال تحكمها قوانين معقدة أو حتى قوانين موحدة،الشبه الرياضية قواعد فاأللعاب القوانين وال

 فالقانون فيها يعدل من لعبة ألخرى ومن مكان آلخر ومن مستوى تالميذه إلى مستوى آخر،
وهذا يعني أن المدرس يمكنه أن يبتكر لعبة معينة ويضع لها القواعد التي تحكمها وشروط 

ب النقاط وتحديد النتيجة ولكي يستطيع المدرس ابتكار لعبة عليه أن أدائها وكذا طرق احتسا
  :يضع في اعتبار النقاط التالية

  .مساحة الملعب -1

                                                        
 .28حسن عبد الجواد، مرجع سابق، ص 1
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 .عدد التالميذ المشتركين -2
 .األدوات المتاحة -3

 .شروط األداء -4
 .احتساب النقط -5

 ويجب أن يتمتع المدرس بسعة األفق والقدرة على التفكير والتغيير كما اقتضت الظروف،
التعديل المستمر في شكل الملعب وعدد المشتركين واألدوات المستخدمة وقواعـد األداء   عن

وطريقة احتساب النقط ما هو إال ابتكار األلعاب جديدة من شأنها أن تشير التالميـذ وتـدفع   
  1.عنهم الملل وتحثهم على بذل الجهد كما تجلب لهم المرح والسرور

  :التربوية والسيكولوجية الشبه الرياضية قيمة األلعاب -2-12
عل التعبير عن شعوره ودوافعه الخاصة في صورة نشاط لعبـي،   التلميذتساعد األلعاب 

والذي غالبا ما يكـون   الرياضيحين يلعب يعرض بعض مشكالته خالل هذا النشاط  فالتلميذ
فـي   الذين يشعرون بالحرمان والمعاملة السيئة واللعب التالميذله مغزى ومعنى خاصة بين 

فالطفولة هـي مرحلـة تكـوين الشخصـية      ،الطفولة له أهمية كبيرة تؤثر في مراحل النمو
تظهر اتجاهات، منها يمكن توجيـه دوافعـه   الرياضي والتكيف مع البيئة، وفي أثناء النشاط 

  2.والتلميذ الصحيحة في نفس الطفل االتجاهاتفي تثبيت  االستمرارومنها 
من مضايقته وعجزه خاصة في المرحلة السـابقة   لتلميذاوتعتبر األلعاب وسيلة لتخلص 

باأللفاظ اللغويـة بالنسـبة    االستعانةللتعبير الواضح، حيث يعتبر اللعب تعبيرا مباشرا دون 
وكذلك يستخدم اللعب ليحصل على الهدوء وتحقيق رغباته، كمـا يتخـذه كوسـيلة     للتالميذ

دوافعه األولية ويعتبر فائدة وميزة كبيـرة  لتحقيق سلوكه العدواني واأللعاب هنا تجد مخرجا ل
بصحة نفسية سليمة  في تكامل بين الوظائف النفسية المختلفة حاليا من  التلميذله، وهكذا ينمو 

  3.أنواع النزاع الداخلي، قادر على مواجهة األزمات النفسية العادية
  :الشبه الرياضيةاختيار األلعاب  -2-13

أن يختار منها ما  األستاذوعلى  المتعددة األنواع، الرياضيةالشبه هناك كثير من األلعاب 
  .يحقق األغراض التي حددها لدرسه

                                                        
 .157حسن السيد أبو عبده، مرجع سابق، ص 1
 .120مرجع سابق، ص ،محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز مصطفى 2
 .142محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز مصطفى، مرجع سابق، ص 3
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  :مراعاة الشروط التالية األستاذيجب على  الشبه الرياضية وعند اختيار األلعاب ا
أن يختار األلعاب  األستاذعلى  :استغالل األدوات واألجهزة الرياضية المتوفرة بالمدرسة/ 1

  .كن تنفيذها من حيث وجود األدوات واألجهزة الرياضية الموجودة لديهالتي يم
عن استغالل الرياضية المتاحة كلما أمكن ذلك،  كما عليه أن يستغل جميع اإلمكانات

األدوات بطريقة جيدة يجعل جميع التالميذ بالفصل يشتركون في اللعب في وقت واحد وهذا 
اإلمكانات المتوفرة وجعل باقي التالميذ ال  أفضل من اشتراك البعض باستخدام جزء من

  .يشتركون انتظارا للدور
هناك بعض األلعاب التي تتطلب  :أن تتناسب اللعبة المختارة مع المساحة الموجودة /2

كبيرة ومنها ما يتطلب مساحة أقل وعلى المدرس أن يختار األلعاب التي تتناسب مع  ةمساح
لتوفيق في اختيار اللعبة التي تناسب المساحة المتاحة عدم ا أما ،لمخصصة للعبالمساحات ا

  .قد يؤدي إلى أخطار االصطدام وعدم تحقيق الهدف من اللعبة
إلى شرح طويل مما يضيع الوقت ويقلل من  جأن تكون اللعبة المختارة سهلة الفهم وال تحتا

  حماس التالميذ
التي تشرك جميع  ه الرياضيةالشبفاأللعاب  :أن تكون اللعبة المختارة سهلة القواعد/ 4

  .تالميذ الفصل في وقت واحد تتميز بأنها تجلب المرح والسرور واالنطالق لجميع التالميذ
وهذه األلعاب غالبا ما يقبل عليها التالميذ بكل  :أن يغلب على اللعبة الطابع الترويجي/ 5

  1.حماس وقوة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .158أبو عبده، مرجع سابق، صحسن السيد  1
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  :خالصة -
للعب له أثار ايجابية كمستوى اللياقة البدنية للتلميذ، من خالل ما سبق يمكن أن نستنتج أن ا

بتنمية الصفات البدنية حيث من خالل اللعب الذي يلبي رغبات واحتياجات التالميذ، وهذا ما 
 ماستيعابهحسب مستواهم البدني والعمري وقدرة  الشبه الرياضية األلعابيجعلنا نختار لهم 
ولهذه  من وسائل التربية والتعليم أساسيةوسيلة  ضيةالشبه الريا األلعابللعبة، كما تعتبر 

األهمية البالغة يرى الباحثون أن للعب تأثير على مراحل نمو التلميذ خاصة مرحلة المراهقة 
   .األولى التي تحتاج إلى اللعب المنضم

في تحقيق أهداف عديدة التي تشمل كل جوانب الشخصية  الشبه الرياضية كما تساهم األلعاب
لميذ منها الجانب العاطفي االجتماعي، النفسي، التعليمي، التربوي والحركي وهذا ما يجعل للت

 .التلميذ ينمو نمو سليم
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 :تمهيد -
تعتبر عملية التوافق من العمليات الهامة في حياة اإلنسان بمراحلها المختلفة من الطفولة         

إلى الشيخوخة ، كما انها الهدف األساسي الذي يصبوا إليه ، ليعيش في سالم مع نفسه ومع 
، والمجتمع المحيطين به في جميع المؤسسات اإلجتماعية إنطالقا من األسرة مرورا بالمدرسة 

بوجه عام ، ذلك أن إنعدام هذه العملية تجعل الفرد يتخبط في مشكالت توافقه تعيقه عن بلوغ 
  .أهدافه 

والروحية، والحاجات النفسية سان المكون من النوازع المادية، حيث اليمكن لإلن    
، إال إذا ،واإلجتماعية الوصول إلى مستوى مقبول من التوافق وما ينتج عنه من راحة نفسية 

استطاع تحقيق أكبر إشباع ممكن لحاجاته الفطرية والمكتسبة على حد سواء ، وذلك سواء 
بمواجهته المباشرة للمواقف والمشاكل مواجهة علنية ، أو بلجوئه إلى استخدام الميكانيزمات 

  .الدفاعية التي تهدف هي األخرى إلى تحقيق عملية التوافق 
تعريف التوافق وتحديد أبعاده ومعاييره ، وكذا إلى العوامـل  وسنتطرق في هذا الفصل إلى   

المؤثرة في التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق ، ثم إلى الميكانيزمات الدفاعية التي يلجأ إليها 
  . لتحقيق عملية التوافق 
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  :تعريف التوافق  – 1
م وأصل التوافق مشتق من علم تذهب أغلب التعاريف الواردة في علم النفس إلى أن مفهو

إن مفهوم التكيف انبثق من علم " في قوله " الزاروس "األحياء والبيولوجيا ، ويأكد على ذلك 
،وقد عدله من قبل علماء النفس "النشوء واإلرتقاء " ، وهو ما يأكده داروين في نظرية "األحياء

   1.العيش والبقاءويسمى التوافق بدل التكيف ، ويأكد على كفاح الفرد من أجل 
، ف حول مدلول كل من مفهومي التكيفويثير هذا التعريف نقطة هامة تتمثل في اإلختال

  .والتوافق عند البعض من علماء النفس ، والمهتمين بالسلوك اإلنساني 
هو عملية تتم عن طريق تحقيق التوازن بين مظهرين من " جون بياجيه " فالتكيف كما يقول 

ن الفرد والبيئة ، فالفرد إما أن يدخل على سلوكه التعديل ، مما يساعده على مظاهر التفاعل بي
تحقيق  التوزان بين سلوكه ، وبين ظروف البيئة المحيطة به بكل مطالبها ، إما أن يحاول التأثير 

، وحاجاته في اإلتجاه ستجيب هذه البيئة بدورها لرغباتهفي البيئة  والوسط المحيط به حتى ت
  2.هالذي يريد

أما التوافق فهو مفهوم خاص باإلنسان في سعيه لتنظيم حياته ، وكل صراعاته، ومواجهة 
أو اإلنسجام،  ،ءمشكالته من إشباعات وإحباطات وصوال إلى مايسمى بالصحة النفسية، أو السوا

 ،تنظيمات التي ينخرط فيها اإلنسانالتناغم مع الذات ومع اآلخرين في األسرة ، والعمل وفق الأو
   3.فالتوافق هو مفهوم إنساني هوعلي
وبناءا على ماسبق يمكن القول بأن التوافق والتكيف مفهومان مختلفان فيما بينهما ، لكنهما     

مكمـالن  لبعضهما ، فاألسان يتكيف بيولوجيا ويتوافق نفسيا وإجتماعيا ، إذ يبدأ التكيف وهو 
الدة ، في حين يبدأ التوافق النفسي جنين في بطن أمه ويستمر ذلك طول حياته وبعد الو

واإلجتماعي مع تكوين ذاته في السنوات األولى من حياته ، وبهذا ترتبط العمليتان ، التكيف 
والتوافق ارتباط وثيقا بمراحل النمو المختلفة التي يمر بها األنسان انطالقا من خصائص كل 

داء بالطفولة من مرحلة ألخرى ابت مرحلة ومطالب النمو فيها ، علما بان هذه المطالب تختلف
والنفسية واإلجتماعية،  ، وعموما فإن الشخص المتوافق هو الذي يشغل جميعوإنتهاءا بالشيخوخة

                                                
منشورة في  رسالة ماجستير غير،  عالقة اإلختالط في التعليم بالتوافق النفسي اإلجتماعي لطالب المرحلة الثانوية:قريشي عبد الكريم  -1

 . 45ص، 1988 سنة، القاهرة.  ،جامعة عين شمس ،علم النفس اإلجتماعي 
  .83ص.  1965سنة  ،القاهرة  ، 1ط.دار المعارف بمصر  ، إتجاهات في التربية والتعليم :جمال محمد صقر  – 2
  .55ص . 1999سنة  .األردن ، والتوزيع دار الكندي للنشر  ، الشخصية والصحة النفسية :حسن صالح الدهري  -3
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واإلنفعالية إلى أقصى درجة ممكنة في مواجهة مشكالته حتى يحقق الصحة النفسية المرغوبة 
  1.في أية مرحلة يعيشها 

لتي لم تطبق الفرق بين المفهومين ، وظلت الكلمتين وهناك الكثير من مراجع علم النفس ا
، ومصطلحات التوافق والتكيف ، التالؤم ، اإلنسجام ة على نفس المعنيمستعملتين للدالل
، العقل السوي يقصد بها في الغالب التعبير عن حالة زان اإلنفعالي والسواءواألنسجام واالت

  .الصحة النفسية للفرد 
طفى فهمى أن علم النفس استعار المفهوم البيولوجي للتكيف ، والذي وفي هذا السياق يرى مص

اإلجتماعي تحت  أطلق عليه علماء البيولوجيا مصطلح الموائمة ، واستخدام في المجال النفسي
، فاألنسان كما يتالءم مع البيئة الطبيعية يستطيع مع الظروف ح التكيف اوالتوافقمصطل

لب منه باستمرار أن يقوم بموائمات بينها وبينه ، وظروف الحياة اإلجتماعية والنفسية  والتي تتط
نفسها تدفعة إلى هذا التكيف ، وما يساعده على ذلك مالدى الفرد من القدرة على التطبيع 

  2 .اإلجتماعي والذكاء 
وتماشيا مع وجهة النظر هذه فإننا نشير إلى أن استعمال كلمة التكيف في هذه الدراسة يقصد بها 

  افق والعكس صحيحالتو
  :ويعرف التوافق ضمن ثالثة اتجاهات رئيسية هي 

  ) :الشخصي ( اإلتجاه النفسي  – 1-1
ويعرف التوافق أو التكيف ضمن هذا اإلتجاه بأنه إشباع الفرد للقدر األكبر من حاجاته    

  .الجسمية  النفسية واإلجتماعية 
اته النفسية األولية منها والمكتسبة مشبعة ، التوافق اليكون إال إذا احس الفرد بأن جميع حاج   

وكل ما يتعلق ) بطريقة شرعية(والجنس ، ويتمثل ذلك في إشباع الحاجة إلى الطعام والشراب 
بحاجاته البيولوجية والفسيولوجية ، وكذلك األمن ، وهي حاجة نفسية ضرورية ، وإحساسه بأنه 

  3.محبوب من اآلخرين ، وأن لديه القدرة على الحب

                                                
  .33ص   1978.القاھرة  ،1ط .عالم الكتاب  ، الصحة النفسیة والعالج النفسي :حامد عبد السالم زھران   1
  1987 – 1ط – سيكولوجية التكيفدراسات  :مصطفى فهمي   2
  .56 ص مرجع سابق :حسن صالح الدهري  3
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ق إشباع ويذكر سعد جالل أن تكيف الفرد يتوقف على مدي إشباع حاجته لتأكيد ذاته عن طري   
واإلجتماعية ، إال أنه قد تعترض سبيل الفرد عقبات تحول دون إشباع  الحاجات األخرى النفسي

  1.هذه الحاجات ، فتؤدي إلى عدم تكيف الفرد 
ع ، والدافع ما هو إال حالة توتر إلى عدم ويذكر أيضا بأن الحاجة تؤدي إلى إستشارة الداف

استقرار الكائن الحي واختالل توازنه ، فيقوم بنشاط قصد التواصل إلى إشباع الحاجة والتخفيف 
من الدوافع إلعادة التوزان وإزالة التوتر ، ولما كان اإلنسان في عملية تفاعل مستمر مع بيئته 

ديناميكية ، فعمليات التكيف مستمرة وتوازن اإلنسان  المادية واإلجتماعية ، وهذا التفاعل عملية
  2.دائما في حالة تذبذب بين االتزان وعدمه 

وانطالقا من أن اإلنسان اجتماعي بطبعه فإنه ال يمكننا أن نتصره دون إطار اجتماعي      
ا ونقول عنه انه متوافق ، وعليه وإنطالقا من التعاريف السابقة فإن أنصار هذ وثقافي معين

اإلتجاه قد بالغا في إشباع الحاجات تناسوا الجانب الطبيعي واإلجتماعي الذي يؤثر ويعدل من 
سلوك الفرد ، حيث أن عملية التوافق أو التكيف ال تتوقف على الفرد فقط بل هناك معايير 

عن أخرى تتحكم وتتدخل فيها كالمعايير اإلجتماعية والثقافية والطبيعية ، فالفرد اليعيش بمعزل 
  .هذه المعايير والعوامل فهي تؤثر فيه ويتأثر بها ويأثر فيها 

  :اإلتجاه اإلجتماعي  1-2
  .حسب هذا اإلتجاه فإن تحقيق التوافق والتكيف على مسايرة الفرد لمعايير وثقافة مجتمعه      

وفي هذا السياق يرى مصطفى فهمي أن كل مجتمع إنساني ينظم مجموعة من القواعد والنظم 
ي تضبط عالقات الفرد بالجماعة وتحكمها وفقا لمعايير التطبيع اإلجتماعي ، يتعرف على هذه الت

ونمطا محددا لسلوكه القواعد وتلك القوانين ويمتثلها حتى تصبح جزءا من تكوينه اإلجتماعي 
  3.داخل الجماعة

وبيئته التي كما يرى أحمد عزت راجح أن التوافق حالة من اإلنسجام والتالؤم بين الفرد     
ة تبدو في قدرته على إرضاء أغلب حاجاته ، وتصرفه التصرف المرضي إزاء مطالب البيئ

، ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعادته عندما المادية واإلجتماعية والثقافية

                                                
  .487ص . 1971والقاهرة  ، 1ط. ،دار المعارف بمصر ، المرجع في علم النفس :سعد جالل  1
  .483ص . مصر ودار المطبوعات الحديثة  ، في الصحة العقلية األمراض الفسية واإلنحرافات السلوكية :سعد جالل  - 2
  .13ص  . مرجع سابق :مصطفى فهمي - 3
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ب ، تغييرا يناسجتماعية أو خلقية أو صراعا نفسيايواجه موقفا جديدا أو مشكلة مادية أو إ
  1 .الظروف الجديدة 

ه على المجتمع ويتضح من هذا العرض أن اإلتجاه اإلجتماعي يعاكس اإلتجاه النفسي بتركيز    
، غير تساير المجتمع وثقافته ومعاييره ، ويرى أن الشخصية المتوافقة هي التيومكوناته المحتلفة

  .جه تلك المعاييرقف في وأنه قلل من قيمة  الفرد وطاقته المبدعة والتي غالبا ما ت
  ) :النفسي اإلجتماعي ( اإلتجاه التكاملي  -1-3

الفرد : يوية مركبة من قطبين أساسيين هماالتوافق أو التكيف حسب هذا اإلتجاه عملية ح      
وما به من حاجات ودوافع وطموحات والمجتمع أو البيئة المحيطة بالفرد بأبعادها المختلفة 

، فالتوافق ال يحدث حسب هذا اإلتجاه إال بتكامل وتفاعل الفرد افيةعية والثقالمادية واإلجتما
  .ومحيطه اإلجتماعي 

في هذا الصدد أن التكيف يتضمن تفاعال مستمرا بين الشخص وبيئته  سمية فهميوترى 
فاللشخص حاجات وللبيئة مطالب وكل منهما يفرض مطالبه على اآلخر ويتم التكيف أحيانا 

قبل الظروف البيئية التي ال يقوى على تغييرها ويتحقق التكيف أحيانا عندما يرضخ الشخص ويت
أخرى عندما يبذل الشخص إمكانياته البناءة فيعدل الظروف البيئية التي تقف في سبيل تحقيق 
أهدافه ، وفي أغلب األحيان يكون التكيف حال وسطا بين هذين الظرفين ،وينشأ سوء التكيف 

فالصحة النفسية .مثل هذا الحل الوسط ، فتسوء صحته النفسية  عندما يفشل الشخص في تحقيق
إذا هي قدرة الشخص على التوفيق بين رغباته وأهدافه من جهة وبين الحقائق المادية 

  2 .واإلجتماعية التي يعيش في وسطها من جهة أخرى 
من نطوي عليه يعتمد على الفرد وما ي )التوفيقي(ومن هنا فإن التوافق في نظر هذا اإلتجاه     

، ويقصد به ، كما يعتمد على المحيط الخارجي)المحيط النفسي للفرد(بناء نفسي وحاجات ودوافع 
  .أو اإلجتماعي أم الثقافيالطبيعي المحيط الذي يقع فيه الفرد سواء كان 

 وبناءا على ما سبق فإن هذا اإلتجاه هو األكثر قبوال وإستعماال ألنه يمثل نظرة أكثر    
التوافق ، فهذا األخير عملية حيوية في حياة الفرد وتمثل سلسلة من ية لعملية التكيف أوموضوع

                                                
  .10ص ،  1976سنة  ،ندرية اإلسك ،10ط. ،المكتب المصري الحديث ،أصول علم النفس  :احمد عزت راجح- 1
سنة  ،القاهرة، بحوث منشورة في حوليات كلية البنات جامعة عين شمس  ، مجاالت الصحة النفسية في المدرسة :سمية أحمد فهمي  – 2

  . 80 ص،  1989
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محاوالت التوافق فهذا األخير عملية حيوية في حياة الفرد وتمثل سلسلة من محاوالت التوفيق 
  .بين حاجات الفرد ومطالب البيئة وال تكون السيطرة المطلقة أو الدائمة ألي منها 

  :وافق ابعاد الت -2
  : التوافق الشخصي – 2-1

غير  يلها أو نافرا منها أو ساخطا عليها أ هوهو أن يكون الفرد راضيا عن نفسه غير كار     
 المكوناتوالضيق ومن واثقا منها، كما تتسم حياته النفسية بالخلو من مشاعر الذنب والقلق 

فة بصورة ترضي الفرد والمجتمع في الرئيسية لهذا البعد من التكيف إشباع الفرد لدوافعه المختل
أن بناء شخصية الفرد في اتفاق مع دوافعها  كمال دسوقيوفي هذا السياق يرى  1 .آن واحد 

للعيش وشحذ قوى العقل ، واستعدادات الذكاء بالتعليم والتفكير إلدراك محسوسات العالم 
تجابة لكل ذلك بآليات الجهاز الخارجي الذي يحيط به ، والداخلي الذي تنبعث من باطنه ، ثم اإلس

وهكذا فإن هذا البعد يخص الشخص 2 .العصبي الذي يديره ويرأسه المخ كجهاز توجيه وإدارة 
وحده ومدى قدرته على فك الصراع أو الصراعات الداخلية التي يعيشها بسبب تصادم دوافعه 

دوافع ، وعليه فالتوافق المختلفة ، ويقاس هذا البعد بمدى قدرة الشخص على التوفيق بين هذه ال
الشخصي هو تلك العملية التي يحقق بها الفرد من اإلتزان مع نفســـه  ويظهر ذلك في أن 
يكون واثقا منها معتمدا عليها في مواجهة المواقف التي يتعرض لها ، كما يظهر في ميله إلى 

  .التحرر والواقعية ، واإلنتماء واإلنبساط مع خلوه من األعراض المرضية 
   : التوافق اإلجتماعي -2-2

حامد عبد يتمثل في العالقة الجيدة واإلنسجام الكلي بين الفرد والبيئة المحيطة به ، ويرى     
أن التكيف اإلجتماعي هو السعادة مع اآلخرين واإللتزام بأخالقيات المجتمع ،  السالم زهران

جتماعي وتقبل التغيير اإلجتماعي ومسايرة المعايير اإلجتماعية ، واإلمتثال لقواعد الضبط اإل
  3 .السليم ، والعمل لخير الجماعة ، مما يؤدي إلى تحقيق الصحة اإلجتماعية 

فعملية التفاعل اإلجتماعي للفرد البد أن تتضمن التزامه بما في المجتمع من أخالقيات نابعة من 
ية عن طريق الفرد، تنبهه تراثه الروحي والديني والتاريخي ، هذه األخالقيات تعتبر عالمات معن

                                                
  .34ص ، مرجع سابق: مصطفى فهمي -  1
  .8 ص 7ص  .  1976 سنة ،2ط ، علم النفس ودراسة التوافق :كمال دسوقي  -  2
  .150ص .  مرجع سابق :حامد عبد السالم زهران  - 3
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إلى ما في المجتمع من أوامر للنمو ونواهي ، وما يعتبره من محرمات وممنوعات ، وما يحبذه 
من أساليـب سلوكية مختلفة أو نواحي التفضيل المختلفة التي يراها ويؤديها الكيان الثقافي لهذا 

مع الجماعة ، وبمدى رضاها عنه المجتمع ، والتزام الفرد بهذه األخالقيات فيه شعور بالتوحيد 
  .وارتياحها لما يصدر عنه ويتفق مع هذه األخالقيات 

في هذا الصدد بأن التوافق اإلجتماعي هو تلك العملية التي يقتبس فيها  أسعد رزوقويرى     
الفرد نمط السلوك المالئم للبيئة ، وبالنسبة لسلوك الفرد هو التغير الذي يطرأ تبعا لضروريات 

اعل اإلجتماعي ، وإستجابة لحاجة الفرد إلى اإلنسجام مع مجتمعه ، ومسايرة العادات التف
  1.والتقاليد اإلجتماعية التي تسود هذا المجتمع 

وهكذا من خالل التعاريف السابقة يتضح أن الشخص المتوافق من الناحية اإلجتماعية هو     
لمحيطة به بإشكالها المختلفة ، سواء مع الشخص الذي يستطيع إيجاد عالقات منسجمة مع البيئة ا

: أفراد أسرته أم المجتمع بوجه عام ، وهذه العالقة ترتكز على توفر مجموعة عناصر منها 
تقبل اآلخرين واإليمان بالتعاون من أجل خدمة المجتمع ، وخلو الفرد من النزاعات المضادة 

  إلخ... ائرية واإلخالل بالنظام العام والتمييز العنصري والنزاع العش يللمجتمع كالتعصب العرق
  : التوافق المدرسي  -3- 2

يتعرض الشباب في المدرسة إلى معايير متضاربة قد تتعارض مع تلك السائدة في بيوتهم     
فالمدرسة كصورة من المجتمع يقضي فيها الشباب فترات صباه ومراهقته حتى سن الرشد ، ."

المدرسة ، ويتعود على تقبل ما فيها من تسلط المجتمع األكبر ومع أن التلميذ يتدرج في اإلدماج ب
وضوابطه وسيطرته ، فعندما يجىء السن الذي يستطيع فيه أن ينمي ملكاته العقلية ، أن يناقش 

،والتي ليست هذه )عالمجتم(من الصورة الكبيرة التي تنتظره المجتمع الحساب فهو في خوف 
لماذا كل هذه المــواد الدراسية : س بالقلق والثورة يح –غير صورتها المصغرة ) المدرسة(

؟ماقيمة كل هذا التحصيل ؟ ما الداعي للتمسك بالنظام وتقييد الحرية ؟ وهل هذا مطلوب للحياة 
، أم أن الذي يحفظ هو الذي يتفوق ؟ هل متخان مقياس سليم لتقييم القدراتالعملية ؟هل اإل

راض هو األدب المطلوب ، والذي ينتقد ويحلل ويفكر الصمت والسكوت وعدم المناقشة أو اإلعت
  2.باستقالل وحماس يكون غير مرضي عنه ؟ 

                                                
  . 88ص  ،بيروت  ،مكتبة لبنان ، موسوعة علم النفس :أسعد رزوق  - 1
  .27 ص  ، مرجع سابق :كمال دسوقي  - 2



التوافق النفسي االجتماعي                                                      الثالث الفصل  

- 71 - 
 

العالقات الذي يسود المدرسةكأسلوب ويتوقف التوافق المدرسي للتلميذ على األوضاع أو الجو    
أيضا  القائمة في المدرسة ، أو األنظمة السائدة فيها أو طرق التعليم المتبعة فيها ، كما يتوقف

على خصائص النمو التي لم تقابل بعد ، أو اإلنتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى ،أو من 
  .مدرسة إلى أخرى

من مظاهر سوء التوافق المدرسي الغياب المتكرر للتلميذ وعدم اإلنتظام المستمر في      
رتب عنه من الدراسة بالتالــي فشله الدراسي الذي قد يؤدي به إلى التسرب المبكر وما يت

مشاكل اجتماعية ، كل هذا يكون نتيجة كراهية التلميذ للمدرسة أو فشله الدراسي ، أو سوء 
عالقاته فيها ، أو عدم تكيفه مع األوضاع التي تختلف عن تلك األوضاع التي تعود عليها في 

  .األسرة 
  :معايير التوافق - 3

وك البشري مجموعة من المعايير التي أخذ األشخاص العاديين وكذا المختصين بدراسة السل    
عن طريقها يستطيع تحديد نوع السلوك الذي نشاهده ، ومن اهم هذه المعايير المستخدمة للتمييز 

  :ت التوافق السوي والغير السوي هيبين حاال
  :المعيار اإلحصائي -1- 3

، كالطول ، وهو عبارة عن محك يقوم على المعني اإلحصائي السريع الخصائص اإلنسانية     
والوزن والذكاء ، وفي هذه الحالة التي ينحرف كثيرا عن المتوسط أو الحالة التي تدخل ضمن 

  .الناسخصائص األغلبية ، فالشخص السوي هو المتوسط الذي يمثل الشطر الكبير من مجموعة 
بها تطلب هذا المعيار أن تكون األدوات التي تقيس بها التوافق أدوات موضوعية وموثوق     

حتى تمكننا من تصنيف األشخاص إحصائيا ، وما يؤخذ على هذا المعيار هو انه يهتم بالسلوك 
الظاهر دون االهتمام بداللة سلوك ودوافعه ونتائجه ، كما انه يصلح لتقييم االشياء المحسوسة 
كالطول مثال ، بينما يصعب بواسطته قياس أو تصنيف بعض سيمات الشخصية أو االتجاهات 

  .إلى ذلك وما 
  ):اإلجتماعي(المعيار الحضاري :  2- 3

المتوافق هو الذي يساير المعايير اإلجتماعية ويمتثل السوي أوحسب هذا المعيار فان الشخص    
  .لقواعد الضبط اإلجتماعي ، والشاذ او غير السوي الذي يتصرف عكس ذلك 
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مجتمعات تجعل من التوافق وجود مقومات حضارية وثقافية مختلفة بإختالف الثقافات واللكن 
  مسألة نسبية موقف على نوع المجتمع وحضارية وقيمته ، وعليه ليس هناك معيار إنساني عام ،

كما يؤخذ على هذا المعيار ان .فما يعد سويا في مجتمع قد مرضا وشذوذا في مجتمع اخر  
مراض النفسية المجتمع نفسه ليس دائما بالمجتمع السوي ، يمر بظروف وأوضاع تشيع فيه األ

المجتمع أمر متناقض لمعنى لهذا واآلفات اإلجتماعية ، ومن ثم يكون الخضوع أو اإلمتثال 
  .التوافق 

يصنف هذا المعيار األشخاص حسب أعراض : )الباثولوجي ( المعيار المرضى  – 3- 3
مرضية ،  هم الذين تظهر عليهم إعراض) غير األسوياء (نيكية ، فاألفراد غير المتوافقيناإلكلي

ومما يأخذ على هذا المعيار هو انه ال .بينما توافقين أو األسوياء ال تظهر عليهم هذه األعراض 
  .ول أن هذا السلوك سوي أو هذا شاذيستطيع تحديد درجة التي نقف عندها ونق

يعتمد هذا أساسا على أحكام قيمية تطلق على أشخاص ، وعادة  :المعيار المثالي – 4- 3
ه من اصوله من األديان وجهاز القيم األخالقية ، والسواء حسب هذا المعيار هو ماستمد أصول

  .من كل ما هو مثالي والشذوذ هو اإلنحراف عن المثل العليا . والدنو اإلقتراب
، ومن جهة ليست محددة تحديدا دقيقا من جهة كل مايؤخذ على هذا المعيار هو أن المثاليةل

  .تمع ما قد يكون غير ذلك في مجتمع آخر في مجطبيعي أخرى هو أن ما هو 
   :)اإلختبارات (محك المقاييس  – 5- 3

، أو األفراد على مجموعة من المقاييس سوء التوافق عندلحاالت التوافق الذي يركز في تصنيفه 
من شخصياتهم كالشعور بالرضا عن مختلفة بطارية االختبارات التي تهدف الى قياس جوانب 

اإلنفعالي وقوة التحمل والذكاء ، التوافق الشخصي الندماج اإلجتماعي إلى غير الذات ، واالتزان 
أساسي لصفة توافق التي تشتق  ذلك ، لكن يؤخذ على هذا المحك افتقار المقاييس إلى تصور

؟أسئلة االختبار أو المقياس ، فهل للتوافق بعد واحد أو عدة أبعاد مختلفة ؟ هذا فضال من أن منه
، ع نقد بالنسبة للكثير من العلماءات أو المقاييس وثباتها كانت ومازالت موضاإلختبارصدق 

  1.النفس والمهتمين بعلم

                                                
. جامعة الجزائر  ،دكتوراه غير منشورة في علم النفس اإلجتماعي ، عالقة التقبل  الرفض الوالدي بتكيف األبناء:نصر الدين جابر  - 1
  .67 ص 1997سنة  ،الجزائر ،
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ن وتباين سلوكه بين الحين هذا العرض نعود إلى القول بأن الصعوبة في فهم اإلنساوبعد    
لم يتسم  ، ونسبيته هي أهم األسباب والعوامل التي أدت غلى ظهور كل هذه المعايير التيواآلخر

أي واحد منها بالشمولية والتكامل سوى في هذا السياق محمد السيد أبو النيل أنه اليمكن استخدام 
، بل يوضع في االختبار هذه المحكات جميعا د من المحكمات السابقة في تشخيص االسوياءواح

  1.عند التشخيص 

  :أشكال التوافق - 4

الفرد على إشباع دوافعه أو حاجاته  هو قدرة :حسن التوافق/ التوافق الحسن -1 -4
بطريقة ترضيه وترضي المحيطين به أي يشبع حاجاته بطريقة يحقق فيها اللذة وال يصطدم فيها 

، ويتطلب التوافق الحسن الوصول إلى حالة من االتزان في إرضاء )4(بمعايير المجتمع الصالحة
دهما سواء الفرد أو مطالب مطالب الفرد ومطلب المجتمع في آن واحد، دون اإلضرار بأح

حسن التوافق بأنه قدرة الفرد على التوافق توافقا سليما وأن ) أحمد عزة راجح( المجتمع ويعرف 
  2 .يتالئم مع بيئته االجتماعية والمادية مع بيئته االجتماعية والمادية والمهنية أو مع نفسه

ع دوافعه أو حاجاته بطريقة هو عجز الفرد على إشبا :سوء التوافق/ التوافق السيئ  -2- 4
ترضيه و ترضي اآلخرين فالفرد الذي يعجز عن إشباع حاجاته يصبه اإلحباط والشعور 

نتيجة عدم إتساق خبرات الفرد )  ROGERS 1949( يحدث سوء التوافق حسبو  3.بالفشل
 vulneralility(والذات وهو الذي يؤدي بالفرد بحالة من سقوط المناعة من اإلنكشاف والتعري 

وسوء التوافق النفسي فال يعود الفرد قادرا على التصرف كوحدة ألن مدركاته الذاتية تتناقص ) 
مع الصورة التي لديه عن ذاته وأحيانا تحكم سلوكاته عمليات تقويمية ذاتية ولكن في أحيان 
أخرى تحكمه شروط التقدير التي إمتصها من اآلخرين وجوهر الحالة هو وجود موقف يحاول 

  4 .يع المرء أن يخدم سيدين في آن واحدف

                                                
  .44ص  1984سنة  ،الجهاز المركزي للكتب الجامعية ،  1ج،دراسات عربية وعالمية  ، علم النفس اإلجتماعي :محمد سيد أبو النيل  - 1
 ص  1965،  3،الدر القومية ، ط علم النفس الصناعي :أحمد عزة راجح2-

  و.37، ص1990االسكندرية  ،جامعي الحديثالمكتب ال ، يف والصحة النفسيةالتك :محمد السيد الهابط   -3
 سنة ،1السعودية ، ط، دار المرخ الرياض ، المملكة العربية  ، اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي:يوسف مصطفى القاضي و آخرون -4

  .273ص  1981
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سوء التوافق بأنه حالة دائمة أو مؤقتة تبدو في عجز الفرد وإخفاقه  أحمد عزة راجحبينما يصف 
  1 .عن حل مشكالته اليومية إخفاقا يزيد على ما ينتظره الغير منه أو ما ينتظره من نفسه

المدرسي االجتماعي، إال أن هذه سوء التوافق المهني، : ولسوء التوافق مجاالت مختلفة 
الظروف المختلفة لسوء التوافق ما هي إال مظاهر لسوء التوافق العام الذي يبدو في عجز الفرد 
عن إقامة صالت مرضية بينه وبين من سيتعامل معهم من الناس واألشياء وفي بيئته االجتماعية 

  2. والمادية
ست سهلة في تحقيقها أو عندما تتحقق سوء التوافق إذن ينشأ عندما تكون األهداف لي

بطريقة ال يوافق عنها المجتمع وعلى أي حال فإن سوء التوافق يتضمن الخفض غير المرضي 
  3 .للحاجة 

فالفرد الذي يفشل بطريقة جد معقدة في تحقيق مشاريعه أو الذي ال ينجح بأي طريقة في 
ه الحالة أن يفقد العالقات العادية خلق الشروط التي تتالئم ومفهومه عن ذاته، يستطيع في هذ

  BRESSON."4" إن هذا الفرد ال يتوافق مع الواقع : مع المحيط فيقال
لإلشارة فإن سوء التوافق يظهر بدرجات مختلفة فقد يبدو في حالة إنحراف أو أسلوب 
غريب في السلوك وقد يبلغ درجة في االضطرابات النفسية العصبية وفي أقصى درجاته يظهر 

  . شكل الذهانفي 
  :ثرة في التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق ؤالعوامل الم -5

اإلتزان الذاتي  وهامة في الحفاظ علىحيوية يتضح من خالل ما سبق أن التوافق عملية      
العامل األول في الفرد يتمثل ، هناك عامالن رئيسيان يقفان وراء توافق األشخاص ، للشخصية

ه النفسية والجسمية وحاجاته وقدراته العقلية ، أما العامل النفسي فيتمثل نفسه بما في ذلك صحت

                                                
  .263، ص نفس المرجع السابق :احمد عزة راجح  -1
 .567 ص، نفس المرجع السابق: راجح أحمد عزة  -2

  .القاهرة ،مكتبة الخانجي ،في التوافق المهني الصحي النفسيةو دراسة نزية ميدانية،  سيكولوجية المعوقة لإلنتاج :فرج عبد القادر طه  -3
  .74، ص 2001، رسالة ماجستير في علوم التربية، سنة التوافق النفسي واالجتماعي للتلميذ المبتكر :جمعون نفيسة-4
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في البيئة المحيطة بالفرد خصوصا البيئة اإلجتماعية ، كالمحيط األسري والمدرسي واإلجتماعي 
  .، وكل ما يحيط بالفرد بوجه عام

  :عوامل مرتبطة بالمراهق ذاته  – 1 -5
مكوناته الشخصية من للمراهق ، وتتمثل من جميع وهي عوامل ترتبط بالمحيط الداخلي  

السلوك بتوجيه ، وعواطف وانفعاالت التي تقوم حاجات ودوافع خبرات،وقيم وميول وقدرات
  .1الفردي 

وتأخذ الحاجات والدوافع القسم األكبر لوقوفها وراء جميع أنماط السلوك التي يقوم بها الفرد    
، حيث يتفق الكثير من علماء النفس على أن الحاجات هي سواء كانت متوافقة أم غير متوافقة 

نقطة البدء في عملية التكيف واشباعها هي نقطة النهاية ، فال يمكن تصر سلوك بدون دافع 
  .ودافع بدون هدف محدد له 

فعملية التكيف ترتبط بالدافع كنقطة بداية وبالهدف كنقطة نهاية ، يتحقق فيها اإلشباع أو     
وعمر اإلنسان يمثل سلسلة من محاوالت السعي المتكررة من اجل الحفاظ على اإلرضاء ، 

مستوى مقبول من التوافق بين نفسه والمحيط الذي يعيش فيه ، فوراء كل سلوك بشري دافع 
يثيره وهدف يسعى إلى تحقيقه ، وكلما نجح في اشباع دوافعه كلما استطاع تحقيق مستوى أفضل 

  2 .من التكيف 
المراهق لتكيف نفسي اجتماعي مقبول اليقتصر فقط على إشباع دوافعه األولية أو وتحقيق    

، أو الفيزيولوجية التي ال غنى للفرد عن اشباعها كدافع وية والتي تمثل الحاجات األساسيةالعض
، بل يتعين عليه كذلك إرضاء دوافع أخرى ، الجنس، البحث عن الراحة، النومالجوع، العطش

، وهي حاجات يتعلمها يكتسبها من خالل عملية التنشئة يته انتمائه اإلجتماعيفيه انسان تنمي
زان ، التي تعتبر من أهم عناصر االتيمر بها طوال حياته مثل الحاجة لألمن اإلجتماعية التي 

ك وكسب األشياء، وتاكيد الذات ، والحاجة للحب والرغبة في التملالنفسي واالستقرار االنفعالي
  .تقديرها

ومن هنا فإن الفرد يسعى جاهدا لبلوغ المستوى المرغوب من التوافق ، سواء بالطرق    
المباشرة وهي أقصر الطرق وفي حالة تعذر ذلك يلجأ الى طرق أخرى غير مباشرة يحاول 

                                                
  25ص  ،1984 سنة ،بيروت ، 1ط ،المكتب اإلسالمي  ، الصحة النفسية:  فايز علي الحاج  - 1
  .96 ص،  مرجع سابق :نصر الدين جابر  - 2
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، وهي وسائل اإلنسان فس )ع ميكانيزمات الدفا(بواستطها بلوغ مستوى من اإلنسجام والتوافق أو
، النها تشير إلى مجموعة أشكال السلوك التي يلجأ اليها في سعيه وراء سعيه وراء التكيف 

  1.تحقيقه بغية إعادة التوازن ، والتالؤم العنصري أو النفسي 
وميكانيزمات الدفاع كثيرة متنوعة تختلف بإختالف عناصر التوافق وسنتعرض إليها    

  .بالتفصيل الحقا 
  :عوامل متعلقة بالمدرسة والمحيط  – 2- 5

إن كل كائن حي إنساني يعيش في مجتمع وتحدث داخل إطاره عمليات من التاثير والتأثر 
المتبادلة التي تتم بين أفراد ذلك المجتمع ، ويحدث بين هؤالء األفراد نمط ثقافي معين ، كما 

  .انهم يتصرفون وفق مجموعة من النظم والقوانين والتقاليد والعادات والقيم التي يخضون لها 
   2 .إلى حل مشاكلهم الحيوية الستمرار بقائهم بطريقة صحيحة نفسيا واجتماعيا  وصول

طة وسائطه التربوية عادة ما يكون تأثير المجتمع أكثر من تأثير الفرد ، إذ أن المجتمع بواسو    
 –الشخص–ن الصعوبة لمكان خروج هذا األخير، مما يجعل مهوالذي يصنع الشخصية والثقافية

اإلجتماعية المتفق عليها من قبل الجماعة ، وهكذا تأثر البيئة بأبعادها الثالثة عن القواعد 
األسلوب الذي يحقق له التكيف تحديد الطبيعية والثقافية بطريقة مباشرة على حياة الفرد و

يعية بشكل خاص بالتكيف البيئة الطبترتبط و 3 .والموائمة مع كل جانب من جوانب هذه البيئة 
الشخص دمج فيها ينبيئة اإلجتماعية والثقافية فتظهرمن خالل إجتماعاتالتي ما ال، أالبيولوجي

تأثر بشكل أو بآخر وكلها  الثقافية واإلعالمية، وجماعة الرفاق والمؤسسات كاالسرةوالمدرسة
تي تشرف على ، فهي الجماعة األولى ال، ولعل أهم هذه الجماعات األسرة على توافق الفرد

 ، وتؤثر في تكوين شخصيته وظيفيا وديناميالنفسي ، واإلجتماعي للطفلالنمو الجسمي، وا
، تلعب العالقات بين الوالدين والعالقات بينهما وبين الطفل وتوجيه سلوكه منذ طفولته المبكرة

    4.واسلوب حياته ،شخصيتهتكوين واخوته دورا هاما في 

                                                
  . 140ص   ،مرجع سابق :فايز علي الحاج  - 1
  .64، صمرجع سابق:  مصطفى فهمي - 2
  .15، ص مرجع سابق :مصطفى فهمي  - 3
  . 84ص .  مرجع سابق: السالم زهران عبد حامد  -1
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، فالمدرسة لها رسالة تربوية ي المنزللالمدرسة االجتماعية ذات االهمية الكبرى التي توتعد     
اشمل و اوسع من مجرد التعليم وتحصيل المعرفة ، ومن أهم اهداف هذه  هوالى ماتهدف 

لتلميذ وإعداده ليكون مواطنا صالحنا ورعاية نموه البدني المتكاملة ل الرسالة تكوين الشخصية
    1.والذهني والوجدانواالجتماعي في آن واحد

أكبر مجال اجتماعي إلثارة الفوارق بين القدرات بما يؤهل العادة توزيع  مدرسةتعتبر الكما  
يغذي الطموح لقيادة المجتمع أو اإلنتقال على األقل من طبقة دنيا الدراسي الطبقات ، فالتفوق 

، خالل التقديرات الدراسية من طبقة عليا متحكمة  ومتميزةمحكومة ومغلوبة على أمرها إلى 
رى عند اإلنتقال من سنة لما بعدهاالمرحلة الواحدة يتقدم ذوي الطموح المواهب أو مرحلة إلى أخ

   2 .سة ادرللقد يكونون من الضعاف والمتخلفين وغير ذوي االستعداد 
كما تؤثر جماعة الرفاق على التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهقين حيث يشعر هذا األخير   

" ويالعبهم ، ويأكل معهم دونما تحرج ، مما ذكرته  بالسعادة حين يكون وسط رفاقه يكلمهم
يمكن استنتاج عدة نقاط تشيع المراهقين أهدافا متنوعة عندما يكون ضمن هذا االطار " هاولوك 

االجتماعي ،فالجماعة توفر له شعور باالمان اإلرتياح والمتعة ،ومجموعة الرفاق تساعده على 
سط مجموعته ان يصبح و فيتفاعله ستطيع عن طريق تعلمه فن التعامل مع اآلخرين كما أنه ي

  3.ومرونة ،ومنها يكتسب المهارات االجتماعية والوالء اإلجتماعي.أكثر تساهال 
  ):الحيل النفسية للدفاع(ميكانيزمات التوافق - 6

سلوكية توافقية الشعورية ،وتعرف احيانا بميكانيزمات  الحيل النفسية للدفاع اساليبتعد    
أو ردود الفعل الدفاعية ،يستخدمها الفرد عند فشله في تحقيق  ،النفسياو حيل الدفاع التوافق ،

هذه العوامل التي يعجز عن  ،هروبا من المواقف المؤلمةاهدافه بفعل عوامل االحباط والصراع 
سه وامام اآلخرين ،ويتلخص من التوتر مواجهتها باساليب مباشرة يبرر فشله منطقيا امام نف

   4.ويتحرر من القلق والشعور بالذنب ،ويشعر باإلرتياح والتوافق مع الموقف 

                                                
  . 65ص،   1974 سنة ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،  الصحة النفسية والعمل المدرسي :صموائيل ميغاريوس  - 1
  .24 ص،  مرجع سابق: كمال دسوقي  - 2
  .216ص 1994 سنة ، بيروت ، 1ط، دار العربية للعلوم  ، علم النفس والتعليم : عبد العالي الجسماني  - 3
  . 60ص  ،مرجع سابق :هري زحسن صالح ال -4
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الزمات النفسية حل اشعوري تتعدد مظاهره، التستهدف ميكانيزمات التوافق سلوك غير و    
للحفاظ  ،لتوترمن حاالت الشعور بالنقص وا الفرد ولو بصورة مؤقتةبقدر ما تهدف الى تخلص 

  :ومن بين الميكانيزمات االكثر استعماال مايلي  ،ن الشخصيعلى االتزا
  : Refoulement  الكبت-1- 6

، األمر الذي المكبوت تأثير، وذلك لمنع الشعوري الى النسيان وعدم الوعي وهو ميل    
  1 .بت الناجح حيث يضل المكبوت فعاالاليتحقق مع ذلك اال في الك

كبت عملية نفسية الشعورية تتم في نطاق الوعي وتحول دون خروج االفكار بمعنى اخر ال
، لمحرمة المرفوضة الى مجال الشعور، والطفو من اجل اإلشباعالخائبة اوالرغبات المؤلمة أو ا

، تسبب ازعاجا وقلقافيستعان بهذه العملية لالبتعاد ا تجنب المواقف او الحوادث المؤلمة التي 
، بسبب ما يكبت اشباع دافعه الجنسي مثاله الوسيلة بطريقة ال شعورية عندفالفرد يستخدم هذ

، كما يستعين بها رافضة لطريقة اشباعه لهذا الدافعالوازع الديني أو نواهي الضبط االجتماعي ال
للتخفيف من شدة قلقه الناجم عن فشله في تجسيد في تجسيد طموحاته المتعددة التي كثيرا ما 

عادات وتقاليد محيطه أساليب المعاملة الوالدية السيئة، أومع سرة أو بتصطدم بنظام اال
، وبتكراره بصورة مفرطة يؤدي الى بت في بعض األحيان نتيجة لإلحباط، ويكون الكاإلجتماعي

ظهور بعض اإلضطرابات السلوكية مثل األرق وفقدان الشهية للطعام والقلق الحاد ، وظهور 
المخدرات واالفراط الجنسي كما يؤدي عند البعض الى ظهور بعض النزعة العدوانية ، وتعاطي 

سمية ، أي تتحول الدافع الرغبات المكبوبة عند الشخص الى االم جالجسمية –األمراض النفسية 
، كالشلل الجزئي أو العمي واإلرهاق أو الهستيرية التحويلي، مثل الصداع ، الشعور بالتعب

  2.، كل هذه األعراض تمثل مؤشرات عدم التوافق ألخ … البصري أو فقدان الحساسية 
  :Agression العدوان-2- 6

يعد العدوان من ردود الفعل الرئيسية لإلحباط ، حيث ترتبط  النوبات العدوانية وتتحرك         
، ويعد د يستثار اذا كان هناك مثير لذلك، فقالغضببفعل اإلحباط ، ويقترن العدوان بانفعال 

، كرد فعل لعائق أو مجموعة عوائق توجهه غير مسيطر عليها من جانب الفردة اإلنفعال استجاب

                                                
  . 61ص ،مرجع سابقحسن صالح الدهري ،  -2
  . 101 ص .  جع سابقرم :نصر الدين جابر -3
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العدوان ، عندها يلجأ الفرد الى والنفسية واإلجتماعية وتمنعه من إشباع حاجاته الفسيولوجية
  .، أو كالهما معا بإيذاء اآلخرين أو الذات

، قع، ولديه شعور بالنقصبق أو متووعلى هذا األساس فالمتعدي يعاني من إحباط شديد سا    
، أو أن العدواني دوان وقع عليه بالفعل، أو هو رد فعل لععدوانه نتيجة لتوقعه عدواناوقد يكون 

، أو من الداخل ويظهر تعرض إلى إثارة خطيرة من الخوارجهو بحاجة إلى تأكيد ذاته عندما ي
  1.هة هذا الموقف ، استجابات تعويضية لمواجتأكيد على شكل انفعال شديد تتبعههذا ال
، وقد يكون العدوان سلوكا شاذا إال أنه يستمر ن عند المراهق بسعيه لتأكيد ذاتهويرتبط العدوا    

ما دامت الحياة موجودة في تأدية وظيفة ضرورية تتصل بجهود المراهق الن يكون شخصا 
في ذ طابعا حادا ، تحقيق اإلستقاللية يتخعن اآلخرين، والسعي إلى تأكيد الذات فريدا متميزا

  .ضا أكثر من سواه للغضب والعدوان، وهذا يجعل المراهق حساسا ومعرالمراهقة
  :Projection   اإلسقاط -3- 6

، ألنه المصدر بالنسبة للشخصيعمل هذا األسلوب للتخفيف من معانات غير معروفة      
افع ، فقد يشعر الشخص ببعض العيوب والدوال شعوريةميكانيزم يعمل بطريقة 

  2 .ها، ويتبرأ منها بإسقاطة اجتماعيا ويرفض وجودها في نفسهواألفكار غير مقبولهجنة،المست
وبمفهوم التحليل النفسي فإن اإلسقاط حيلة نفسية الشعورية يلجأ اليها الشخص للدفاع عن     

نفسه ضد مشاعر غير صادرة أو مؤلمة في داخله مثل الشعور بالذنب ، أو الشعور بالنقص ، 
فالمراهق قد ينتقد سلوك بعض الزمالء ويلومهم على تصرفاتهم السيئة التي يتصف بها هو في 

  .الحقيقية ليلتمس عذرا لهذه التصرفات ، و للتخفيف من شعوره السيىء 
   :Rationalisationالتبرير–6-4

نع بها ، يقتشعورية غير حقيقية من واقع األمراسباب دف هذه الحيلة النفسية إلى ابرازته    
  3.الشخص ألنها تبدو معقولة ومتزنة وتلقى قبوال اجتماعيا

  .أو لتبرئة ذاته من الشعور بالذنب، يها الفرد إلبعاد التهمة عن نفسهوهي من الحيل التي يلجأ ال

                                                
  
  .64ص  مرجع سابق :حسن صالح الدهري  -1
  .72ص مرجع سابق :حسن صالح الدهري   -2
   .70ص  مرجع سابق: حسن صالح الدهري   -3



التوافق النفسي االجتماعي                                                      الثالث الفصل  

- 80 - 
 

التلميذ الذي يفشل في امتحان : وتهدف عملية التبرير الى مخادعة الغير بتزييف الحقائق فمثال 
ر فشله بإرجاعه الى عيوب في شخصية المدرس أو لصعوبة المواد الدراسية ، آخر السنة ، فيبر

أو لعدم توفر الوقت الكافي للمراجعة ، والتبرير العادي غير المبالغ فيه يحافظ على اإلتزان 
النفسي ويوفر األمن في بعض الحاالت ، ولكن تكراره واستعماله بطريقة مفرطة خاصة لدى 

شكاويهم وانتقاداتهم ، وتبريرات تصرفاتهم يؤدي بهم إلى اإلعتقاد بجدوى المراهقين ، مثل كثرة 
هذه العملية النفسية ، ويتعاملون معها على أنها حقيقة ويبتعدون بذلك عن مواجهة العقبات ، كما 

  .تضعف قدراتهم على تحمل المسؤوليات 
   : Compensation التعويض – 5- 6

لتغطية ضعف أو نقص في صفة مقبولة اجتماعيا او عملية تستخدم من طرف الفرد هي     
لب على الشعور بالضعف أو الدونية، بإحراز تفوق في ميدان أخالقيا ويلجأ اليها الفرد بقصد التغ

 ، فالتلميذ الذي لم يسعفه الحظ في النجاح في الدراسةآخر، وباتباع أنماط جديدة من السلوك
لوسيلة الدفاعية تغطي صفة غير مستحبة بصفة ، فهذه ايعوض فشله في نشاط رياضي أو فني

  .كثر تقبال من طرف الشخص واآلخرين مع اإلجتهاد في ممارستها أخرى
 :Sublimation  التساميواإلعالء  – 6- 6
الميكانيزم الدفاعي يعمل على تحويل الحفزة غير مرغوب فيها الى  حسب فرويد فإن هذا    

  1.ف اتجاه أخر بحيث يحدث تعديال في الهد
بمعني آخر هي تلك العملية التي يتم فيها تحويل طاقة الميول والحوادث المكبوتة وتوظيفها     

في ميدان النشاط اإلنتاج ، وتقرها األوضاع اإلجتماعية والتقاليد ، والهدف منها عموما هو 
ك الى سلوتحويل الرغبة المراد اشباعها التي تلقي رفضا أو استهجانا من قبل الوسط اإلجتماعي 

فالفرد يستعين بها العالء طاقات دوافعه المكبوتة في كل مقبول يرضي فيه الغير ويستحسنه 
نشاط سامي يتم فيه اشباع حاجاته بطريقة مقبولة اجتماعيا ،كاالهتمام الدراسة أو العمل ، أو 

  .الرياضية أو ممارسة بعض الهواياتالمشاركة في األنشطة 
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  : أحالم اليقظة – 7 - 6
حيلة نفسية دفاعية تخيلية ، يسعى من خاللها الفرد الى تحقيق أهدافه وطموحاته بطريقة     

غير واقعية التي عجز عن تحقيقها في الواقع ، فتخفف عنه مشاعر الفشل واإلحباط والقلق ، 
  1 .القوة والتفوق والنجاح في الخيال، بعيدا عن حدود الواقع ومشكالتهيستمتع بمشاعر 

حالم اليقظة انسحاب ذهني من عالم الواقع لتحقيق مايصبو إليه ، كما تفسر على أنها تتضمن أ
، فهي نوع من التخيالت ع المعاشاهتمامات شخص لتحقيق توافق مقبول بين تطلعاته والواق

، وعندها يترك العنان المتخيلة التي تمر في خيال الفردوسلسلة من الصور الخيالية الحوادث 
، وفي فترة المراهقة مثال يلجأ الكثير من ل دون اشباع في الحياة الواقعية ه لينتقلعقله ولمخيلت

حاتهم صعوبة تحقيقها، ومواضيعها تبقى المراهقين لمثل هذه الحيل الدفاعية بسبب تعدد طمو
وتفكير يعيدون بها بناء ، فهم يعوضون حاالت الفشل واإلحباط بلحظات تأمل ذاتية

  .الم اليقظة باعتبارها وسيلة هروب من ظرف الواقع يستسلمون ألحطموحاتهم،
تبقى هذه الحيلة الألشعورية طبيعية اذا كانت في صورتها المعتدلة ، وتمهد لعمل ابداعي ولكنها 

  2.تكون وسيلة سحابية في صورتها المبالغ فيها 
كر في مساعدة هناك ميكانيزمات دفاعية أخرى ال تقل أهمية عن الحيل الألشعورية السابقة الذ   

، اإلفراط  في التدخين ، شرب الخمر ، تعاطي النفسي اإلجتماعي كالعزل الفرد في التوافق
قلق الصراع والحيرة التي المخدرات وكثرة النوم ، والهدف من استعمالها هو التخفيف من حدة ال

ن التوافق واذا كان الفرد يستعمل ميكانيزمات توافق من اجل تحقيق مستوى أفضل م ، تنتابهم
، حيث تصبح وسائل انسحابية يعتمد عليها في مواجهة كل مشاكلهفإن لهذه الحيل سلبيات عندما 

  .ية تعيق توافقه النفسي اإلجتماعياتكال
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  :بعض المؤشرات التي تشير إلى التوافق النفسي -7
  :النظرة الواقعية للحياة -7-1

لى تقبل الواقع المعيشي، ونجد مثل هؤالء كثيرا ما نرى األفراد يعانون من عدم قدرتهم ع
األشخاص متشائمين وتعساء رافضين كل شيء هذا يشير إلى سوء التوافق أو الصحة النفسية ، 
وفي المقابل هم  أشخاص يقبلون على الحياة بكل ما فيها من أفراح وأقراح واقعين في 

  .األشخاص في المجال اإلجتماعي الذي ينخرطون فيه
  :طموح الفرد مستوى -2 - 7

لكل فرد مطامح وآمال وبالنسبة إلى الفرد المتوافق تكون طموحاته المشروعة عادة في 
مستوى  إمكاناته الحقيقية ويسعى لتحقيقها من خالل دافع اإلنجاز، ويشير هذا إلى توافق الفرد، 

إلى  بينما نجد اآلخر الذي يطمح في أن يصل ويحقق آمال بعيدة المدى عن إمكاناته فيلجئ
الحياة وحقودا  المضاربة والمقامرة بما له أو بأسرته أو بعمله وإذا لم يحقق شيئ يضل ناقما عن

  .مؤشرات تدل على سوء التوافق مع المجتمع الذي ينخرط فيه على اآلخرين وكلها
  :اإلحساس بإشباع  حاجات نفسية -3 - 7

ن يحس بأن جميع حاجاته أمؤشراته،  لكي يتوافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين فإن أحد
والشراب،  ذلك في إشباع الحاجات إلى الطعام النفسية األولية منها والمكتسبة مشبعة، ويتمثل

كل ما يتعلق بحاجاته البيولوجية، لذلك وفي حاجة نفسية ضرورية والحبس بطريقة مشروعة 
  .وإحساسه بنفسه أنه محبوب من اآلخرين، وفي معظم مشروعاته التي تعنيه

ان نفسه في حاجة إلى التقدير وإلى الحرية وإلى اإلنتماء، إذا ما أحس بأن كل هذه سا أن اإلنكم
الحاجات مشبعة لديه، فإن هذه المثابة أحد المؤشرات المهمة لتوافقه ويحدث العكس إذا ما أحس 

  .أنها غير مشبعة
  : الثبوت اإلنفعالي -4 - 7

درته على تناول ق والتي تتمثل في قالشخص المتواف وهي من أهم السمات التي تميز
الغضب، الخوف، الغيرة، (زانة ويتحكم في إنفعاالته راألمور بصبر ويتسم بالهدوء وال

  ).الكراهية
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  :سعة األفق -5 -7
تعد من السمات التي تساعد في توافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين وينسجم الفرد الذي 

ة على تحليل األمور وفرز اإليجابيات من السلبيات، وصف بهذه الصفة أو السمة بقدرته الفائق
وذلك يتم بالمرونة والتفكير العلمي والقدرة على تفسير الظواهر وفهم مسبباتها وقوانينها، ومن 
ثمة تتسم الشخصية بالهدوء والتوازن والتوافق وهو نقيض للشخص ضيق األفق المعلق على 

  .من سوء التوافقنفسه الذي يصعب التعامل معه ومن ثم يعاني 
  :مفهوم الذات -6 - 7

فقه، فإذا كان مفهوم الذات لديه اعد من السمات التي تشير إلى توافق الفرد ومن عدم توت  
يتطابق مع مواقعه كما يدركه اآلخرين يكون متوافقا وإذا كان مفهوم الذات لديه أدى به إلى 

اآلخرين له، وهذا يتسم سلوكه  مما يفقده ويبعده على الواقع وعن إدراك يالغرور والتعال
  .بالنقص وبتضخم ذوات اآلخرين ويؤدي هذا به أيضا إلى سوء التوافق

إزاء  هالمقصود بهذه السمة أن يحس الفرد بمسؤوليت :المسؤولية اإلجتماعية - 7 - 7
ته ومفاهيمه وفي هذه الحالة يكون الشخص عصريا ومن اوإزاء المجتمع بقيمته وعاد ،اآلخرين
عد عن األنانية والذاتية ويتمثل في سلوك الفرد واإلهتمام بمجتمعه والدفاع عنه وحماية ثمة يبت

  .منجزاته وعدم التفريط في مصادر الثروة في بلده
وهي نقيض التصلب، أي أن يكون الشخص متوازنا في تصرفاته، أي بعيدا  :المرونة -8 - 7

التطرف ويجعل الشخص  لبعد عنكم على األمور واعن التطرف في إتخاذ قراراته وفي الح
مسايرا ومغايرا، يساير اآلخرين في بعض المواقف التي تتطلب ذلك وأن يغايرهم إذا رأى وجهة 
نظر أخرى مقتنع بها وهذا نهج ديمقراطي، أي أن ال يكون مسايرا أو مغايرا بصفة ما كما 

تطلب بعض مواقف الحياة يتمثل في سلوك الشخص المتوافق لبعدي اإلعتمادية واإلستقاللية إذ ت
أن يعتمد الشخص على اآلخر، وفي الوقت تتطلب مواقف، ترى أن يكون الفرد على إستقاللية، 

لمواقف أن يكون ة والتبعية إذا تتطلب بعض الوك الشخص المتوافق بعدوى القيادلذلك يتسم س
طلب مواقف ا إذا تطلب الموقف خبرته المناسبة في هذا المجال كما تتالشخص قائدا خصوص

  1.أخرى أن يكون تابعا
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  :مظاهر حسن التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق  - 8
عندما تكون المدرسة مكانا محبوبا بالنسبة للمراهق ، وجوا اجتماعيا صالحا يقضي فيه     

 –أمن خاص بهم  –، فتصبح مكانا يقدم لهم األمن نهارهم مشوقة لهمالتالميذ أوقات رائعة في 
من اظطراباتهم  ، ويتخلصونتحل فيه مشاكلهمارسون فيه أنشطتهم ،ومواهبهم وومكان يم

فقط يشعر المراهق بذاته هنا و  ،ى أزمة مرحلة المراهقة، وذلك للتغلب علوازماتهم النفسية
، وهنا تجزأ من المدرسة ومن المجتمع ككل،ويتحقق كيانه وبالتالي يحس بأهميته وبأنه جزء ال ي

حلة التي يمر بها ويحاول السيطرة والتخفيف من أزماته ، بتفهم نفسه ومحيطه يستطيع تفهم المر
المدرسي األسري والعيش في الواقع وتقبله التكيف مع المواقف التي تصادفه في حياته ، وبعد 

  :لنفسي اإلجتماعي الذي من مظاهرهاعلى توافقه ا مؤشرهذ
هي النواة الرئيسية التي تقوم  إن فكرة الشخص عن نفسه: الشعور بتقدير الذات – 1- 8

عليها شخصيته ، كما أنها عامل أساسي في تكيفه الشخصي واإلجتماعي ، فالذات تتكون من 
، فهي إذن تتكون من خبرات إدراكية وإنفعالية تتركز حراكات الفرد لنفسه وتقييمه لها مجموع

المراهق بتقدير ذاته  ويظهر شعور 1.ه مصدر الخبرة ، السلوك والوظائفحول الفرد بإعتبار
في  ، وكذا في الثقةوالفشلبرضاه عن نفسه والدفاع عنها وتعويدها على مواجهة مواقف اإلحباط 

الصراحة في حل ، والجرأة وإتخاذه قراراته في الوقت المناسب ،قدرته على تحمل نتائج أفعاله
  .دافهرة في تحقيق أهمشاكله واإلبتعاد عن اتكاله في إنجاز أعماله والمثاب

  : إقامة العالقات واإلبتعاد عن العزلة واإلنطواء -2- 8
، ومشاركة زمالئه في بعض األنشطة في إقامة المراهق لعالقات صادقة ذلك يتجلى    

البعض منهم واإلستماع الى انشغالهم ومساعدتهم وزيارتهم وقبول  والهوايات المفضلة والتودد
، يشعره بالراحة ويمده القاته اإلجتماعية وتعدد أطرافهاع، ألن اتساع دائرة من يرتاح إليهم دعوة

  .جهة ضغوطات العائلة والمجتمع ككلبالمساندة المعنوية لموا
الشخص السوي هو الذي يحقق وجوده ككائن حي اجتماعي يعترف بحاجاته الى افراد مجتمعه  

  2. مجتمعهاجل تحقيق حياة افضل له ولواضطالعه بدور اجتماعي من معهم وفي تعاونه 

                                                
  .75ص ،  مرجع سابق: مصطفى فهمي  -1
  . 107 ص،   مرجع سابق :صالح حسن الدهرى  -2
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وهي من اهم السمات التي تميز الشخص المتوافق ، التي تمثل في  :الثبات اإلنفعالي 3- 8
قدرته على تناول األمور بصبر وأناقة ، وال يستفز وال يستشار من األحداث التافهة ، ويتسم 

، ... )الخوف، الكراهية، الغيرة الغضب، ( بالهدوء والرزانة ، ويتحكم في انفعاالته المختلفة 
  1.وهذه السمة مكتسبة من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية 

كما تظهر هذه السمة أيضا في قدرة الفرد أو المراهق على تجاوز مواقف اإلحباط والتحكم في 
، ستقرار النسبي لحدة انفعاالتهميوالته ورغباته المتعددة وانخفاظ درجة تقلباته المزاجية واال

  .د طموحاته واستعمال العقل في تجسي
ويشعر  المراهق عالقات طبيعية مع  أسرت، اين يظهر :العالقات مع البيئة المحلية 4- 8

ا باألمن واحترام افراد أسرته ، كما يشعر في كنفهتحبه وتقدره وتعامله معاملة حسنةبأن األسرة 
، كما كهعادلة على المراهق، توجيه سلومع ما للوالدين من سلطة تتنافى ، وهذه العالقات له

  .يظهر الرغبة في قضاء وقت أطول داخل البيت والشعور باعتزازه بانتمائه العائلي 
ساعدهم اذا احتاج أحدهم ، حيث يندمج معهم ويبدو أيضا من خالل عالقته بزمالئهكما ي

، وقد ج الكلية ويهتم بمصالحهم الشخصية، وهو محبوب منهم، ويسر مقابلتهم خارلمساعدته
  2.بينهمقياديا  األحيان مركزايولونه في بعض 

ئه في األنشطة الرياضية مشاركة أصداقا.، وابداء حيويةكما يتجنب المشاجرات معهم   
سة واإلبتعاد عن الفوضي ، والتقليل من التغيب عن المدرحسنة، ومعاملتهم معاملةوالفكرية

، المثابرة والتركيز متحديه للمدرسين عند اختالفه معهوالغش داخل القسم، التقليل من والتشوي 
  .واقامته لعالقات طيبة مع الزمالء، ، حسن جواره مع الناسوالجدية في متابعة دراسته

  : النظرة الواقعية للحياة  – 5- 8
كثيرا ما نالحظ بعض األفراد يعانون من عدم قدرتهم على تقبل الواقع المعاش ، ونجد مثل      

شيء ولكن يشير إلى سوء التوافق أو إختالل في هؤالء األشخاص متشائمين تعساء رافض كل 
الصحة النفسية وفي المقابل نجد أشخاصا يقبلون على الحياة بسعادة ويشير هذا الى توافق هؤالء 

  3.األشخاص في المجال اإلجتماعي الذي ينخرطون فيه
                                                

  .53ص  ،   مرجع سابق: لح حسن الدهري صا -1
  . 55 ص، مرجع سابق :  لح حسن الدهريصا -  2
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  :مظاهر سوء التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق  - 9
، ومن ثم ه واشباع حاجاته ومواجهة صراعاتهي تحقيق انجازاتالتوافق هو فشل اإلنسان فسوء   

يعيش في األسرة والعمل والتنظيمات التي ينخرط فيها في حالة اإلنسجام وعدم التناغم ، واذا ما 
  1.زاد هذا القدر من سوء التوافق اقترب الفرد من العصاب
، او الجماعة ومعاييرهامجاراة قوانين ويظهر سوء التوافق اإلجتماعي للفرد في عجزه عن 

، مع الوالدين ،االخوة ية مرضية مع من يعاملهم من الناسعجزه عن عقد الصالة اجتماعية راض
  والزمالء

وتلميذ المرحلة الثانوية وفي ضوء المتغيرات التي يمر بها في هذه المرحلة سواء المتعلقة بنموه 
خاص في المدرسة الثانوية فإن احتمال  ، الذي يتميز بطابعذاتي أو بالنسبة للمجتمع المدرسيال

تقابل احتياجات طالب هذه ، قائمة ما لم ت داخل المدرسة وكذلك اإلنحرافاتنشوب الصراعا
، بعضها قد ل حادة سواء داخلها أو في خارجها، فمن المنتظر ان تواجه المدرسة مشاكالمرحلة

يل العصابات من الشلل شك، وتراف، كالعدوان واإلعتداء والعنفيصل إلى مستوى اإلنح
  صل ذلك إلى المجتمع المحلي أيضا ، وربما يريب المدرسة وعدم احترام األنظمة، وتخالمدرسية

، الفشل أو التأخر الدراسي وغيرها من المظاهر سوء التوافق إضافة إلى السرقة ،الهروب
  .المدرسي

التأزم من الناحية النفسية  ،لمراهق شعوره بالتعب وعدم الراحةمن مظاهر سوء التوافق النفسي ل
، وتتضمن أمثلة عدم الراحة حاالت االكتئاب أو القلق الشديد، أو من جوانب حياته في أي جانب

مشاعر الذنب ، واألفكار الوسواس المتسلطة أو توهم المرض أو عدم اإلقبال على الحياة أو 
  2 .التحمس لها 

  :عالقة التوافق بالفشل والنجاح المدرسي  -10
، تتسم بالقلق حل نموه وخصوصا في فترة المراهقةمن الحياة النفسية للطالب في جميع مرا    
، كما قد ها السبب في تقبله وعدم استقراره، ولعلد تصل الى مستوى الوسواس األوهاموق

نفسية نتيجة لما يالقيه من يتعرض في بعض الظروف لحاالت من اليأس والحزن واآلالم ال
 ، ويتبع ذلك عادة مشكالتتحول دون تحقيق رغباته امانية ط المجتمع التي، بسبب ضغواحباط

                                                
  .82ص،  مرجع سابق :مصطفى فهمي  -1
  .54ص ،  مرجع سابق :نصر الدين جابر  - 2 
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، ترتب عنه من فقدان الشعور باألمن، وما يعدم التوافق مع البيئة المدرسية، أو الجو المدرسي
، واالحساس بضعف المركز وصعوبة التعامل مع صعوبة التصرف في المواقف الجديدةو

  .المدرسي  السلطة المدرسية بالتالي الفشل
شكلة أخرى وهي الهروب من ، والغياب ترتبط ارتباطا وثيقا بموبوجه عام فإن مشكلة التأخر

، ويستخدم التالميذ في ذلك اساليب متعددة تهدف جميعها الى انهاء اليوم المدرسي قبل المدرسة
الي قوي ، وشعور التلميذ بضغط انفعروب الى سوء معاملة احد المدرسينموعده ، فقد يرجع اله

، قد يكون الهروب تخلصا من اعباء متابعة الدروس زاء حضور دروس هذا المدرس بالذاتإ
، كما قد يرجع الهروب الى تأثير بعض الرفاق د معه اي لون من المتعة الشعوريةالتي ال تج

المحرفين الذين يجد في االنطواء معهم تحت جماعة واحدة متنسقا إلشباع الدوافع التي لم يجد 
   1 .ها اإلشباع أو التقدير الكافي في المدرسة أو البيت ل

من هنا يتضح ان النجاح والفشل الدراسي للمراهق يتوقف على توافقه في البيئة المدرسية ، 
لحا بعيدا عن اإلستبداد واإلرهاب، وتركيز السلطة في يد وعليه يجب أن يكون جو اجتماعيا صا

ة وفهم ة على التوجه واإلرشاد المقرونين بالمحبة والعاطف، وان تكون سياسة المدرسة مبنيواحدة
، بل بتحويلها الى نشاطات اللجوء الى قمعها بالقوة والقسوة، دون نوازع المراهقين ودوافعهم

ومن اجل مصلحة المراهق يمكن للمدرسة ان تستعين بيس  الخ،...بالرفق واللين والحكمة 
تنسيق مع المؤسسات التي تعني بتمضية اوقات الفراغ ، والاألهل فحسب بل بذوي الخبرة جميعاب

، و ان تعمل جميعا ضمن اطار التعبئة العامة لحشد جميع نشاطات التي تخدم )كاألندية( المفيدة 
  .المراهقة ، وتعمل على احتوائها وتوجيهها توجيها سليما 

  :وقت الفراغ وعالقته بتحقيق التوافق للمراهق  -11
، ونقصد الب وخاصة الشباب شغل وقت الفراغل الهامة التي تواجه الطمن المشاكلعل      

، لوقت ياجاتهيحقق للطالب رغباته ويشبع ميوله ويقابل احتالذي بوقت الفراغ وقت النشاط 
، حتى ينشأ بعيدا عن تنمية شخصية الطالبالفراغ أهمية كبيرة اذا ما احسن استغالله في 

  .من االمورالتافه اذا ما لم يجد ما يشغل فراغه سوىاالنفعاالت النفسية التي تنتابه 

                                                
  . 52ص ، مرجع سابق :نصر الدين جابر - 1 
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وقت الفراغ يكتشف الفرد نفسه ، وينمي ملكاته الكامنة ، كما أنه فرصة للتعبير عن ففي      
والشباع الكثير من الحوافز الدوافع التي يتعذر اشباعها في الحياة  ، التوترالذات وللتنفيس عن 

لواقع ان يكون الوقت الذي تتغير فيه الشخصية ، وبالتالي اليومية ، فوقت الفراغ يمكن في ا
  .يصنع فيه الشخص من جديد 

يعتقد البعض ان الترويح يتنافي مع التربية ا يختلف عنها ، فان الترويح يتصل بالمناشط وقد    
الجسمية المبهجة حين ان التربية تتصل بالماشط العقلية التي يراها الشباب امرا باعثا على 

آمة الملل ، وفي الترويح يجد باب أوسع امكانياته في مجال الحياة االجتماعية العالقات الس
  1 .االنسانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 85ص  ، مرجع سابق :مصطفى فهمي  -1
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  :خالصة
نستخلص من خالل مناقشتنا لمحاور هذا الفصل ان مفهوم التوافق ببعدية النفسي واالجتماعي   

باع حاجاته المتعددة وامكانياته االدائية يشير الى مدى قدرة الفرد على التوفيق واالنسجام بين اش
  .، والعقلية الحقيقية وظروف الواقع المعاش 

وهناك عامالن رئيسيان يقفان وراء عملية التوافق ، يتمثل العامل االول في الفرد نفسه ، اي ما 
، ومختلف ، وقيم وميول وعواطفوافع وخبراتهو مرتبط بمحيطه الداخلي من حاجات ود

لفرد بما في ذلك والعامل الثاني يتمثل في البيئة المحيطة با.سلوكه التي تقوم بتوجيهاإلنفعاالت 
، من خالل على توافق االفراد بشكل او بأخر ، وجماعة األقران التي تؤثراألسرة والمدرسة

  .الجماعات التي يندمج فيها والتي تتم في اطار من عمليات من التأثير والتأثر 
 ،احالم، الكبت( ة ال شعورية بطريقة ناجحةد في استخدام حيلة دفاعيوكلما نجح الفر      

، ة على االرضاء ، وقدراته الحقيقةواعمال العقل للموازنة بين دوافعه الملح..) اليقظة 
، ومن ثم استطاع الظفر تخطي الكثير من العوائق المحيطة ومعطيات واقعة االجتماعي استطاع
فرد الى آخر، ومن النفسي االجتماعي التي تختلف من  بمستوى افضل من مظاهر التوافق

، ومدى توفير الشروط المساعدة اختالف جنسية وامكانياته الشخصية، حسب مراهق الى آخر
  .والمالئمة لتكيفه السليم 
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  :تمهيد - 
المشاكل ما فيها من  ،والمراهقة مرحلة من مراحل حياته، يعرف اإلنسان مراحل تطور عدة

واالجتماعية فأصبح بالضرورة بما ، والنفسيةوية التربيجعلها تستحوذ على عدد كبير من البحوث 
ي أهميتها ما يجعله يبنخصائص هذه المرحلة وستاذ التربية والرياضية على كان أن يتعرف أ

، بينهمالفوارق الفردية بين التالميذ فيها وكي يتمكن كذلك من أخذ ، حصصه على أساسهاأهداف 
و بجميع يتمكن من تنمية وتعزيز النمواإلناث من جهة أخرى وبالتالي ، وبين الذكور من جهة

النمو و، اليالنمو الفكري والنمو االنفعبين األنشطة البدنية وفالعالقة "جوانبه في هذه المرحلة 
   1."المستحيل الفصل بينهمابل في الواقع من ، هي عالقة وثيقة، االجتماعي

تعتبر المراهقة مرحلة من المراحل األساسية في حياة الكائن اإلنساني، بل وأهمها لكونها 
 باعتبارهاتشتمل على عدة تغيرات وعلى كل المستويات فهي إذن فترة حرجة في حياة الفرد، 

باإلضافة لما تشهده هذه المرحلة من  .الرشد إلىقل الفرد من الطفولة فترة نمو شامل تن
، في التوازن الشخصي الكلي وإعادة بناء الشخصية، وحياته مع اآلخرين من جراء اضطراب

 المراهق على المستوى الجسمي، النفسي،التحوالت والتغيرات العميقة والسريعة التي يعرفها 
  . واالجتماعيالمعرفي 

وقلة التوافق العضلي  د هذه الفترة من المراهقة بخاصية النمو السريع الغير منضم،إذ تنفر
والتقلبات العاطفية التي  باالندفاعكما تتصف . ، التخيل والحلماالنفعاليالعصبي، باإلضافة للنمو 

 إلىالقلق وقد يوصل  إلى، والتي تؤدي واالحتماليع التأثر وقليل الصبر تجعل المراهق سر
كبرى لهذه  أهميةعلماء النفس والتربية  أولىولهذا الغرض، فقد . د ضد كل ما يمثل السلطةالتمر

المرحلة من مراحل النشىء، من أجل التعامل معها ومساعدتها على تخطي هذه المرحلة بأقل 
  .ضرر

 النمائية، اومضاهرهوفي هذا الفصل يتعرض الباحث لمفهوم المراهقة من خالل أطوارها، 
بعض نماذجها، واحتياجاتها في هذه تجاهات التي خصت بها دراسة المراهقة مع توضيح االوأهم 

   .المرحلة
  
  

                                                
  .139، ص 1994 ، عالم الكتب، القاهرة،التدريس :فكري حسن ريان  1
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  :المراهقة -1
  :تعريف المراهقة -1-1 

  : اصطالحا 
زيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تقرب الفرد من المراهقة اصطالحا تعني التطورات الفي

عند البنات في سن مبكرة وال تحدث غيرات عنه وتحدث هذه الت، ييولوجي والجسمالنضج الب
1.سنة 12الذكور غالبا قبل سن 

  

كما  ،والعقلي واالنفعاليفهمي يعرفها بأنها التدرج نحو النضج البدني والجسمي أما مصطفى 
وتنتهي بالرشد فهي بذلك عملية ، أنها المرحلة التي تبدأ بالبلوغ "الدكتور فؤاد البهي السيد"يرى 

 أن "Gorkum" "جوركن"ى وير .ئها ظاهرة اجتماعية في نهايتهاعضوية في بدحيوية بيولوجية 
لنواحي التوافق بالنسبة  واالضطرابحركات المراهقة حتى سن الثالثة عشر تتميز بالتوازن 

ذ ال يلبث المراهق أن الطابع الوقتي، إل محي االضطراب، كما يؤكد أن هذا واالنسجام سقوالتنا
  2.ثر توافقا وانسجاما عن قبلكتصبح أتبدل حركته، لت

  :لغة - 
راهق بمعنى تدرج نحو النضج، ويعرفها معجم  إن كلمة المراهقة في العربية مشتقة من فعل

مراهق، وراهق وهي ولم يحلم بعد فهو  االحتالمالغالم الذي قارب  متن اللغة العربية أنها
  .مراهقة، رهاقة

، وفي العربية راهق بمعنى ...لحق أو دنى من أيكما علماء اللغة أن معنى كلمة رهق 
   .االحتالموراهق تعني قارب  ،....اقترب من
 الفعل الالتيني والمشتقة من "Adolescence"ألصل الالتيني لكلمة مراهقة تعنيأما ا

"Adolexere"  أو"Graz UP"  والعقلي  والجسميومعناها التدرج نحو النضج البدني
  .واالجتماعي واالنفعالي

بهذا نصل إلى أن كلمة المراهقة مشتقة من فعل راهق بمعنى تدرج نحو النضج، ويقصد به 
كانت من الناحية البدنية أو الجسمية أو العقلية  تطرأ على الفتى سواءمجموعة من التغيرات 

  .الشباب والرجولةالفرد من فترة أنها أن تنقل ش، من االجتماعيةالعاطفية أو 

                                                
  .23، ص 1978بيروت،  ، دار العودة،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي: عبد المنعم الحقي  1
  .1997محاضرة، معهد علم النفس،  لطة األبوية على النمو االجتماعي للمراهق،أثر الس: صالح العبودي  2
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  1.من مفهوم البلوغالمراهقة بشكل أوسع هم كلمة األمر الذي يجعلنا نف
و تنتهي طفولة يقصد به مرحلة نمو معينة تبدأ بنهاية  وأن المراهقة هي مصطلح وصفي،

هل أما بالنسبة للجنسين أو هي طور التغيرات الكبرى ، التي تؤالرشد،  أوبابتداء مرحلة النضج 
  . وما بعده  الثالثمع أفراده من أصحاب العقد من الحياة إلى المشاركة في مجتطفل العقد األول 

نما هي مرحلة تعني في ، إهذه هو سبب المراهقونحن ال نستطيع إطالقا أنحدد أيا من المظاهر 
من ظاهرة كلية ، وإنها كلها معا تمثل لنا األبعاد الحقيقية المختلفة النموبعاد أ، وكل النواحي

  2.، هي المراهقةعامة
  :لدى تالميذ الطور المتوسطخصائص النمو  -1-2

عندما يصل نمو الفرد إلى نهاية الطفولة المتأخرة، فإنه يسير قدما نحو البلوغ الذي ال يتجاوز    
عامين أو ثالثة من حياة الفرد، ثم يتطور البلوغ إلى مرحلة المراهقة، التي تمتد إلى اكتمال 

  .النضج في سن الرشد
  : تعريف البلوغ - 1-2-1

غ بأنه مرحلة من المراحل النمو الفسيولوجي العضوي التي تسبق مرحلة المراهقة يعرف البلو
  3.وتعتبر مرحلة ثانية في حياة الفرد التي يصل فيها النمو إلى أقصاه

بأنها مرحلة يتم فيها نضج " معجم علم النفس والتحليل النفسي"في كتابه  شاكر فانديلويعرفه  -
وتنقل به من مرحلة الطفولة إلى : معا جنسية وجسمية جديدةالغدد التناسلية واكتساب الفرد 

  4.المراهقة وكما يتمثل في قدرة الفرد على التناسل
تحدث خالل مرحة البلوغ تغيرات جوهرية، عضوية ونفسية في حياة الفرد، مما يؤدي بالنمو    

ف أحيانا هذه السريع إلى اختالل اتزان البالغ، نظرا الختالف السرعة النسبية للنمو وتوص
المرحلة بالسلبية،خاصة من الناحية النفسية، ألن الفرد يفقد اتزانه الذي كان يتصف به في 

  5.الطفولة المتأخرة
  

                                                
  .15، ص1986، ، دار الفكر للطباعة، دمشق2، طخفايا المراهقة: معروف رزيق  1
  . 193، ص1992، مكتبة النهضة، علم النفس التربوي: أحمد زكي صالح 2
  .272ص ، القاهرة،، دار الفكر العربيى الشيخوخةاألسس النفسية للنمو من الطفولة إل: فؤاد بهي السيد 3
  . 82، ص1936، معجم علم النفس والتحليل النفسي: شاكر عطية قنديل وآخرون 4
  .75، مطبعة الجامعة دمشق، سوريا، ص2، طأبحاث في علم النفس الطفل والمراهق: حافظ الجمالي 5



 المرحلة العمرية                                                              رابعالفصل ال

- 94 - 
 

  :مراحل البلوغ - 1- 1-2-1
  :تمر مرحلة البلوغ، بثالث مراحل جزئية نلخصها فيما يلي   
عند الذكور وبروز  الصوتة في البداية، نالحظ بعض المظاهر الثانوية للبلوغ مثل خشون :أوال

  .الثديين عند اإلناث
، سواء عند الذكور أو التناسلية األعضاءيحدث فيها إفراز الغدد الجنسية على مستوى  :ثانيا

  .األنثى ويستمر أيضا،نمو المظاهر الثانوية للبلوغ التي بدأت في المرحلة السابقة
ا وعندما تصل األعضاء التناسلية إلى تمام عندما تصل المظاهر الثانوية إلى اكتمال نضجه :ثالثا

  1.، إلى نهايتها وتبدأ بذلك مرحلة المراهقة)البلوغ(وضيفتها، تصل هذه المرحلة 
  :عالمات البلوغعوامل بروز  2- 1-2-1

عالمات البلوغ، تتحدد  اختالفوعلماء النفس، منذ بداية هذا القرن، أن  األطباءلقد الحظ       
داخلية  إلىنصنف هذه العوامل  أنرات، التي ينتمي إليها هؤالء ويمكن حسب األفراد والحضا

  .وخارجية
المستوى االقتصادي واالجتماعي والمثيرات الخارجية، لقد  المناخمثل : العوامل الخارجية* 

المناخ البارد يؤخره، كما لوحظ أن ارتفاع المستوى االقتصادي  أن إلى المالحظونانتبه 
  2.داألفرايقدم فترة البلوغ عند  أننه واالجتماعي، من شأ

القول، بأن العامل العرقي يؤثر في تقدم أو تأخر  إلىيذهب بعض الباحثين : العوامل الخارجية* 
اليابانيين  األطفال إن، أمريكي يأنثر وبولوجوهو عالم  "السناي"سن البلوغ، فقد الحظ 

اليهود  األطفاليعيشون فيه، بينما يمتاز  الذي المناخالبلوغ وذلك مهما كان  نمتأخرووالصينيين 
الذين يقطنون نفس  واألمريكيين األوروبيين باألطفالمقارنتا  الفتياتببلوغ مبكر، خاصتا عند 

 3.البلد
 :أهمية دراسة مرحلة المراهقة-1-3

تعود أهمية دراستها لمرحلة المراهقة إلى أهما مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية االجتماعية إذا 
كما أنهم . في المجتمع نتعلم فيها الناشئين تحمل المسؤوليات االجتماعية ووجباتهم كمواطنيي

                                                
  .78حافظ الجمالي، مرجع سابق، ص  1
  .123مرجع سابقن صفؤاد البهي السيد،   2
، 1994، القانون المدرسي، دراسة نفسية اجتماعية، الدار التونسية للنشر، تونس، تصورات التالميذ المراهقين: أحمد شبشوب  3
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يكونون أفكارهم عن الزواج والحياة األسرية، وبالزواج يكتمل جزء كبير من دورة النمو النفسي 
ة العام حيث ينشأ منزل جديد و تتكون أسرة جديدة ومن تم يولد طفل، وبالتالي تبدأ دورة جديد

وهكذا تستمر الدورة .... لحياة شخص أخر تسير من المهد إلى الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد 
  .في الوجود ويستمر اإلنسان في الحياة

والشك أن دراسة سيكولوجية المراهقة مفيدة للمراهقين وأيضا للوالدين وللمربيين ولكل من 
دية للفرد طفال فمراهقا ذات أهمية باللغة في يتعامل مع الشباب، ومما ال جدال فيه أن الصحة الفر

  1.حياته وصحته النفسية راشدا فشيخا
   :المقاربات المختلفة للمراهقة -1-4
  :النفسية للمراهقة مقاربةال - 1-4-1

مة بذاتها تتميز بالتوتر، تعتبر مرحلة المراهقة عند الكثير من الباحثين مرحلة مستقلة قائ
، ألن يد للحياةلحديث يرى أن المراهقة ليست بعث جد أن علم النفس ا، القلق والصراع، إالالثورة

هي في الحقيقة موجودة في المراهق من مرحلة الطفولة، كل التغيرات الظاهرة في هذه المرحلة 
مرحلة هي : "حلة البلوغ أي بداية المراهقةأن مر "محمد قطب"وفي هذا السياق يرى األستاذ 

ة الجسد نالبشري بكامله، ومن هنا يتم بناء الفترة السليمة بانطالق شحالنضج يتفجر فيها الكيان 
 دافعيتهتنمو  ة، فمرة ينمو خياله ومرواحدة ألن الطفل ينمو على دفعات ة الروح في دفعةنوشح

  2."ومرة تنمو قدراته وعظامهومرة تنمو عضالته 
نفسية لهذه المرحلة حيث ال ةالتحليليبالنظريات  اهتمأول من " 1905موند فرويدجسي"ويعتبر

أوضح أن الصراع األساسي لمرحلة المراهقة هو صراع توازن بين مطلب الهو ومطالب األنا 
، نا األعلى أو الضمير بطريقة أفضلضج معه األنوأن المراهق ينمو وي) EGO SUPR(األعلى

  3.ويصبح قوة داخلية تتحكم وتسيطر على السلوك
د نسيجمو ،جونز ارتويست ،هول، نليستا:ض من العلماء مثل اعتبرها البعفي هذه إن المراهق 

المرحلة الحساسة في حياته، يتعرض إلى تغيرات سريعة تشمل أجهزته النفسية ، وغيرهم فرويد
تسارع تلك التغيرات ينهكه  ألنمرحلة خاصة ليست كالمراحل األخرى والجسمية، لذا فقد 

                                                
  .329، 328ص ،2001عالم الكتب،  5، طعلم النفس النمو الطفولة والمراهقة حامد عبد السالم زهران ، 1
  .29، ص1981ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، المالمراهق: نوري حافظ 2
  .250، صمرجع سابق: فؤاد البهي السيد 3
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تعارض أحيانا على توجيهات الوالدين واألسرة ، ويجعله يسلك سلوكات غير عادية قد تويرهقه
  . والمجتمع بصفة عامة

  هذه المرحلة من الناحية النفسية االجتماعية حيث يعتبر المراهقة  "عماد الدين محمد"يفسر و   
  1.بذاتهتف كل االعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل مك يعتمدمرحلة انتقال من طفل 

  المبكرة هي المرحلة الثانية  ةبمرحلة البلوغ أي المراهقعليها هذه المرحلة التي يصطلح  إن
حيث يؤدي هذا النمو السريع إلى فيه سرعة النمو إلى أقصاها  التي تصل، في حياة الفرد

من عند الفرد كالتغيرات الهرمونية واإلفرازات  فيزيولوجيةإحداث تغيرات جوهرية عضوية 
نا بتصور شامل وفهم عميق لما تشهده عملية تلفة ال تمد، وتطور األجهزة العضوية المخالغددية

طابع القصور والنظرة  االت ألنه يغلب على هذا التفسيرشتى المجالنمو من التغيرات في 
                                      .الضيقة

ة فترة انتقال حادة وعنيفة تمثل مرحلة خاصة من حيا: "المراهقة بأنها" هول"وعليه يعتبر 
إليها جميع كما أن هذه المرحلة اليصل ، إحدى لمراحل السابقة والالحقة بهاشبيهة ب اإلنسان

  2."المراهقين على السواء
إعادة مكثفة لمراحل يمر بها الفرد على أنها التي  النشءمن مراحل " هول"ويتضح موقف 

، فإن التطور النوعيمن  يةاالبتدائالطفولة األولى تمثل المرحلة ، فإذا كانت مرحلة تطور البشرية
توازن ، ولذا يختل فيه التطورمرحلة المراهقة تمثل المرحلة الرومانسية األولى في ذلك 

وهكذا يشعر المراهق  ،لهاعات الجزئية المصاحبة سرعة النمو والسر، الختالل نسبة المراهق
ه يجعل هذه المرحلة ، وعلينحرافي، كما يميل سلوكه إلى ما يشبه السلوك االوالقلق باالرتباك

، أو هي مشكلة فقدان االتزان وعدم وضوح الهويةتمتاز بالسلبية الخاصة من الناحية النفسية ألن 
، ألنه ال ، ألن المراهقة ليس طفال"ERIKSON-إيريكسون "الذات حسب رأي البحث عن 

ن عالم فهو حائر يبحث ع، لم يصبح راشدا بعد ، ألنهوليس راشدإلى عالم الطفولة ينتمي 
  3."اليةيالخ هومطالب طربةضيستجيب لنفسيته الم

ثورة بقدر ما هي فترة  المراهقة ليست فترة تمرد أو:"كد الباحثون المعاصرون على أن يؤو
، وكل ما يثير هذا التمرد أو الثورة هو الجهل بنفسية المراهق وظروفه الحادة وتكبيله نمو طبيعي

                                                
  .27، ص1974، دار مصر للطباعة، القاهرة، سيكولوجية الطفولة والمراهقة :مصطفى فهمي 4 

  .29نوري حافظ، مرجع سابق، ص  2
  .250فؤاد البهي السيد، مرجع سابق، ص  3
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، وهي بهذا ليست وإمكانياتهعلى بناء ذاته واكتشاف قدراته  بالقيود التي تحول بينه وبين تطلعه
مرحلة السلوكات المنحرفة أو العجز عن المالئمة والتكيف، بقدر ما هي مرحلة تفجر فيها 

والتصرفات المتناقضة  اإلحباطيةالطاقات وكل ما يصادفه المراهق من توترات بسبب العوامل 
  1".لمدرسة والمحيط االجتماعي العام بكل مؤسساتهالمختلفة التي يتعرض لها في األسرة وا

  :المقاربة األنثروبولوجية للمراهقة - 1-4-2
تحتل المراهقة مركزا مرموقا بين الثقافات والبيئات والجماعات المختلفة، فمن الناس من    

نهايتها، يحيطهم بتقاليد خاصة، ومنهم من يؤكد أهمية بدئها عند الفتى أو الفتاة، ومنهم من يحتفل ب
فالثقافة اإلسالمية ترسم الخطوات الرئيسية والعالقات االجتماعية لصلة المراهق بأهله وذويه، 

األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم،  إذا بلغ:"كما جاء في قوله تعالى
  2".كذلك يبين اهللا لكم آياته واهللا عليم حكيم

المراهقة تمثل بداية الرشد لدى الشخصية مودعة : "مة يرى بأنور اإلسالمي بصفة عاوالتص   
وما يصاحب  اآلدميئة بتحمل المسؤولية التي ألقتها السماء على الكائن بذلك مرحلة الطفولة، باد

   3".لك من ترتيب آثار الثواب والعقابذ
ور العوامل ولقد أكدت نتائج األبحاث والدراسات بأن سلوك المراهقين يعتمد كثيرا على د   

  .الثقافية أكثر من العوامل البيولوجية في تحديد نمو الشخصية
والدراسات األنثروبولوجية أوضحت دور العوامل الثقافية في فهم المراهقة ولهذا ال يمكن    

  .تجاهلها أو إنكارها في تحديد أبعاد الشخصية ونموها في هذه المرحلة
ل طفاأن األ على" SAMOA"صاموا يرة في جز" M-MEED –مرجريت ميد "فقد أوضحت 

، االنتقال من العكس ، بل علىأو توتر أو قلق اضطرابأي لهم  ثوال يحد، يدخلون المراهقة
في على عكس مرحلة المراهقة  واالستقرارإلى الرشد تتم بالهدوء المرحلة الطفولة إلى المراهقة 

  4."مجتمعات الغربية المتحضرةال
يختفي منه المنافسة والصراع كما أنها لمراهقة في مجتمع ساموا أن ا" مرجريت ميد"ضيف وت

ي هادئ في الميول واألنشطة عواصف وأزمات وقلق ولكنها مرحلة نموا طبيعي وتلقائتعتبر  ال

                                                
  .27بق، صمصطفى فهمي، مرجع سا  1
  .59، اآلية رقم سورة النور: القرآن الكريم  2
  .100،ص 1989، الجزء األول، دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دراسات في علم النفس اإلسالمي: محمد البستاني  3
  . 251، ص1991، دار النهضة العربية، بيروت، علم النفس الفيزيولوجي: عبد الرحمان عيسوي  4
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حيث أنه عند خروج الطفل من  ،"ؤكدون كثيرا على النواحي الجنسيةيالمختلفة كما أنهم ال 
مسؤوليات  واتخاذار ويتم ذلك عن طريق الشغل والزواج مجتمع الكبطفولته يدمج مباشرة في 

  1.منعدمة في المجتمعات البدائيةعلى مستوى القبيلة وعليه تقريبا فإن المراهقة 
  :قاربة التكامليةالم - 1-4-3

البشري بكامله ومن هنا يتم إن مرحلة المراهقة هي مرحلة بداية النضج ينفجر فيها الكيان 
دفعة واحدة ألن الطفل ينمو على انطالق شحنة الجسد وشحنة الروح في ببناء الفترة السليمة 

 المرحلةأما في هذه  وعظامهينموا خياله ومرة ينمو واقعيته ومرة تنمو عضالته دفعات فمرة 
هات اهذه االتجكلها تقريبا دفعة فيحدث نموا سريع في كل اتجاه ومن بين تنطلق معادالت النمو 

  2.نفس الوقت تنطلق الشحنة الجسد والشحنة الروح معا في آن واحد في ةوالمختلف ةالمتكامل
مرحلة أما من منظور إسالمي فإن المراهقة تمثل بداية الرشد لدى الشخصية مودعة بذلك 

ما يصاحب ذلك من ترتيب الطفولة بادئة بتحمل المسؤولية التي ألقت على عاتق الكائن اآلدمي و
  3.والعقابآثار الثواب 

   :قاربة علم النفس الحديثم - 1-4-4
بذاتها ، كما كانت المرحلة في إن الكثير من الباحثين يعتبرون المراهقة مرحلة مستقلة قائمة 

والصراع إال أن علم النفس الحديث يتجه إلى اعتبار مرحلة المراهقة نظرهم تتميز بالتوتر والقلق 
في النضج البدني  ضمن تدرجامرحلة غير مستقلة عن بقية المراحل األخرى للنمو والتي تت

عن والجنسي والعقلي واالنفعالي غير أنه لكل مرحلة خصائصها البارزة المستقلة التي تميزها 
  .غيرها من مراحل

فيها من تغيرات  في الحياة الفرد لما يحدثوالمراهقة مرحلة انتقالية توصف بالحرجة 
حارة ويصاحبها القلق وتكثر فيها  عليها توترات انفعاليةجسمية عنيفة يترتب فيزيولوجية و

  4.يرا مار تكثر فتعكر حياة المراهقالمشاكل النفسية التي كث

                                                
  .283، ص1986، دار القلم، الكويت، 3، طاألسس النفسية للنمو اإلنساني :طلعت حسن  1
  .226، ص1980، الجزء الثاني، دار الشروق، منهج التربية اإلسالمية: محمد قطب  2
  .92، صمرجع سابقمحمد البستاني،   3
  .29، صمرجع سابقمصطفى فهمي،   4
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فترة نموا طبيعي هي  الباحثون إلى أن المراهقة ليست فترة تمرد بقدرة ماوعلى هذا فقد اتجه 
تحول بينه هو الجهل بنفسه المراهق وظروفه الحادة وتكبيله بالقيود التي التمرد  ايشير هذوكل ما 

  .إلخ ...توجه الطاقات وبين تطلعه إلى بناء ذاته واكتشاف قدرته فهي مرحلة 
الحرجة التي هذه الحالة الملفتة من هذه الفترة " 1970جينيرد "و" هاكر"وصف كل من وقد 

المعلومات والخبرات النمو السريع وغير المتساوي نقص  فيها التناقض الواضح ترجع إلىيكثر 
  1.ينلمتضاربة وعدم النجاح في متابعة تدريب المراهقوالمطالب ا

  : مظاهر النمو في مرحلة المراهقة  -1-5 
  : والفسيولوجيالنمو الجسمي  - 1-5-1

يتميز النمو الجسمي في السنوات األولى من المراهقة بالسرعة، كما أنها تعرف بمرحلة عدم 
لة تغيرات فيزيولوجية تتمثل في القلب االنتظار، والتناظر في النمو، كما تطرأ علة هذه المرح

وزيادة الضغط، نمو الرئتان، ويتسع الصدر إتباع لذلك، ويكون  عند األوالد أكبر منه عدد 
الفتيات، كما تكبر أجزاء الجهاز الهضمي، ويتضح ذلك في إقبال المراهق على الغداء بنهم، 

مك أما الوصالت بين األلياف ويزداد نمو األلياف العصبية في المخ من ناحية الطول والس
  .العصبية فتزداد، ويرتبط هذا بنمو وتطور العمليات العقلية كالتفكير والتذكر واالنتباه

وتكبر الغدد العرقية مما يجعلها تفرز كميات كبيرة من العرق عند بذل أي جهد ولو كان 
لمباشر على الحياة بسيطا، إلى جانب ذلك نجد أن الغدد الصماء لها تأثيرها المباشر وغير ا

االنفعالية للمراهق، وأهمها الغدة النخاعية التي تساهم في نمو العظام عند زيادة إفرازاتها وكذا 
الذي يؤدي إلى إسراع جميع العمليات الكيماوية  نالغدة الدرقية، التي تفرز هرمون الدرقيي

  2.ويساعد على نمو الفرد
لمرحلة ما يسمى باألغراض الجنسية الثانوية، ومن أهم نواحي التغيرات الجسمية في هذه ا

ين عند الفتاة نتيجة يدثوالتي تتلخص في نمو الشعر العرضين وفوق الشفة عند الولد، وبروز ال
  3.لنمو الغدة الثديية

، ترتبط بالعديد من التغيرات النفسية السابقة الفيزيولوجية ويالحظ أن هذه التغيرات الجسمانية
  .يز بها هذه المرحلةوالسلوكية التي تتم

                                                
  .26، ص1980لبحوث العلمية، ، دار اسيكولوجية المراهقة: علي بهادر  1
  . 156، 155، دار الشروق، جدة، صدراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعلم العام: محمد مصطفى زيدان 2
  .230، ص1994، دار األفاق الجديدة، بيروت، 2.، طمشكالت الطفولة والمراهقة: ميخائيل إبراهيم أسعد 3
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كما يمتاز النمو الجسمي بنوع من عدم التوازن فالجهاز العضلي يكون أسرع نموا من الجهاز 
العظمي، وربما كان هذا سببا فيها يبدو على المراهق من قابلية للتعب وعجز بالقيام 

  1.بالمجهودات
  :النمو العقلي - 1-5-2

طورا ينمو بها نحو التمايز والتباين إلعداد الفرد للمراهق ت) العقلية(تتطور الحياة المعرفية 
للتكيف الصحيح مع البيئة أو الوسط الذي يعيش فيه، ولهذا تبدو المواهب والقدرات التي تؤكد 

  .الفروق العقلية الواسعة والعريضة بين األفراد المختلفين
م والتعامل مع األفكار كما يقوم المراهق بتطوير فعاليته العقلية المتنوعة فتقوى قابلية للتعل

  2.المحدودة، وإدراك العالقات وحل المشكالت فتتعمق معرفته وتتسع في مجاالت مختلفة
  :ويقوم النمو العقلي أثناء مرحلة المراهقة على عدة عمليات عقلية أهمها ما يلي

  :الذكاء - 1- 1-5-2
اب النفسي السائد في وينمو نموا مطردا في الثانية عشر ثم يتعثر قليال نظرا لحالة االضطر

  .هذه المرحلة
  :االنتباه - 2- 1-5-2

تزداد مرحلة المراهق على االنتباه سواء في مدة االنتباه أو مداه، فهو يستطيع أن يستوعب 
  3.مشاكل طويلة ومعقدة بسهولة، أي يبلور شعور على كل شيء في مجاله اإلدراكي

  :النمو االنفعالي - 1-5-3
وثيق بالعالم الخارجي عبر مسيرتها واستجاباتها وبالعالم العضوي ترتبط االنفعاالت ارتباط 

  . الداخلي عبر شعورها الوجداني وتغيراتها الفيزيولوجية والكيميائية
  :  العوامل المؤثرة في انفعاالت المراهقة- 1- 1-5-3

  :يتتأثر عوامل المراهقة في مثيراتها استجاباتها بعوامل عدة والتي تتلخص فيما يل  
غيرات الجسمية الداخلية والخارجية والعمليات والقدرات العقلية والتألق الجنسي والعالقات الت

  4.العائلية ومعاييرها الجماعية والشعور الديني

                                                
  .48، دار الثقافة، بيروت، صة لرعاية الشباباألسس النفسية التربوي: عمر محمد الشيبانين 1
  .261، صمرجع سابق :ميخائيل إبراهيم اسعد 2
  .157، صمرجع سابق: محمد مصطفى زيدان 3

  . 355، 349ص ،مرجع سابق :ن زهراحامد عبد السالم   4
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  :التغيرات الجسمية الداخلية والخارجية/ 1
انفعاالت المراهق بالنمو العضلي الداخلي، وخاصة بنمو أو ظهور الغدد الصماء، فنشاط  تتأثر

لغدد التناسلية بعد سكونها طوال الطفولة وظهور الغدد الصنوبرية والغدة التيموسية بعد نشاطها ا
 طوال الطفولة ولهذه المظاهر أثارها النفسية االنفعالية وهذا ما تثنيه كل من أبحاث

l.s.gotileb ,davidson ,h,h 
لى أجزاء جسمه وتتغير النسب تتأثر انفعاالت المراهق أيضا بالتغيرات الخارجية التي تطرأ ع   

   1.الجسمية لنمو أعضائه
  :العمليات والقدرات العقلية/2

تهبط سرعة الذكاء في المراهقة، ويزداد التباين والتمايز القائم بين القدرات العقلية المختلفة     
والتفكير انفعاالت المراهق بهذا التغير وتؤثر بدورها في استجاباته، والتي تشمل اإلدراك والتذكر 

  .والتخيل
  : عملية اإلدراك* 

  سابية اإلدراكية تخضع لمدى تفاعليتأثر إدراك الفرد بنموه العضوي الفيزيولوجي وإن الح
. الفرد مع مقومات هذا الموقف ولنوع و لشدة ولمستوى إدراك المراهق لهذه العتبة الصوتية

من المستوى الحسي المباشر إلى 2.وهكذا نرى أن إدراك الفرد يتطور من الطفولة إلى المراهقة
    .المستوى المعنوي الذي يمتد عقليا نحو المستقبل القريب والبعيد

   :عملية التذكر* 
وتنمو سعة ، تنمو عملية التذكر في المراهقة معتمدا على الفهم واستنتاج العالقات والمتعلقات

    3.القدرة على االستعداد وتذكر
تذكر الفرد للموضوعات  ويتأثروالرشد  ةالمراهقطوال ويطل التذكر المعنوي في نموه 

   4.المختلفة بدرجة ميله ونموها
  
  

                                                
  .122، ص1998، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، سيكولوجية النمو للمربي الرياضي: محمد حسن عالوي 1
  .287فؤاد بهي السيد، مرجع سابق، ص 2
  .346حامد عبد السالم زهران ، مرجع سابق، ص 3
  .287ص، نفس المرجع، فؤاد بهي السيد 4
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  :عملية التفكير* 
 .وتجريدا معنويا وأكثرتناسقا من عالم الطفل  أكثرمراهق العقلي عند ال التفكير تكون عملية

وحل  ألشياءااد القدرة على االستدالل واالستنتاج والحكم على وينمو التفكير المجرد وتزد
  .المشكالت

  :عملية التخيل* 
كلما  طيرتبط التخيل بالتفكير ارتباط قويا خالل مراحل النمو المختلفة ويزداد هذا االرتبا

الطرق المختلفة القائمة بين تخيل  "فالتر"اقترب الفرد من الرشد واكتمال النضج وتبين دراسة 
  1 .الطفل وتخيل المراهق

  :الجنسي التالف /3
في المراهقة يكون هناك تالف شاقا قاسيا بين  أمايكون تباعد الجنسين  المتأخرةفولة في الط
قد تعوق هذه ، األخرتحول مضاد ولهذا يشعر المراهق بالحرج في عالقته بالجنس  ألنهالجنسين 

  .المثيرات الجديدة تفكيره ونشاطه العقلي
حد كبير بالعالقات العائلية المختلفة التي  لىإالنمو االنفعالي للمراهق  يتأثر :العالقات العائلية /4

وقد تساعده في تطوره وبلوغه وهذا يكون حسب الجو االجتماعي السائد في ، قد تعيق نموه
مشاجرة تنشاء بين والده وأمه تأثر في انفالته ومغاالة األب أو األم في السيطرة على  فأيعائلته 

دائم وشعوره  إرشاد إلىكطفل صغير يحتاج مور حياته اليومية واالستمرار في معاملته أ
أو  ،وقد يثور المراهق على بيئته المنزلية .بالحرمان المالي الشديد الذي يهبط بمكانته بين رفاقه

مختلفة من الصراع النفسي والذي يؤثر فيه  ألواننفسه ليعاني بذلك  أعماقيكبت هذه الثورة في 
  . باالنقسام على نفسه أوبالعصيان 

 ةتفرضها الجماعاستجاباته االنفعالية بمستويات المعاير والقيم التي  تتأثر :يير الجماعةمعا /5
مختلفين الطفولة  إطارينالمراهق يرى نفسه بين  أنحيث ، المختلفين أفرادهاوالثقافة القائمة على 

يشد  أنورفاقه لشعوره باختالف سلوكه ويخشى  أهلهوالمراهقة وهو لهذا يشعر بالحرج بين 
  2.الجماعة التي يتفاعل معها إطاربسلوكه الجديد عن 

                                                
  .349، صمرجع سابق : حامد عبد السالم زهران 1
  .   255، ص1982 ،القاهرة، الدار الجامعية ،، بدون طبعةعلم النفس النمو : محمود عباس عوض 2
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  :الشعور الديني /6
بعالقته بالدين عبر والديه المباشرة بفلسفة الحيلة ذاتها  ةاالنفعاليمثيرات المراهق  تتأثر
بهذه العالقات فيخفي بعضها  أيضا استجاباتها وتتأثر وماضيها وحاضرها ومستقبلها وأهدافها

  .ي حذر وحرصف األخرويجهر ببعض 
  1.مثيرات واستجابات المراهقة االنفعالية الديني في المراهقة عامل قوي في تغيير رفالشعو

  :المظاهر االنفعالية للمراهقة - 2- 1-5-3
  . واالنطالقة والرهافة الكآبة إلىمراهقة سريعة االستجابة تميل  بأنهاتتميز انفعاالت المراهقة 

سريع بالمثيرات االنفعالية المختلفة وهذا نتيجة الختالل اتزانه  تأثيرالمراهق  يتأثر :الرهافة /1
 أعماققديمة ولشدة مايستجيب لتلك االنفعاالت التي تثور في سالكه المالغدي الداخلي وشد عليه 

  .تسيل مدامعه سرا وجهرا أمورهلهذا مرهف الحس في بعض  نفسه وهو
يثير نقد الناس  أنويكتمها في نفسه خشية ، عن انفالته اإلفصاحيتردد المراهق في  :الكآبة /2

في ضوء الحقائق  أحالمهفي كابته حتى يشعر بضالة وسيستمر ،ولومهم فينطوي على ذاته
  .اليومية

طفولته القريبة وعالمة من عالمات  أثارالسريع واثر من  تأثرهمظهر من مظاهر  :االنطالقة /3
من قبل وصورة من صور التخفف من  يألفهام سد حاجاته البريئة في المواقف العصبية التي ل

  .الشاذةلتهدئة التوتر النفسي في مثل هذه المواقف  ووسيلةبه شدة الموقف المحيط 
ثم يتخلى عنه في  األمرحول انفعاالته حتى يصبح مشهورا فيقدم على  أحياناويندفع المراهق 
وصف المشاعر وانفعاالته وتفكيره  ىغالالمراهق يميل  أنحيث ، على نفسه مضعف وتردد باللو
   2.أي يلتزم الطفل بالحدود أعمال وأفعالوصف  إلىبينما يميل الطفل 

   :النمو االجتماعي - 1-5-4
وتتميز الحياة االجتماعية في المراهق بأنها المرحلة التي تسبق تكوين العالقات الصحيحة 

   3.التي يصل إليها المراهق في مرحلة الرشد
مثل في طبيعة العالقات االجتماعية التي يمكن أن تترتب على ذلك بين المراهقين كما أنها تت

  .واألسرة أو الرفاق، أو المجتمع بوجه عام
                                                

  .350، صنفس المرجع :عبد السالم زهران حامد 1
  . 306ص، مرجع سابق :فؤاد بهي السيد  2
  . 167، ص1982 سنةمطبوعات الجامعية، الجزائر،، ديوان المحاضرات في علم النفس االجتماعي: محي الدين مختار 3
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كما تظهر هناك فرق أساسي بين اتجاهات وسلوك المراهقين في الطبقات االجتماعية 
لشخصي، والترعة وفيما يخص سلوك المراهق يظهر في االهتمام المتزايد بالمظهر ا، المختلفة

على االستقاللية واالنتقال من االعتماد على التغير إلى االعتماد على النفس، وينمو الوعي 
االجتماعي والمسؤولية االجتماعية، كما تعتبر المنافسة من مظاهر العالقات االجتماعية في 

  .مرحلة المراهقة، وهناك عدة عوامل تؤثر في السلوك االجتماعي للمراهق
  1.، والجماعة الرفاق والمدرسةسرةفي االستعداد واالتجاهات العائلية واأل وتتمثل

سير الحركات تتحسن خالل مرحلة المراهقة، وتتطور  ةإن ديناميكي :النمو الحركي - 1-5-5
كذلك دقة وهدف التصرفات، وبشكل عام ثبات التوجيه الحركي وكذلك الظهور الواضح للبناء 

والدقة الحركية، كله تعمل علي قابلية التوجيه الحركي كذلك تتطور  والوزن الحركي واالنسيابية
طبقا لدلك قابلية التعود الحركي والحركات المركبة، أما تطور قابلية عند البنات فيكون قليال من 

   .هذه المرحلة تعتبر مرحلة جيدة لقابلية التعلم عند الجنسين إنمرحلة البلوغ، 
ظهر بالقضاء علي التناقضات الحركية في التوجيه الحركي حيث أن هده اتجاهات البنات ت

وقابلية التوقع والتصرف عند تغير الوضعيات، إضافة إلي قابلية التعلم الحركي وخاصة عند 
البنين حيث أن الفروق الجنسية الواضحة تظهر باختالف الفعالية الحركية وفي التوجيه الحركي، 

لجري، القفز، الرمي، ا(داومة وفي اإلشكال الحركية األساسية في قابلية القوة والم فكذلك االختال
  ).التوجه، التعود، قابلية التعلم، الدقة الحركية(ذلك في قابلية السرعة والتوافق وك) الخ...القذف

وبالنسبة للمرونة فإنها الصفة الوحيدة التي تتطور عند البنات أحسن من البنين وبذلك تكون 
الموهوبين إلي  مكانية ألكثر األلعاب الرياضية للوصول فيها بالرياضيينمرحلة المراهقة أحسن إ

  . 2المستويات العالية
  :حاجات ومتطلبات المراهقة -1-6 

  :للمراهق حاجات ومتطلبات في هذه المرحلة وتتمثل فيما يلي
  :الحاجة إلى األمن - 1-6-1

ى الشعور باألمن الداخلي، والصحة الجسمية، والحاجة إل وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي
  3.الحاجة إلى الحماية عند إشباع الدوافع والحاجة إلى المساعدة في حل المشكالت الشخصية

                                                
  .149، ص1994، دار المعارف، 8، طعلم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي 1
  .289- 288، ص1987، بغداد، 2، طالتعلم الحركي: ترجمة عبد العالي نصيف، كورت مائيل 2
  .401، ص 1984، عالم الكتب، القاهرة، 5.، طعلم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم زهران 3
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  :الحاجة إلى حب القبول - 1-6-2
وتتضمن الحاجة إلى التقبل االجتماعي، والحاجة إلى األصدقاء، والحاجة إلى الشعبية الحاجة 

الهدف، والتجانس في الخبرات، واأللفة التي يمكن أن تقوم  بالشعور إلى االنتماء للجماعة ووحدة
بسرعة بين األفراد، ومعرفة األدوار في الجماعة وتحديدها، كل هذا يؤدي إلى تماسك جماعة 

  1.الرفاق من المراهقين إلى أقصى حد
  :الحاجة إلى مكانة الذات - 1-6-3

لى المركز والقيمة االجتماعية، وتتضمن الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة إ
حاجة تحقيق الذات، لذلك فهو يريد أن يمدح دوما ويشجع ألجل الشعور بقدرته على تحقيق 

  .األعمال، وإنجاز المشاريع
وكذلك الحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة واالعتراف من اآلخرين، وكذا التقبل والحاجة 

   2.لقيادةإلى النجاح االجتماعي واالمتالك وا
  :الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار - 1-6-4

وتتضمن الحاجة إلى توسيع قاعدة الفكر والسلوك، وإلى اكتساب الخبرات الجديدة والحاجة 
إليها وإلى تنوعها، الحاجة إلى المعلومات ونمو القدرات فتظهر هذه الحاجة في الرغبة إلى 

     . طالعاالكتشاف، ومعرفة حقائق األمور وحب االست
   :الحاجة إلى  تحقيق الذات وتحسينها - 1-6-5

وتتضمن الحاجة إلى النمو، الحاجة إلى التغلب على المعوقات والعوائق أو التفوق على الغير 
والمنافسة، وتعني حاجة الفرد إلى إثبات وجوده في وسط الجماعة التي يعمل معها، أو في الوسط 

  3.معترف بها ومحل تقريراألسرة أو بين األقران، وأن ذاته 
  :الحاجة إلى اإلشباع الجنسي - 1-6-6

ويتضمن الحاجة إلى التربية الجنسية، الحاجة إلى اهتمام الجنس األخر وحبه، الحاجة إلى 
  4.التخلص من التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي الغيري

  

                                                
  .84، ص1982، ، دار القلم، الكويتالنمو في مرحلة المراهقة: محمد عماد الدين إسماعيل 1
  .402، نفس المرجع، صحامد عبد السالم زهران  2
  .52، ص1989، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية: محمد مصطفى زيدان 3
  .437، صمرجع سابق :حامد عبد السالم زهران 4
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  :أزمة المراهقة -1-7
فل إنسانا راشدا ومواطنا يخضع خضوعا بما أن المراهقة هي المرحلة التي تجعل من الط

مباشرا لنظم المجتمع وتقاليده وحدوده فهي إذن مرحلة مرنة تصطبغ بشعائر الجماعة التي تنشأ 
في إطارها وتمتد في مداها الزمني أو تقتصر وفقا لمطالب هذه الجماعة ومستوياتها الحضارية 

دما تتعقد المجتمعات التي يحيى المراهق ولهذا قد تصبح المراهقة أزمة من أزمات النمو وذلك عن
في إطارها، وعندما تتطلب من المراهق إعدادا طويال ونضجا قويا ليساير بذلك المستويات 
االقتصادية السائدة في المجتمع، هذا وقد تنشأ هذه األزمة من طول المدى الزماني الذي يفصل 

  .النضج الجنسي عن النضج االقتصادي
ة في المدن أكثر مما تبدو في الريف، وذلك لتباعد النضج الجنسي عن النضج وتبدو هذه األزم   

االقتصادي في األولى، ولتقاربها في الثانية، فما يكاد الفتى الريفي يبلغ حتى يتزوج ويقيم لنفسه 
عالقات جنسية صحيحة، لكن فتيان المدينة وخاصة المتعلمين منهم يتأخر بهم النضج االقتصادي 

هي جميع مراحل التعليم وإلى أن يقوى الواحد منهم على كسب رزقه وعلى الزواج على أن تنت
وهو لهذا قد يعاني أزمات جنسية حادة خالل هذه المدة الطويلة التي تبدأ بالبلوغ الجنسي وتنتهي 
بالنضج االقتصادي، فاألزمة بهذا المعنى تنشأ من اثر انتشار التعليم وإطالة مدة اإلعداد للحياة 

   1.تطور الحضاري الذي ينمو بالمجتمعات نحو التعقيد والتنظيم والرقيوال
  : مشاكل المراهقة -1-8

أن مشكالت المراهقة من المشكالت التي تواجه المراهقين في هذه المرحلة، فاللوم يوجه إلى 
 المجتمع نفسه والمدرسة والهيئات االجتماعية والبيوت وكل المنظمات التي لها عالقة بالصغار

  .فكلها مسؤولة على حالة القلق واالضطراب في الحياة هؤالء الصغار في الوقت الحالي
  : المشاكل النفسية - 1-8-1

من المعروف أن هذه المشاكل قد تؤثر في نفسية المراهق وانطالقا من العوامل النفسية ذاتها 
هذا التطلع بشق  التي تبدو واضحة في تطلع المراهق نحو التحرر واالستقالل وثورته لتحقيق

الطرق واألساليب فهو ال يخضع لقيود البيئة وتعليمها، وأحكام المجتمع وقيمة الخلقية 
واالجتماعية، بل أصبح بمحص األمور وبنقاشها ويزنها بتفكير، وعقله، وعندما يشعر المراهق 

ن قصد ألن بأن البيئة تتصارع معه وال تقدر موقفه وال تحس بإحساسه الجديد لهذا فهو يسعى دو

                                                
  .273-272، صمرجع سابق :فؤاد البهي السيد 1



 المرحلة العمرية                                                              رابعالفصل ال

- 107 - 
 

يؤكد بنفسه، بثورته وتمرده، وعنادهن فإن كانت كل من المدرسة واألسرة واألصدقاء ال يفهمون 
قدراته ومواهبه وال تعامله كفرد مستقل وال تتبع بيه حاجاته األساسية على حين فهو يجب أن 

  .يحسن بذاته وأن يكون شيئا يذكر، الكل بقدره وقيمته
  :المشاكل االجتماعية - 1-8-2

إن مشاكل المراهق تنشأ من االحتياجات السيكولوجية األساسية مثل الحصول على مركز 
ومكانة في المجتمع واإلحساس بأن الفرد مرغوبا فيه فسوف نتناول كل من األسرة والفرد 

  1.والمجتمع كمصدر من مصادر السلطة على المراهق
  : األسرة كمصدر للسلطة: أوال

ة من العمر يميل لالستقالل والحرية من عالم الطفولة، وعندما إن المراهق في هذه المرحل
تتدخل األسرة في شانه فإن يعتبر هذا الموقف يصغر من شانه، واحتقار لقدراته كما أنه ال يريد 
أن يعامل معاملة الصغار لذلك نجد المراهق يميل إلى نقد ومناقشة كل ما يعرض عليه من أفكار 

  . ا يقال بل يصبح له مواقف وأراء أحيانا لدرجة العنادوأراء ولم بعد يتقبل كل م
إن شخصية المراهق تتأثر بالصراعات الموجودة بينهن وبين أسرته ويكون نتيجة هذا 

  2.الصراع أما خضوع المراهق وامتثاله أو تمرده وعدم استالمه
   :المدرسة كمصدر للسلطة: ثانيا

فيها المراهقون معظم أوقاتهم، وسلطة  أن المدرسة هي المؤسسة االجتماعية التي يقضي
المدرسة تتعرض لثورة المراهق فالطالب يحاول أن يتماطاها، ويتمرد عليها يحكم طبيعة هذه 

بل أنه يرى أن سلطة المدرسة أشد من سلطة األسرة فال يستطيع المراهق أن . المرحلة من العمر
للتعبير عن ثورته كاصطناع الغرور أو  يفعل ما يريد في المدرسة، ولهذا فهو يأخذ مظهرا سلبيا

  .االستهانة بالدرس أو المدرسة أو المدرسين بوجه خاص بدرجة تصل إلى العدوان
  : المجتمع كمصدر للسلطة: ثالثا

إن اإلنسان بصفة عامة والمراهق خاصة يميل إلى الحياة االجتماعية أو إلى الحياة العزلة، 
ية بسهولة للتمتع بمهارات اجتماعية من اكتساب فالبعض منهم يمكنهم عقد صالت اجتماع

صداقات، والبعض األخر يميلون إلى العزلة، واالبتعاد على اكتساب صدقات لظروف نفسية 

                                                
  .60، ص1971، دار المعارف، القاهرة، يافمشكالت المراهقين في المدن واألر: ميخائيل خليل معوض 1
  .22، ص1974، دار المعارف للطباعة والنشر، بيروت، المراهقة وسن البلوغ: محمد رفعت 2
  



 المرحلة العمرية                                                              رابعالفصل ال

- 108 - 
 

اجتماعية أو اختالف قدراتهم على اكتساب المهارات االجتماعية، وكل ما يمكن قوله في هذا 
القة اجتماعية البد أن يكون محبوبا من المجال أن الفرد لكي يحقق النجاح االجتماعي وينهض بع

  .طف اآلخرين، وإن يكون له أصدقاء وأن يشعر بتقبل اآلخرين له
إن المراهق يواجه الثورة والنقد نحو المجتمع ونحو العادات والتقاليد والقيم الخلقية والدينية 

بانتمائه إلى  السائدة كما ينقد نواحي النقص، والعيوب الموجودة فيها، ويكون المراهق كفرد
المجتمع وفرديته وإننا نالحظ مقاومة وثورة تمرد من المراهق إذا ما ضغطت أو أعيقت هذه 

                                                   1.الرغبات من طرف المدرسة أو المجتمع
  :المشاكل الجسمية 1-8-3

ئ أحيانا، فبعض األمراض الغددية تبدأ من أمراض النمو التي تكون نتيجة تنظيم هرموني سي
تقدم أو تؤخر التناسل، إذ أنه نقص في النمو،إن المتاعب المرضية التي يتعرض لها الشباب في 
سن المراهقة كذلك هي السمنة المؤقتة، وإذا كانت كبيرة فيجب تنظيم األكل والعرض على 

مراهقين على انفراد مع الطبيب فقد تكون وراءها اضطرابات شديدة بالغدد كما يجب عرض ال
إحساس خانق بان أهله ال ) المراهق(الطبيب لالستماع إلى متاعبهم  وهو في حد ذاته عالج له 

  2.يفهمونه
  :المشكالت االنفعالية - 1-8-4

إن العامل االنفعالي جلي واضح في حياة المراهق،وذلك من خالل عنف رغباته وحدتها 
باب محضة خالصة، بل هو مرآة عاكسة الخالص بالتغيرات واالندفاع االنفعالي، ال يعود إلى أس

وأن صوته ) رجل، امرأة(التي طرأت على جسمه وشعوره أن جسمه ال يختلف عن جسم الكبار
أصبح خشنا يكسبه فخرا واعتزازا من جهة، ومن جهة أخرى يكسبه حياء وخجال وذلك للنمو 

فولة، كما يتجلى بوضوح خوف الطارئ وظهور عالمات ووصفات لم يألفها في مرحلة الط
 هسلوكا تالمراهق من هذه المرحلة الجديدة التي ينقل إليها والتي تتطلب منه أن يكون رجال في 

  .وتصرفاته
أما الفتاة فهذه المرحلة تدفع بها إلى أن تحمل كذلك سلوكات وتصرفات تسمو بها إلى امرأة 

  .سوية

                                                
  .22ص مرجع سابق، :محمد رفعت 1
  .71، صمرجع سابق :ميخائيل خليل معوض 2
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  :مشكل الرغبات الجنسية - 1-8-5
يشعر المراهق بميل شديد إلى الجنس اآلخر والى فكرة الحب من أول نظرة  من الطبيعي أن

معتقدا أن هذا حبا حقيقيا، ودائم ولكنه يفتل أما انه ناقص من حيث النضج واالتزان إلى المنطق 
السليم أو أن المجتمع يقف حائرا دون أن ينال ما ينبغي فعندما يفصل المجتمع بين الجنسين فانه 

اقة الدوافع الفطرية الموجودة عند المراهق اتجاه الجنس اآلخر، وإحباطها وقد يعمل على إع
يتعرض النحرافات وغيرها من السلوك األخالقية كممارسة العادات السيئة، باإلضافة إلى لجوء 
المراهق إلى أساليب ملتوية ال يقبلها المجتمع،كمعاكسة الجنس اآلخر، واالنحراف في بعض 

  1.القصص الجنسية أو متابعة األفالم المشيعةاألساليب كقراءة 
  :المشاكل الصحية - 1-8-6

إذ يصاب ) السمنة(إن المتاعب المرضية التي يتعرض لها الشباب في سن المراهقة هي 
المراهقين بسمنة بسيطة مؤقتة ولكن إذا كانت كبيرة فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض 

رابات شديدة بالغدد كما يجب عرض المراهقين على على طبيب مختص فقد تكون وراءها اضط
انفراد مع الطبيب لالستماع إلى متعبهم وهو في حد ذاته جوهر العالج الن لدى المراهق إحساس 

  2.خانق بأن أهله ال يفهمونه
  :أهمية ممارسة التربية البدنية والرياضية لتالميذ الطور الثالث -1-9

فة عامة أنها جزء من التربية العامة، وتساهم في دفع عجلة إذا كان تعريف التربية البدنية بص
التقدم في المجتمعات، وهي ميدان تجريبي هدفه تكوين المواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية 

لهم، وهذا فإن نشاط ) توفيرها(واالجتماعية، والحصول على القيم التي يعجز المنزل عن تقديمها 
هذه األهداف وعلى مستوى المجتمع فهو يتضمن النمو الشامل والمتزن التربية البدنية يحقق 

  .للتلميذ، ويحقق احتياجاته البدنية مع مراعاة المراحل التي يمر بها
وتظهر أهمية التربية البدنية والرياضية كمادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لشخصية ونفسية تلميذ 

فرص اكتساب الخبرات والمهارات الحركية،  الطور الثالث من التعليم األساسي، لكي تحقق له
التي تزيده دافعية ورغبة وتفاعال في الحياة اليومية، وتعتبر التربية البدنية والرياضية عملية 
تنفيس وترويج لتالميذ الطور الثالث، حيث تعمل على تحقيق نوع من الراحة الفكرية والبدنية، 

ياضية متوازنة، منسجمة ومتناسقة تنمي عملية وتجعلهم يعبرون أحاسيسهم ومشاعرهم بحركات ر
                                                

  .73، 72ص مرجع سابق، :ميخائيل خليل معوض 1
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التوافق بين العضالت واألعصاب في كل ما يقوم به التلميذ من حركات هذا من الناحية 
البيولوجية، أما من الناحية التربوية فبوجود التالميذ في مجموعة واحدة خالل حصة التربية 

م الكثير من الصفات الخلقية والتربوية البدنية والرياضية، فإن العملية التي تتم بينهم تكسبه
  1.كالطاعة والشعور بالصداقة والزمالة واقتسام الصعوبات مع الزمالء

الطفل في المرحلة األولى من المراهقة ينفرد : "إلى أن "تشارلز بيوكر"وفي نفس السياق يشير 
كما  بصفة المسايرة للمجموعة التي ينتمي إليها فيحاول أن يظهر بمظهرهم ويتصرف

  ".يتصرفون
  :وهذا فإن التربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة تعمل على

 .تربية روح الجماعة والتعاون واحترام اآلخرين -

 .التعود على النشاط والحيوية بعيدا عن الخمول والكسل -
 .تقوية البنية الجسدية، والتقليل من اإلصابة باألمراض -

   2.ضطرابات النفسية الناتجة عن العزلة واالنطواءالترويج والتخفيف من حدة اال -
 :خصائص ومميزات األنشطة الرياضية عند المراهقين -1-10

تسعى المدارس التربوية في جميع أطوارها خاصة مدارس التربية البدنية الرياضية لتنمية 
عاد الرياضات جميع المهارات الحركية التي يتلقاها التلميذ في كل األطوار ويراعي في ذلك استب

األثقال والمالكمة وتتشابه العاب البنات مع البنين في بعض  رفع: ال تالئم البنات مثل التي
 3.الخ...كرة الطائرة كرة اليد، كرة السلة، :الرياضات مثل

  :اآلثار االجتماعية للتربية البدنية والرياضية على المراهق -1-11
مما الشك فيه أنه  :اضة والتعاون ومساعدة الغيرأثر التدريب في تنمية الروح الري -1-11-1

يمكننا أن نحصل على نتيجة عالية في حياة الطفل االجتماعية إذا حاولنا تدريبه منذ السنوات 
األولى من حياته، على األلعاب التعاونية، فإن يؤدي إلى نمو الطفل نموا اجتماعيا متصال بغيره 

  .لتعاونيمن األطفال، ووجود مجال جيد للتدريب ا
يغلب على الفرد المتنافس في مختلف  :أثر المنافسات على شخصية المراهق -1-11-2

الميادين الثقة بالنفس، واالعتماد عليها وسرعة االنفعال في السنوات األولى، قبل ظهور مرحلة 
                                                

  .142، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، صالتربية السياسية للشباب ودور التربية الرياضية: ف أبو العالطعوا 1
  .113ص، 1964كمال صالح وحسن معوض، دار الفكر العربي، القاهرة، ) ترجمة(، أسس التربية البدنية: تشارلز بيوكر 2
  .256ص  ، مرجع سابق،، واخرون بسيونيد عوض ومحم 3
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التعاون، وإذا تكرر انهزام الطفل أثناء المنافسة مرات عديدة، فقد يؤثر هذا على شخصية في 
المستقبل تأثيرا كبيرا، والطفل الذي ال يستطيع االنتصار فهو إما أنه يتنافس بطريقة غير مقبولة 

  .من المجتمع، أو يشعر بالخضوع واأللم لعدم توفيقه في اللعب على جانب زمالئه
للعب دور أساسي في صفة التعاون، وخاصة  :أثر اللعب في تنمية صفة التعاون -1-11-3

ث تحدد لكل فرد مهمة خاصة، ويكون االنتصار في األخير للجماعة ككل، ألعاب الفرق، حي
إن نمو صفة التعاون عن طريق اللعب من أهم العوامل االجتماعية التي ، وليس إلى فرد معين

تؤثر على حياة الطفل المراهق، ألن شعوره بتواجده وسط الجماعة يساعد في المستقبل، على أن 
بصفة منتظمة، واألطفال الذين يلعبون يجدون سهولة أكبر في مواجهة يعيش ويتفاهم مع الجماعة 

  . المواقف االجتماعية المختلفة، وفي تكيفهم مع األطفال اآلخرين أكثر من الذين ال يلعبون
و هذا يمكن أن ننظر إلى  يؤدي إشباع حاجات المراهق إلى تحقيق األمن النسبي له

واألمن النفسي هو الطمأنينة  "ضابط األمن النفسي"األخصائي النفسي في المدرسة على أنه 
النفسية أو االنفعالية، وهو األمن الشخصي حيث يكون إشباع الحاجات مضمونا وغير معرض 
للخطر، واألمن النفسي مركب من اطمئنان الذات، والتأكد من االنتماء لجماعة آمنة، والشخص 

  1.اآلمن تقنيا يكون في حالة توازن أو توافق أمني
  : كيفية تحدي  التقلبات السلوكية للمراهق -1-12

  :يمكن تحدي التقلبات السلوكية للمراهق بما يلي        
  .إعطاء أهمية لكل ما يقوم به التلميذ المراهق من نشاط  -
  عدم التخوف أمام ظهور سلوكات غير طبيعية ، كونها عفوية من أثر اللّعب  -
 .ين عن الفوج أو جماعة العملالعمل على إدماج التالميذ المنعزل -
 .إسناد أدوار و تكليف التالميذ بمهام أثناء العمل  -

 .إعالم التلميذ بمحتوى التعلم، بإنشاء عقد معنوي بينهم و بين األستاذ -
 .تلبية رغباتهم بعد تشخيص حاجاتهم و انشغاال تهم  -

 .حةتوفير فرص اإلدماج و الترويح على النفس من خالل نشاطات مكيفة و مري -
 .اختيار عمال نشيطا و مرنا خال من االلتزام و األوامر -

 .تجنّب اإلرهاق و العمل الممل الخالي من المتعة و المنفعة -

                                                
  .186، ص 1965، دار النهضة العربية، القاهرة، التربية الرياضية للخدمة االجتماعية: محمد عادل خطاب، كمال الدين تركي 1
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 . السهر على غرس روح االجتهاد و المثابرة و التمسك باألخالق الحسنة  -
محتوى إدراك التغيرات الطارئة التي تظهر عند المراهق والتي تشترط اليقظة في اختيار ال -
 ).كما وكيفا(
 .انتهاج العمل  باألفواج و اختيار الطريقة النشيطة و التعاونية  -

 .اختيار وضعيات تقتضي التعاون، التشاور، التضامن، واإلدماج -
مراقبة أعمال و نشاطات التالميذ خاصة شدة الجهد و مساعدتهم في تأدية مهامهم عن  -

 . ر المباشرطريق التوجيه، اإلرشاد و التدخل الذكي الغي
 .عدم التمادي في العمل بالتكرار الذي ال عالقة له بمؤشرات الكفاءة المستهدفة -

 .إعطاء األولوية للعمل النوعي قبل العمل الكيفي  -
 .تدعيم عضالت البطن و الظهر و السعي نحو استقامة الجسم و اعتداله  -

 .الطبيعية  التنويع في الوضعيات التعليمية ، منطلقها األساسي تكون الحركة -
 .مراقبة المجهود بسبب التعب المبكر الذي يظهر عند التلميذ و أثره السلبي على القلب  -

 .1تجنب الحركات الضيقة ، خاصة تلك التي لها أثرا سلبيا على العمود الفقري و المفاصل -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ة الديوان الوطني ، مطبعالوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط: األساسي اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم 1

  .101، ص2003بعد، ديسمبر للتعليم عن 
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  :خالصة - 
هذه المرحلة يحدث على من كل ما سبق ذكره في فصل المراهقة المبكرة نستنتج أن النمو في 

شكل تغيرات جسمية خارجية، يستطيع أن يالحظها المراهق نفسه كما يالحظها كل من حوله، 
وهناك تغيرات فيزيولوجية داخلية تظهر في وظائف األعضاء العضوية والنفسية، كل هذه 

حت شابة، التغيرات تؤدي إلى إحساس المراهق بأنه أصبح رجال بالغا، والى المراهقة بأنها أصب
وفي هذه المرحلة بالذات ينبغي أن توجه عناية كبيرة لتنمية التفكير العلمي لدى المراهقين 
وتعويدهم على استخدام التفكير المنطقي المنظم في حل ما يواجههم من مشكالت نفسية 

                                          .واجتماعية
حدى الوسائل التي تحقق حاجات المراهق و تخفّف من حدة ولعّل التربية البدنية و الرياضية إ

 .بالتالي تحقيق ذاته و صراعاته
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  :تمهيد -
أي بحث علم من العلوم يقاس بدرجة الدقة التي يصل إليها في تحديد  الشك أن تقديم

مفاهيمه وفي دقة األدوات المستخدمة لقياسه وتزداد الصعوبة في المقياس الذي يعتمد عل 
السلوك البشري في مجاالته المتعددة، واليمكن للباحث أن يقوم بدراسة ظاهرة دون أن تكون 

  .المناسبة لقياس هذه الظاهرة اةاألدله 
في الدراسة،  أتبعناهاالفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات الميدانية التي  ذاوفي ه

نتائج موضوعية قابلة  واعتبارهاأجل الحصول على نتائج علمية، يمكن الوثوق بها  ومن
روف فإن الذي للتجريب مرة أخرى، وبالتالي الحصول على نفس النتائج األولى، كما هو مع

صاحب  اتبعقابليته للموضوعية العلمية وهذا يتحقق إال إذا  يميز أي بحث علمي، هو مدى
   .الدراسة، منهجية علمية دقيقة وموضوعية
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  .يتميز البحث العلمي بتعدد مناهجه :المنهج المتبع 1-
  .خال…1المنهج لغة هو الطريق الواضح والمستقيمف

  .الخ…2"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" قوله تعالى :في الترتيل
إذ يحدد كيفية جمـع   حيث يعتبر اختيار منهج الدراسة مرحلة هامة عملية البحث العلمي،

البيانات والمعلومات حول الموضوع المدروس، لذا فإن منهج الدراسة له عالقـة مباشـرة   
المـنهج   اختيـار بيعة الموضوع هي التي تحدد بموضوع الدراسة، وبإشكالية البحث،حيث ط

حصة التربية  أثناءشبه الرياضية األلعاب المساهمة : (من موضوع دراستنا وانطالقاالمتبع، 
حيـث  ) لمرحلة التعلـيم المتوسـط   البدنية والرياضية في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي

مـاهي   واالجتماعيةة والنفسية نتطرق في بحثنا إلى موضوع أو ظاهرة من الظواهر التربوي
عليه في الحاضر وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها، بغـرض توضـيح تـأثير    

المنهج الوصفي الذي  اعتمدنالطبيعة الدراسة،  واستجابةالتابع  المتغيرالمستقل على  المتغير
ميول والرغبات وال واالتجاهاتهو تصور دقيق للعالقات المتبادلة بين المجتمع " :يعرف بـ

والتصور بحيث يعطـي صـورة للواقـع الحيـاتي ووضـع مؤشـرات وبنـاء تنبـؤات         
بأنه يعتمد على تجميع الحقـائق  : "في تصنيفه للمناهج) هويتي(وقد عرفه  .الخ…3"مستقبلية

     .الخ…4"مقبولة تعميماتوالمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى 
اسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحـداث أو  لدر ةالطريقة المنظم"

حقائق جديدة أو لتحقيق من صحة حقـائق قديمـة، وأثارهـا،     اكتشافأوضاع معينة بهدف 
  .الخ…5"والعالقات التي تتصل بها وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها

لتي تتكامل لوصف الظاهرة أو مجموعة اإلجراءات البحثية ا"بأنه ) بشير صالح الرشيدي(عرفه 
  نيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالعلى جمع الحقائق والبيانات وتص اعتماداالموضوع 

داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات على الظاهرة أو الموضـوع   لالستخالصكافيا ودقيقا 
 6.الخ…"محل البحث

                                                        
 .76، ص1996 ، المكتب العربي الحديث، مصر،مناهج البحث العلمي :الرحمانالعيسوي عبد  1

  .48القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية 2

  .219، ص1991لنشر، الموصل،، دار الكتاب للطباعة واطرائق البحث العلمي ومناهجه :وجيه محجوب 3

  .224، ص1979، وكالة المطبوعات، الكويت، أصول البحث العلمي ومناهجه: أحمد بدر 4

 .84، ص1985، المكتب الجامعي، مصر، وات والمنهج إلعداد البحوث االجتماعيةالبحث العلمي الخط :محمد شفيق زكي 5

  .59، ص2000تاب الحديث، ، دار الكمناهج البحث التربوي :بشير صالح الرشيدي 6
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  : االستطالعيةالدراسة  3-
تلك البحوث التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق إليها أي ، هي االستطالعيةالبحوث    

باحث من قبل وال تتوفر عنها بيانات أو معلومات أو حتى يجهل الباحث كثيرا من أبعادها 
   .الخ...1وجوانبها

 أساسضبط سؤال اإلشكالية وصياغة الفرضيات، هو  إن على أي باحث،كما ال يخفى    
لبحث المناسبة فهي أساس إنجاز الجانب الميداني، الذي يعطي انطالق الدراسة وأما أدوات ا
  هو أحد األدوات المعتمد عليها إلنجاز هذا البحث،  االستبيانمصداقية لإلشكالية ولما كان 

حصة التربية البدنية  أثناءشبه الرياضية األلعاب المساهمة (وباعتبار أن دراستنا    
  .)لمرحلة التعليم المتوسط االجتماعيوالرياضية في تحقيق التوافق النفسي و

بزيارة  ناقم، وبعدها فقد كانت بداية المشروع منذ توجيه وإرشاد األستاذ المشرف   
    ،)الشراقة(لمديرية التربية لوالية الجزائر غرب  التابعة ؤسسات التربويةالملمجموعة من 

ا بغرض التعرف على ميدان وهذ ميدانيةقمنا بزيارة وقبل التطبيق النهائي ألدوات البحث 
الدراسة او السير  ألدواتالبحث وكذا مختلف العوامل المحتملة التي قد تعرقل التطبيق الجيد 

وكانت لنا لقاءات مع  األساتذة،على عمل بعض  اإلطالع مكننا من االحسن للبحث، وذلك م
في  رياضيةشبه البعض األساتذة وطرح بعض األسئلة عليهم بخصوص استعمال األلعاب ال

حصة التربية البدنية والرياضية، والغرض منها هو إيضاح بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع 
  .الدراسة

وكان لنا مديرية التربية لوالية الجزائر غرب ثم بعد ذلك تلتها زيارات ميدانية إلى مقر   
ات المتعلقة نقاش مع األمين العام لمديرية التربية الذي أمدنا ببعض المعلومات واإلحصاء

  .اطعةبتوزيع وتقسيم المؤسسات على مستوى المق
هذه على األستاذ المشرف والغرض منه هو التأكد من أن  اتم عرضه ألدواتا ههذ    

وبعد مراجعة األسئلة والتصحيح . تحقق غرض الدراسة وتخدم فرضيات البحث األدوات
األولي على  االستبيان يعبتوزأين قمنا  وتغيير البعض منها حسب مالحظات األستاذ،

، من أجل الوقوف  استاذ15  :التربية البدنية والرياضية المقدرين ب ساتذةامجموعة من 
  .قبل التوزيع النهائي له ناالستبياعلى نقائص وثغرات 

                                                        
 .74، ص1984، مكتبة الفالح الكويتية، أضواء على الدراسة الميدانية: ناصر ثابت 1
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المطلوب قياسه،  للشيءبصفة عامة وقياسها  كذالك للتعرف على مدى وضوح األسئلة،   
قد تسبب حرجا للمستجوبين أو يحاولون عدم اإلجابة عليها، حتى التعرف على األسئلة التي 

   .تبعد هذا الحرج أخرىدة صياغتها بطريقة ايتم إع
من  االستطالعية، ولقد مكنتنا الدراسة لمديرية التربية لوالية الجزائر غرب اختيارنافكان   

 استجابةومدى  لالختبارقصد صياغة فرضية عمل قابل  واالحتماالتدراسة كل التقنيات 
  .عينة البحث لألهداف

  :وكيفية اختيارها البحثمجتمع  - 4
  :البحثمجتمع  -1-
إن مجتمع الدراسة يمثل الفئة االجتماعية التي نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليها وفق    

أستاذ  51نا من ن مجتمع بحثوكيت وفي هذه الدراسة المنهج المختار والمناسب لهذه الدراسة،
متوسطات الجزائر في مرحلة التعليم المتوسط، وهم موزعين على  بية البدنية والرياضية التر

-2008ولقد حدد عدد أفراد مجتمع البحث، حسب إحصائيات ، مؤسسة 80غرب، والتي عددها 
   .أستاذ 166لوالية الجزائر غرب والمقدم من طرف مديرية التربية  2009

   : البحثعينة  -2-
ختيار العينة الحصول على معلومات من المجتمع األصلي للبحث، فالعينة إذا إن الهدف من ا  

هي انتقاء عدد األفراد لدراسة معينة تجعل النتائج منهم ممثلين لمجتمع الدراسة، فاالختبار الجديد 
  ،...1للعينة يجعل النتائج قابلة للتعميم على المجتمع، حيث تكون نتائجها صادقة بالنسبة له

اول الباحث، أن يحدد عينة لهذه الدراسة، تكون أكثر تمثيال للمجتمع األصلي، هذا ما لقد ح   
يخول له الحصول على نتائج يمكن تعميمها ولو بصورة نسبية، ومن ثم الخروج بنتائج تالزم 
الحقيقة وتعطي صورة واقعية للميدان المدروس، شملت عينة البحث أساتذة التربية البدنية 

أستاذ  166مرحلة التعليم المتوسط، على مستوى والية الجزائر غرب البالغ عددهم  والرياضية  في
مؤسسة، حسب إحصائيات مديرية  80موزعين على جميع أقطار هذه المقاطعة لغرب الجزائر في 

، واحتراما لألسس المنهجية عند إجراء البحوث 2009-2008التربية لوالية الجزائر غرب لسنة 
ن النتائج أكثر صدق وموضوعية، فقد تم اختيارنا لعينة من المجتمع األصلي العلمية وحتى تكو

أي من العدد اإلجمالي  مؤسسة، 80من  %25بطريقة عشوائية منتظمة حيث تم اختيار نسبة 
                                                        

، 2000، مركز الكتاب للنشر، مصر، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي :إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهي 1
  . 129ص
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مؤسسة، وأخذنا كل األساتذة الذين يعملون بهذه  20للمؤسسات فأصبحت عينة البحث 
  .المجتمع األصلي للعينةأستاذ من   51المؤسسات فأصبح لدينا 

  .يبين عدد المؤسسات ومجموع األساتذة لعينة البحث ):02(رقم جدول 
  02  .عبد الرحمان بوساعة - 
  03  .العقيد سي الحواس - 
  03  .العقيد بوقرة - 
  03  .هشام بن عبد المالك - 
  03  .2جسر قسنطينة  - 
  03  .أبو حنيفة - 
  02  .فاطمة حاج احمد - 
  02  .اإلخوة العاقل - 
  02  .اكمالية تسالة المرجة - 
  03  .3شراقة  - 
  02  .بابا حسن - 
  03  .عين اهللا - 
  02  .محمد راسم - 
  03  .2محمد صالحي عين النعجة  - 
  02  .األخوين مهدي - 
  02  .الخرايسية الجديدة - 
  02  .العاشور الجديدة - 
  03  .56ماي  19 - 
  03  .مولود فرقان البريجة - 
  03  .حي الكثبان - 

  51  المجموع
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هل تطبق األلعاب - طرحناه وهو الذي لالسؤااالستبيان ووقوفا على  ةوبعد جمع استمار     
نة البحث المتكونة من وبعدها تم تحديد عي ؟في حصة التربية البدنية والرياضية شبه الرياضيةال

 ط من عدة متوسطات وهو السنة الثالثة متوس، مستوى دراسي واحد  إلىوتلميذة ينتمون تلميذ  100
وتم تحديد هذه المتوسطات بعد جهدا كبير حيث كنا نلتقي في الندوات التي كان يقيما ،جزائر غرب

مفتش التربية البدنية والرياضية لتعليم المتوسط وهناك وبعد النقاشات التي أجرينها مع اساتذة 
  : منالتربية البدنية لتعليم المتوسط تم تحديد مجتمع الدراسة وهي كل 

  .بلدية بابا حسنبابا حسن متوسطة  -
   .بلدية الحمامات محمد راسممتوسطة  -
  بلدية الدويرة  األخوين مهديمتوسطة  -
  .بلدية بئر توتةاإلخوة العاقل  متوسطة -
   .حيدرة بلديةفاطمة حاج احمد  متوسطة -

 أساتذةالشبه الرياضية وهناك  األلعابتطبق  أساتذةهناك  أنبناءا على  عينةه الذوتم اختيارنا له    
  :الى عينتين ةمقسم وبدورها  الشبه الرياضية وهي  األلعابال تطبق 

الشبه  لأللعاب مارسين تم تحديدها باالفراد الم، تلميذ وتلميذة  50من  وتتشكل: األولىالعينة - 
المشرفين  ساتذةاألوهذا بعدما اكده  حصة التربية البدنية والرياضية بشكل مستمر أثناءالرياضية 

    .على هذه العينة
 لأللعاب ممارسين الغير تم تحديدها باألفراد، تلميذ وتلميذة  50وتتشكل من  :العينة الثانية - 

ما أكده األساتذة هذا بعدوحصة التربية البدنية والرياضية بشكل مستمر  أثناءالشبه الرياضية 
  .  المشرفين على هذه العينة

بعين االعتبار عدة عوامل مثل  نأخذلم  ألنناوذلك ، العينة كان بطريقة عشوائية واختيارنا لهذه     
  .المستوى االجتماعي واالقتصادي وكذلك الجنس وبالتالي فرص متكافئة لدى كل فرد في االجابة
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  :مواصفات العينة - 5
من اجل  ةالمنهجي فإن هذه الدراسة تستلزم احترام الشروط انطالقا من إشكالية البحث وفروضه،   

من تالميذ السنة الحصول على نتائج ذات صدق وموضوعية، وعليه فإن عينة البحث تشمل فئة 
وحيث انه ليس من ، سنتين في المرحلة المتوسطة اعاشوألنهم قد  الثالثة من التعليم المتوسط

شهادة التعليم  لما ينتظرهم من امتحان، الممكن اختيار عينة الدراسة من السنة الرابعة متوسطة
   .  المتوسط

  :أدوات البحث -6
وللتحقق من صحة فرضيات هذا البحث لزم حلول إشكالية البحث المطروحة  إلىقصد الوصول    

  : إتباع أنجع الطرق وذلك من الدراسة والتفحص، حيث تم استخدام األدوات التالية
 :الدراسة النظرية -1- 6

أو المادة الخبرية، حيث تتمثل في االستعانة بالمصادر " افيةالببليوغر"التي يصطلح عليها ب    
التي يدور  والمراجع من كتب، مذكرات، مجالت، جرائد رسمية، نصوص ومراسيم قانونية،

العناصر المشابهة التي تخدم الموضوع،سواء كانت حول موضوع دراستنا وكذالك مختلف  محتواها
    .لة بالموضوعمصادر عربية أو أجنبية، أو دراسات ذات ص

  :مقياس الشخصية للمرحلة اإلعدادية و الثانوية -2- 6
و يعرف باختبار كاليفورنيا 1939سنة  وهو المقياس من إعداد ثالرك واليس و تيجرو ثوربة

  .م1986قد أعده الدكتور عطية محمود ليناسب البيئة المصرية و للشخصية،
  .سؤال 15يحتوي كل بند على وبند، 12سؤال مقسمة على  180يشمل االختبار على 

ة المدارس يهدف هذا المقياس إلى تحديد نواحي الشخصية للمراهقين من طلب: هدف المقياس-
فان  ولذلكي التي في نطاق التوافق الشخصي واالجتماعي والعام هي النواحالمتوسطة والثانوية و

د التي تقيس التوافق الشخصي بنوهذا المقياس يعتبر أداة أساسية في هذا البحث لكونه يشمل على ال
يكشف هذا المقياس  المتوسطةالباحث إلى معرفته لدى طالب المرحلة  يسعىاالجتماعي الذي و

الظروف التي تواجهه،و كذا مع نفسه ومع غيره ومع مشكالته و عدة نواحي من توافق المراهق
اجاته األساسية،و كذلك يعيش فيها المراهق لح مدى إرضاء األسرة والمدرسة و البيئة التي''عن 

في الدراسات المتعلقة بالمراهق وطريقة تنشئته نواحي الضعف أو القوة في النظم المدرسية 
  1.السائدة

                                                        
 .07،  ص . بدون سنة، الكويت، دار القلم، لمتوسطة والثانويةالشخصية للمرحلة ا اختبار:عطية محمد هنا 1
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    :طريقة تطبيق االختبار و تصحيحه- 
من الممكن أن يستخدم هذا االختبار بطريقة فردية أو بطريقة جماعية على انه من   

كد من أن كل فرد قد فهم المطلوب منه و التعليمات أن يتأ -المطبق-الضرورة على المجرب
الخاصة بطريقة اإلجابة و من األفضل أن يقسم إلى جلستين آو أكثر دون أن يتعجل المختبر 

كما ينبغي أن يالحظ أن هذا االختبار ليس اختبار لقدرة الفرد على فهم العبارات  إجراءه يف
 ربعض نواحي سلوك الفرد عندما ينتهي المختبالواردة فيه و ليس السرعة ولكنة استفتاء عن 

من تطبيق االختبار يقوم بتصحيحه باالستعانة بمفتاح التصحيح الواردة في كراس التعليمات 
و ذلك بان يعطي درجة اإلجابة التي تتفق مع مفتاح التصحيح و يالحظ أن كل جزء من 

أي جزء ليها الفرد في عبارة و بذلك تكون أقصى درجة يحصل ع 15االختبار يحتوي على 
على درجة الفرد في القسم تجمع درجات القسم األول فتحصل ، و15من أجزاء االختبار هي

هي درجة في التوافق النفسي و بنفس الطريقة نستطيع الحصول على درجة الفرد األول، و
وع في القسم الثاني أي التوافق االجتماعي أما بالنسبة للتوافق العام فهو عبارة عن مجم

  .درجات القسم األول و الثاني
  :أبعاد الشخصية التي تقيس المقياس- 

  :يتكون المقياس من قسمين  
  التوافق الشخصي : القسم األول- 

يتضمن النواحي  ويقوم هذا القسم على أساس الشعور باألمن الذاتي أو الشخصي،   
  :التالية

  :عتماد المراهق على نفسها -ا
 دون االستعانة بغيره،و كذلك توجيه سلوكهالقيام بها و أي أنه يقوم بأعمال يطلب    

دون أوامر غيره،فالمراهق الذي يعتمد على نفسه غالبا ما يكون قادرا على تحمل 
  .،كما يمكن أن يكون قادرا على الثبات االنفعاليةالمسؤولي

  :إحساس المراهق بقيمته-ب
شعوره بأنه  وعلى النجاح، بأنهم يرون انه قادرا  وأي شعوره بتقدير اآلخرين له،   

  1.بأنه مقبول من اآلخرين وبأنه محبوب،  وقادر على القيام بما يقوم به غيره من الناس، 

                                                        
 .09،  ص المرجع سابق : :عطية محمد هنا 1
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  :بحريته قشعور المراه-ج
أي شعور بأنه قادر على توجيه سلوكه و بان الحرية في أن يقوم بقسط في تقدير   

هذا الشعور في ترك الفرصة  لسلوكه و انه يستطيع ألنه يضع خططه في المستقبل، ويتمث
  .أن يكون له مصروف خاص به وللمراهق في أن يختار أصدقاؤه، 

  :شعور المراهق باالنتماء - د
أي شعوره بأنه يتمتع بحب والديه و أسرته، و بأنه مرغوب فيه من زمالءه و أنهم   

                                                                                                                العادية يتمنون له الخير، ومثل هذا المراهق على عالقات حسنه بمدرسة و يفتخر بمدرسته
  :تحرير المراهق من الميل إلى االنفراد –ه 

أي انه ال يميل إلى االنطواء أو االنعزال، ومثل هذا المراهق ال يستدل النجاح        
حياة، والتمتع به، فالنجاح المتخيل أو متوهم وما يسبقه من تمتع جزئي غير الواقعي في ال

  .دائم، و الشخص الذي يميل إلى االنفراد يكون عادة حساسا و وحيدا، مستغرقا في نفسه
  :خلو المراهق من األعراض العصبية -و

أي انه ال يشكو من األعراض و المظاهر التي االنحراف النفسي، لعدم النوم بسبب        
األحالم المزعجة أو الخوف، أو الشعور المستمر بالتعب أو البكاء الكثير وغير ذلك من 

  .األعراض العصبية
  :التوافق االجتماعي: القسم الثاني - 

  :جتماعي، و هو يتضمن النواحي لتاليةيقوم هذا القسم على ا ساس الشعور باألمن اال  
  :اعتراف المراهق بالمستويات االجتماعية -ا

أي انه يدرك حقائق اآلخرين و موفقة حيالهم، كذلك يدرك ضرورة إخضاع بعض   
رغباته لحاجات الجماعة، و بعبارة أخرى انه يعرف ما هو الصواب و ما هو الخطأ من 

  .امها برضاوجهة نظر الجماعة، كما انه يتقبل أحك
  :اكتساب المراهق للمهارات االجتماعية -ب

أي انه يظهر مودته نحو اآلخرين بسهوله، كما انه يبذل من راحته و من جهده و   
تفكيره ليساعدهم و يسرهم، ويتصف مثل هذا المراهق بأنه لبق في معامالته مع معارفه ومع 

  1 .خرين و يساعدهممثل هذا الشص يتميز بأنه ليس أنانيا يرعى اآل ءالغربا
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  :تحرر المراهق من الميول المضادة للمجتمع -ج
أي انه ال يميل إلى التشاحن مع اآلخرين أو العراك معهم، أو عصيان األوامر أو   

تميز ممتلكات الغير وهو كذلك ال يرضى رغباته على حساب اآلخرين كما انه عادل في 
  .معامالته لغيره

  :عالقات المراهق بأسرته - د
تحبه و تقدره و تعامله معاملة  ةاألسرن باي انه على عالقة طيبة مع أسرته و يشعر أ  

حسنه،كما يشعر في كنفها باألمن و احترام أفراد أسرته، وهذه العالقات ال تتنافى مع ما هو 
       .  الدين من سلطة عادة على المراهق و توجيه سلوكه

:عالقات المراهق في المدرسة - هـ          
ن مدرسية يحبونه،  يستمتع بزمالة فهو يشعر با أن المراهق متوافق  مع المدرسة،أي  

قرائنه، و يجد بان العمل المدرسي يتفق مع مستوى نضجه و ميوله ، وهذه العالقات الطيبة 
  . تتضمن شعور الفرد بأهمية و قيمته في المعهد الذي يتعلم فيه

  :عالقات المراهق في البيئة المحلية -و
أن المراهق متوافق مع البيئة المحددة التي تعيش فيها، ويشعر بالسعادة عندما أي   

يكون مع عندما يكون مع جيرانه وهو يتعامل معهم دون شعور سلبي أو عدواني، كما يحترم 
   .ي يعيش فيه1القواعد التي تحدد العالقة بينه وبينهم، وكذلك يهتم بالوسط الذ

  :االختبارثبات * 
ختبار هو أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفراد في إن ثبات اإل  

بين الدرجات التي حصل  االرتباطنفس الظروف، ويقاس هذا الثبات إحصائيا بحساب معامل 
في المرة الثانية، فإذا أثبتت الدرجات في  االختبارعليها األفراد في المرة األولى وبين نتائج 

  .يل أن درجة ثبات اإلختبار كبيرةوتطابقت ق االختبارين
  :صدق اإلختبار

إن صدق االختبار هو مقدرته على قياس ما وضع من أجل السم المراد قياسها،   
ويعتمد معدوا االختبارات النفسية على العديد من الطرق لمعرفة مدى صالحية اإلختبار 

و الجذر ألتربيعي وعدم صالحيته، كارتباط نتائجه بنتائج محاكاة واختبارات خارجية أ
  .لمعامالت ثباته وغيرها
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بار لم يذكر مؤلفوه شيئا عن ذلك، وقد استدلوا عليه من تأما بالنسبة لصدق هذا االخ  
في نظرهم من أكبر الضمانات للصدق، وبهذا فقد  راالنتقاء الدقيق لعناصره، وهذا المعيا

الصدق عن " ثورندايك روبرت"ما يشبه الصدق المنطقي، أو ما يطلق عليه ىإل’أشاروا 
طريق تحليل محتويات اإلختبار والصدق التكويني وقد ذكروا أن معامالت اإلرتباط التي 
وجدت بين أجزاء االختبار، تشير إلى أنماط سلوكية متميزة، ولكنها في الوقت نفسه تشير 
 إلى كلية الشخصية، لذا فإن هذه األلفاظ ليست منعزلة عن بعضها البعض، وعالوة على
دالالت الصدق التي ذكرها مؤلف اإلختبار، فقد قام مقرب اإلختبار بحساب نعامل صدق 
االختبار على البيئة في النواحي المقابلة لهذه األجزاء وقد تم الحصول على تقديرات 

  "لمدرس لبعض نواحي شخصية التلميذتقدير ا"المدرسين على استمارة 
:ثبات اإلختبار على البيئة الجزائرية*   

بتطبيق هذا اإلختبار على عينة من المراهقين كفيفي البصر أثناء " حسين دالي"قام 
  :الت الثبات التاليةام، وحصل على معيرإعداده لرسالة الماجيست

  0.855التوافق الشخصي  -  
  0.889التوافق اإلجتماعي  -  
  0.9131التوافق العام  -  

  :صدق اإلختبار
ياس ما وضع من أجل السم المراد قياسها، هو مقدرته على ق االختبارإن صدق   

 االختبارالنفسية على العديد من الطرق لمعرفة مدى صالحية  االختباراتويعتمد معدوا 
وعدم صالحيته، كارتباط نتائجه بنتائج محاكاة واختبارات خارجية أو الجذر ألتربيعي 

  .لمعامالت ثباته وغيرها
مؤلفوه شيئا عن ذلك، وقد استدلوا عليه من  لم يذكر االختبارأما بالنسبة لصدق هذا   

في نظرهم من أكبر الضمانات للصدق، وبهذا فقد  راالنتقاء الدقيق لعناصره، وهذا المعيا
الصدق عن " روبرت ثورندايك"ما يشبه الصدق المنطقي، أو ما يطلق عليه ىإل’أشاروا 

عامالت اإلرتباط التي طريق تحليل محتويات اإلختبار والصدق التكويني وقد ذكروا أن م
، تشير إلى أنماط سلوكية متميزة، ولكنها في الوقت نفسه تشير االختباروجدت بين أجزاء 

                                                        
 .74ص  ،مرجع سابق ،عبد الكريم  قريشي -1
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إلى كلية الشخصية، لذا فإن هذه األلفاظ ليست منعزلة عن بعضها البعض، وعالوة على 
دالالت الصدق التي ذكرها مؤلف اإلختبار، فقد قام مقرب اإلختبار بحساب نعامل صدق 

على البيئة في النواحي المقابلة لهذه األجزاء وقد تم الحصول على تقديرات  االختبار
  "لمدرس لبعض نواحي شخصية التلميذتقدير ا" استمارةالمدرسين على 

  :االستبيان -3- 6
حد وسائل البحث العلمي المستعملة على نطاق واسع من اجل أيعتبر االستبيان     

ات تتعلق بأحوال الناس أو ميولهم أو اتجاهاتهم، ودوافعهم أو الحصول على بيانات أو معلوم
معتقداتهم، وتأتي أهمية االستبيان كأداة لجمع المعلومات بالرغم مما يتعرض له من انتقادات 

كما يعرف انه أداة عملية، تعتبر من بين وسائل  .نه اقتصادي في الجهد والوقتأمن 
الية لخدمة البحث، يحتوي هذا األخير على مجموعة االستقصاء، لجمع المعلومات، األكثر فع

  من األسئلة، تمت صياغتها الختبار صحة فروض هذه الدراسة وأهداف البحث، 
  :االستبيان المغلق -1- 6-3

وفيه تكون اإلجابة مقيدة، بحيث يحتوي على أسئلة تليها إجابات محددة، وما على 
بوضع دائرة حولها أو أية إشارة يطلبها المفحوص أو المشارك إال أن يختار واحدة منها 

الفاحص، كما هو الحال في األسئلة الموضوعية، ومن مزايا هذا النوع من االستبيانات أنه 
يشجع على اإلجابة عليه، ألنه ال يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، ويسهل عملية تصنيف البيانات 

   1 .إلجابات الجاهزة ما يريدهوتحليلها إحصائيا، ومن عيوبه أن المفحوص قد ال يجد بين ا
  :االستبيان المفتوح -2- 6-3

وفيه تكون اإلجابة حرة مفتوحة، حيث يحتوي االستبيان على عدد من األسئلة يجيب 
عليها المفحوص بطريقته ولغته الخاصة، كما هو الحال في األسئلة المقالية، ويهدف هذا 

يكتب رأيه ويذكر تبريراته لإلجابة  النوع من االستبيانات إلى إعطاء المشارك فرصة ألن
  .بشكل عام وصريح

ومن مزايا هذا النوع أنه يعطي المفحوص الفرصة لكي يعطي إجابة كاملة عن األسئلة 
التي تقدم له، ويقيس اتجاه المفحوص بشكل أفضل من المغلق، ومن عيوبه أنه يتطلب جهدا 

المشاركة باإلجابة، كما تأتي ووقتا وتفكيرا جادا من المفحوص مما قد ال يشجعه على 
                                                        

 .68-67، ص1999، دار مجدالوي للنشر، عمان، سنة 2مناهج البحث العلمي وأساليبه، ط: وآخرون عريفسامي  1
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البيانات المأخوذة منه متعددة باختالف آراء المفحوصين واتجاهاتهم وبالتالي تصعب 
  .معالجتها إحصائيا

  :االستبيان المغلق المفتوح -3- 6-2
ويحتوي على عدد من األسئلة ذات إجابات جاهزة ومحددة، وعلى عدد آخر من األسئلة 

أسئلة ذات إجابات محددة متبوعة بطلب تفسير سبب االختيار، ذات إجابات حرة مفتوحة أو 
  .ويعتبر هذا النوع أفضل من النوعين السابقين ألنه يتخلص من عيوب كل منهما

  :مجاالت البحث - 7
  :المجال الزماني -1- 7

، بدأنا سبتمبرانطلقنا في البحث عند تلقينا الموافقة من طرف األستاذ المشرف في شهر 
ات التي لها عالقة بالجانب النظري للبحث، بعد تلقينا الموافقة النهائية على بجمع المعلوم

فقد تم اختيار عينة البحث في  مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقنيإجراء البحث من 
  .2009 نوفمبرشهر 

تم وبعد استرجاع االستبان الخاص باالساتذة  )االساتذة( على أفراد العينة تم توزيع االستبيان 
، جانفي 21إلى غاية  جانفي 06في الفترة الممتدة ما بين ، توزيع المقياس الخاص بالتالميذ

  . من أجل الشروع في العمل التطبيقي
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  : المجال المكاني -2- 7
لقد أجريت الدراسة الميدانية، على مستوى بعض المؤسسات التربوية التابعة لمديرية التربية 

، وتم اختيارنا لهذه المقاطعة، لسهولة االتصال باألساتذة )الشراقة(رب لوالية الجزائر غ
العاملين بها وهذا ألني أستاذ التعليم المتوسط بهذه المقاطعة، وهذا ما سهل لنا االلتقاء 

مما جعلنا نتعرف . باألساتذة وخاصتا في بعض الندوات مع مفتش التربية البدنية والرياضية
بدنية والرياضية التابعين إلى مديرية التربية لوالية الجزائر غرب على أساتذة التربية ال

  ).الشراقة(
  :إجراءات الدراسة -8

، مع تقديم بعض الشرح لألسئلة وكيفية اإلجابة األساتذةإلى  االستماراتقمنا بتسليم      
 ستمارةاالبعدها قمنا بتسليم ، أستاذ 15تضم لعينة صغيرة  االستماراتقمنا بتسليم ثم  .عنها
يوم بمساعدة بعض الزمالء من  15وقد تم جمع هذه االستمارات بعد . أستاذ 54إلى 

استمارة وبعد تفريغ االستبيان لغينا استمارتين وذلك لعدم  50وقد تم استرجاع . األساتذة
  .استمارة استبيان 48اكتمال إجاباتهم على كل األسئلة، فكان العدد النهائي هو 

بعض الشروحات حول هذا  بإعطائهموقمنا ، ستمارات المقياس للتالميذمنا بتسليم اوق   
وبعد ، تلميذ 18لى عينة صغيرة متكونة من حيث قمنا بتسليمها ا، ية اإلجابةالمقياس وكيف

فهمو االستمارات بعدها قمنا بتسليم استمارات المقياس والتي يقدر  ماالطالع عليها تاكدنا انه
عليها  اإلجاباتستمارات لعدم اكتمال ا 05ألغينافريغ المقياس استمارة وبعد ت 105عددها 

 . استمارة مقياس  100هوكان العدد النهائي  األخيرففي ،

 :اإلحصائية الوسائل -9
مهما كان نـوع الدراسـة    ةألي باحث أن يستغني عن الطرق واألساليب اإلحصائي ال يمكن

تمد بالوصف الموضوعي الدقيق، فالباحث ، اقتصاديةأو  ةاجتماعيالتي يقوم بها سواء كانت 
على اإلحصاء يقود الباحث إلى األسـلوب   االعتمادولكن  المالحظاتعلى  االعتماد هيمكن ال

   :اإلحصائية التالية التقنياتفي بحثنا هذا  استخدمنا، وقد الخ...1الصحيح والنتائج السليمة

                                                        
  .74، ص1970، دار النهضة العربية، مصر، 2، طواالجتماعيةاإلحصاء البحوث النفسية والتربوية  :محمد السيد 1
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لتحليل النتائج في جميع األسئلة بعد استخدم الباحث قانون النسب المؤوية : النسب المؤوية* 
شبه هل تطبق األلعاب ال: حساب تكرارات كل منها ومثال ذلك اإلجابة على السؤال التالي

  ؟في حصة التربية البدنية والرياضية الرياضية
  .09= ، واإلجابة ب ال39= فكانت االجابة ب نعم

، تكون النتيجة كما "ة الثالثيةالطريق"بعد تطبيق الطريقة المألوفة لحساب النسب المؤوية 
  :يلي

     X100      39X100نعم: مجموع عدد اإلجابات بـ                     
   81.25=                                           =              = نعم: اإلجابة بـ

  48               "ن"المجموع الكلي ألفراد العينة                      
  X100      09X100ال: مجموع عدد اإلجابات بـ                  

  18.75=                                       =                = ال: اإلجابة بـ
  48              "ن"المجموع الكلي ألفراد العينة                    

  
بار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج لنا هذا االخت حيسم": 2كا"اختبار كاف تربيع * 

  :المحصل عليها من خالل االستبيان وهي كما يلي
  2)نت -حت(                       

  مجموع= 2كا     
  نت                           

  
  .القيمة المحسوبة من خالل االختبار: 2كا* 
  ).المشاهد) (الواقعية(ة يعدد التكرارات الحقيق: حت* 
  ).المتوقعة(عدد التكرارات النظرية : نت* 
  .α =0.05 ":مستوى الداللة"درجة الخطأ المعياري  -
  .تمثل عدد الفئات" هـ"، حيث 1 - هـ = ندرجة الحرية  -
  :2نموذج لكيفية حساب كا* 

"2كا"كيفية حساب   
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اإلجابات             
  الحساب

                 2)نت - حت(  2)نت - حت(  نت - حت  نت  حت
  نت    

  09.37  225  15  24  39  نعم
  09.37  225  15-  24  09  ال

    18.7            48  48  المجموع
         2كا

  
من  SPSSيعتبر البرنامج الجاهز  :  SPSSمعالجة البيانات عن طريق برنامج *

مختلف استخداما من قبل شريحة واسعة من الطلبة والباحثين في  اإلحصائيةالبرامج  أكثر
بإعداد هذا النظام الذي  SPSSوقد بدأت شركة ،  واإلحصائيةاالختصاصات االجتماعية 

وقد تم تطويره ليعمل في بيئة نظام تشغيل  MS- DOSكان يعمل تحت نظام تشغيل 
WINDOWS  لصعوبات التي كانت تواجه العاملين على هذا النظام لمتجنبا  1993في سنة

  . SPSSمساعدة  وتم تفريغ نتائج المقياس ب،
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  : خالصة -
لطبيعة مشكلة بحثنا الحالي استدعى منا التعريف بالبحث ومنهجه وإجراءاته في  نظرا    

  .هذا الفصل
فطرحنا من خالل مشكلتنا معتمدين في ذلك على المعاينة الميدانية، ألجل تثمينها بدراسة    

ويعتبر هذا الفصل بمثابة الدليل والمرشد . وجودة فعالاستطالعية للتأكد من أن المشكلة م
الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات وبالتالي الوصول إلى تحقيق أهداف البحث بسهولة 
كبيرة في هذا البحث، كما تناولنا فيه أهم العناصر التي تفيد الدراسة بشكل مباشر منها 

العية، مجتمع الدراسة، أدوات البحث، المنهج المتبع، متغيرات البحث، الدراسة االستط(
  ).العمليات اإلحصائية

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                             لسادسالفصل ا

- 134 - 
 

  :تمهيد
مناقشة وتحليل مختلف النتائج التي كشفت من متطلبات البحث العلمي تقتضي عرض    

  .عنها الدراسة الميدانية وعلى أساس العالقة الوظيفية وبينها اإلطار النظري
وانطالقا من هذه االعتبارات المنهجية يمكننا تفسير النتائج التي كشفت عنها الدراسة    

انعكاس فعال  شبه الرياضيةأن لأللعاب ا وانطالقا من افتراضنا العام هوالميدانية في البحث 
  .مرحلة التعليم المتوسطل تحقيق التوافق النفسي االجتماعي في

وانطالقا من هذه االعتبارات المنهجية يمكننا تفسير النتائج التي كشفت عنها الدراسة الميدانية 
انعكاس فعال على الشبه الرياضية لأللعاب  في البحث وانطالقا من افتراضنا العام هو أن

  .مرحلة التعليم المتوسطل تحقيق التوافق النفسي االجتماعي
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    :عرض وتحليل نتائج االستبيان -1
  :عرض وتحليل نتائج عبارات المحور األول - 1-1
البدنية األلعاب الشبه الرياضية أثناء حصة التربية طبق هل ت ):01(رقم  العبارة - 

  ؟والرياضية
أللعاب الشبه الرياضية لاالستاد استعمال مدى  معرفة هو ):01( رقمالعبارة الهدف من  - 

  .أثناء حصة التربية البدنية والرياضية
  

 ) 01(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):02(جدول رقم ال -
  

  األجوبة       
 العبارات

 ال نعم
  2كا
 وبةالمحس

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)01( 

39 

81.25 

09 

18.75 18.75 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (01): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(01).

نع    م

ال

%81,25%18.75
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  التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن )01(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

الشبه بنعم أي أنهم يطبقون األلعاب  امن عينة البحث أجابو %81.25وهي  ةنسبة كبير
، )01(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  في حصة التربية البدنية والرياضية، الرياضية

، حيث كانت )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2وهو ما يؤكده مقدار كا
، 18.75: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة 2اكقيمة 

   .وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
تهتم باأللعاب  نسبة كبيرة من العينةانطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا ان     

الشبه الرياضية لما لها من أهمية بالغة في حصة التربية البدنية والرياضية ويفسر ذلك 
بالحماس وروح المنافسة في  الشبه الرياضيةتمتاز األلعاب "  أبو عبدهحسن سيد  "األستاذ  
فرصة . لها دور كبير في تنمية  قوة المالحظة وسرعة التلبية واليقظةالتالميذ ونفوس 

  ."مناسبة إلعطائهم حق ممارسة الحكم الذاتي أي حكم أنفسهم بأنفسهم
في حصة التربية البدنية  شبه الرياضيةاليطبقون األلعاب  النسبة ضئيلة اما     

  .همية بالغة في حصة التربية البدنية والرياضيةأوالرياضية، ويرونها أنها ليست لها 
  :االستنتاج 

الشبه  األلعابيطبقون  األساتذة معظممن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن     
لة تتسم بروح اللعب والترفيه وهذا مناسبة للحصة خاصة أن هذه المرح ونهالما يرالرياضية 

إعداد التالميذ بدنيا وفسيولوجيا  أيضاوالهدف ، يدل على ان لهم كفاءة وتلقو تكوين جيدا  ما
 الن تحقيق روح الجماعة ال تحقيق أهداف الحصة، ضف إلى ذلك الجانب الترويحيلونفسيا 

  . الئهمزممتوافقين مع أنفسهم ومع  ايكون اال بهذه األلعاب كي يكونو
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  ؟كيف ترى الحصة بدون ألعاب شبه رياضية ):02(العبارة رقم  - 
هو معرفة أهمية األلعاب الشبه الرياضية أثناء حصة ): 02( الهدف من العبارة رقم - 

  . التربية البدنية والرياضية
  ). 02(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):03(جدول رقم  - 
  

 

  األجوبة      
  العبارات

  نشطة  عادية  مملة
2اك  

ةالمحسوب  
 2اك

 المجدولة
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت % ت

العبارة رقم 
)02(  

32 
66.66 

12 
25 

04 
08.33 26 05.99 0.05 02 

 16  16  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكل رقم ( 02) :  التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم ( 02) . 

بدایة الحصة

وسط الحصة

نھایة الحصة

%66.66
%25

%8.33
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )02(رقم العبارةاإلجابات حول  من خالل نتائج الجدول التي توضح نسب

 ،تكون مملة ترى الحصة بدون ألعاب شبه رياضيةمن عينة البحث  %66.66وهي  ةكبير
، )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)02(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 

 2اك، وهي أصغر من قيمة 05.99= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )02(ودرجة الحرية 

                       .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية26: المحسوبة والتي تقدر بـ

ترى من عينة البحث  نسبة كبيرة انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن    
من اهمية في رفع  أي انها جافة لما لها، تكون مملة الحصة بدون ألعاب شبه رياضية

:" بأن" عبد الحميد شرف"ويرى معنويات التالميذ وتعطيهم شئ من المرح والتفريغ عن النفس 
اللعب هو ميل فطري موروث في كل فرد طبيعي وهو وسيلة للتعبير عن الذات باستغالل 

ر طاقاته ويدفع الفرد إلى التجريب والتقليد واكتشاف طرق جديدة لعمل األشياء وبذلك يشع
   "الفرد فيه بالمتعة والسرور وله دور كبير في تكوين شخصية الفرد

المتبقية وكانت قليلة بالنسبة للعينة األولى التي ترى أن األلعاب الشبه الرياضية  عينةالأما   
ويرجع  ،هذه اللعاب وأهمية هذه األلعاب ال يعرفون طعم همت تالميذ ألن تكون عادية ونشطة

مثل هذه األلعاب ويرونها أنها ليست لها أهمية بالغة في حصة التربية  مهعدم تطبيق إلىذلك 
  .البدنية والرياضية

  :االستنتاج 
يرون الحصة بدون  عينة البحثمن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم     
تمر  ةأللعاب الشبه الرياضيستاذ ااأل وطبقلم يحيث أنهم اذا  الشبه الرياضية تكون مملة ألعاب

الحصة مملة أي هناك اختالف بين الحصة التي تكون بها األلعاب الشبه الرياضية والحصة 
أثناء  التالميذ فيما بينهمالتي ال يكون بها ألعاب شبه رياضية  لما اعتادوه من مرح واحتكاك 

   .  الحصة
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هل األلعاب الشبه الرياضية المستخدمة في حصة التربية البدنية  ):03(العبارة رقم  - 
  ؟والرياضية تتماشى وقدراتك التالميذ

هو معرفة ما إذا كانت األلعاب الشبه الرياضية تتماشى مع  ):03( الهدف من العبارة رقم - 
  . قدرات التالميذ

  ).03(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالسب نالتكرارات وال يبين ):04(جدول رقم  -
  

  األجوبة       
 العبارات

 نعم ال
  2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)03( 

17 

35.41 

31 

64.58 04.08 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (03): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(03).

نع    م

ال

%35.41

%64.58
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )03(رقم العبارةالجدول التي توضح نسب اإلجابات حول من خالل نتائج 

األلعاب الشبه الرياضية  أنبمعني  ب نعم امن عينة البحث أجابو %64.58وهي  ةكبير
المراد تعليمها أثناء  لهدفأي الوصول ل المستخدمة أثناء الحصة تتماشى وقدرات التالميذ

الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)03(ن رقم وهذا ما تم تمثيله في البيا ،حصةال
، وهي أصغر من 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة 04.08: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكقيمة 
  .إحصائية

 أننسبة كبيرة من العينة ترى لنا انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح       
األلعاب الشبه الرياضية المستخدمة في حصة التربية البدنية والرياضية تتماشى وقدراتك 

ينتقون األلعاب الشبه الرياضية التي تتالءم وقدرات التالميذ  أي أن هذه العينة التالميذ
ويعتبر "خالد عبد الرزاق الدكتورویرى واحتياجاتهم أي انه تتماشى وهذه المرحلة العمرية 

اللعب نشاطا إنتاجيا لإلنسان ويشمل حاالت متعددة الجوانب كاللياقة البدنية والصحة والنشاط 
والمتعة والراحة والسلوك وبناء الشخصية المتميزة ويمكن جدا أن يكون مجرد لهو بعيدا عن 

  .األهداف واألغراض التي تحققها فلسفة اللعب ودوافعه البنائية
األلعاب الشبه الرياضة اذا  شىاتمت أنهم الاجابة بمن عينة البحث  ضئيلةنسبة أما     

حصة  أثناء ال يعيرونها أي اهتمامولمثل هذه األلعاب  همحيث يرجع ذلك لعدم انتقاء وهاطبق
مثل هذه األلعاب ويرونها أنها ليست  همالتربية البدنية والرياضية، ويرجع ذلك الى عدم تطبيق

  .ية بالغة في حصة التربية البدنية والرياضيةهمألها 
  :االستنتاج 
لاللعاب الشبه  المستخدمةالعينة  من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج ان معظم    

لما  تتماشى وقدرات التالميذ ترى أن األلعاب حصة التربية البدنية والرياضية اثناء الرياضية
تحقيق أهداف لإعداد التالميذ بدنيا وفسيولوجيا ونفسيا وه تتسم بروح اللعب والترفي أنها هاوير

يكون إال بهذه األلعاب  الن تحقيق روح الجماعة ال الحصة، ضف إلى ذلك الجانب الترويحي
  . زمالئهممتوافقين مع أنفسهم ومع  اكي يكونو
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  ؟ية كيف يكون إحساس التالميذ عند تطبيقك لأللعاب الشبه الرياض ):04(رقم  العبارة - 
ستاذ لأللعاب الشبه معرفة إحساس التالميذ عند تطبيق األ هو ):04( رقمالعبارة الهدف من  - 

    .الرياضية في تحقيق توافق مع الجماعة
  ). 04(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):05(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا  عادي  جيد
 المحسوبة

 2كا
 لمجدولةا

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

 )04(العبارة رقم 

36 

75 

12 

25 12 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (04): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم( 04).

نعم

ال

%75
%25
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )04(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

التالميذ يكون احساس جيد عند تطبيق  إحساس بأن اابومن عينة البحث أج %75وهي  ةكبير
عند  2، وهو ما يؤكده مقدار كا)04(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  لأللعاب الشبه الرياضية

، وهي 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  مستوى
، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة 12: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكأصغر من قيمة 

  .إحصائية
نسبة كبيرة من العينة ترى انهم انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن     
األلعاب الشبه الرياضية  يكون إحساس التالميذ إحساس جيد لما تكتسبه هاته  اإذا طبقو

 يوضح ماشى وهذه المرحلة العمرية كمااأللعاب من ترفيه وروح منافسة عالية  أي أنها تت
وآخرون أن للعب دورا هاما في تنمية الحركات األساسية للطفل وتحسين  Vannierفانير "

توافقه العصبي والعضلي، وفي نمو واستقراره ، وكذالك يسهم اللعب في التنمية البدنية 
إلدراك الحسي لديه على أجهزته الحيوية، وفي نمو مهارات ا يلطفل وفي التأثير اإليجاب

  . "وكذالك في تنمية مفهوم الذات لديه وصورة جسمه
يطبقون األلعاب  مااحساس يكون عادي عند العينة التي ترى اننسبة ضئيلة من اما   

ال ينتقون نوعية  أنهمحيث  ،مقارنة بالنسبة األولى صغيرةالشبه الرياضية وهي نسبة 
 ،ال يراعون السن او المرحلة العمرية لهذه الفئة االلعاب المستخدمة اثناء الحصة او انهم

همية بالغة في حصة أهذه األلعاب ويرونها أنها ليست لها اهتمامهم بيرجع ذلك الى عدم 
  .التربية البدنية والرياضية

  :االستنتاج 
يرون انهم اذا طبقو  العينة عليها نستنتج ان معظم من خالل النتائج المتحصل     

احساس جيد لما لها من متعة بعد أن الرياضية يكون احساس التالميذ االلعاب الشبه 
 أصبحت األلعاب الشبه الرياضية جزءا هاما من حصة التربية البدنية والرياضية وأصبحت

ضمن أساسيات كل منهاج تربوي يعمل على تكوين شخصية التلميذ وإكسابه مختلف  أيضا
  .ل على إعداد المواطن الصالح الصفات والسمات السلوكية الحميدة التي تعم
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 ونكوني بالوحدة والقلق عندما ال هناك تالميذ يشعرون أنترى هل  ):05(رقم  العبارة - 
  ؟ممارسة األلعاب الشبه الرياضية معها  آلفوالمجموعة التي  ضمن 

ميذ عندما يكون بمعزل عن التال وإحساسهو معرفة شعور  ):05( رقمالعبارة الهدف من  - 
   .إليهاة التي ينتمي الجماع

  ). 05(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):06(جدول رقم  - 

  

     
  األجوبة
  العبارات

2اك ال احيانا نعم  
ةالمحسوب  

  2اك
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 % ت % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)05(  

27 

56.25 

14 

29.16 

07 

14.58 12.87 05.99 0.05 02 

 16  16  16 

 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (05): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(05). 

نعم
أحیان ا
ال

%29.16

%14.58

%56.25
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )05(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

بالوحدة  يرون أن هناك تالميذ يشعرون همبأن امن عينة البحث أجابو %56.25 وهي ةكبير
  .ممارسة األلعاب الشبه الرياضية معها آلفوالمجموعة التي   ضمن ونكوني والقلق عندما ال

، )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)05(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
 2اك، وهي أصغر من قيمة 05.99= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )02(ودرجة الحرية 

   .ا يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، وهذا م12.87: المحسوبة والتي تقدر بـ

بالوحدة  هناك تالميذ يشعرونانطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن     
 ممارسة األلعاب الشبه الرياضية معها آلفوالمجموعة التي ضمن   ونكوني والقلق عندما ال

الى جماعة معينة وبحكم  باالنتماء ونشعري يرون ان التالميذ مهحيث انوهي نسبة كبيرة 
عشرتهم تفاعلهم مع بعضهم البعض ليمده ذلك باألمن والطمائنينة والسعادة والمرح 
واالرتياح وقد تعوضه هذه الجماعة ماقد يعانيه من ضغوط نفسية ناتجة عن مشاكل مختلفة 

    .وبالتالي شعوره بالوحدة والعزلة والضيق عند غيابه عن هذه  الجماعة
المتبقية انقسمت بين التي ترى أن هذا التصرف يكون أحيانا واألخرى التي  لعينةا أما 

آلفو في المجموعة التي  ونكوني بالوحدة والقلق عندما ال ونشعريال ترى أن التالميذ 
اغلبها الى تالميذ هذه المجموعة يميل ونفسر ذلك ان  ممارسة األلعاب الشبه الرياضية

  .التالميذ ركون أهمية هذه األلعاب في رفع معنوياتهماالنطواء والعزلة ال نهم ال يد

   :االستنتاج 
العينة التي تستعمل االلعاب الشبه من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم     
يشعرون بالوحدة والقلق عندما ليكونون ضمن المجموعة التي  ميرون أن تالميذ ته الرياضية

بعضهم البعض  باألمن  ابحكم عشرتهم وتفاعلهم ليمدو ياضيآلفو ممارسة األلعاب الشبه الر
  .تكون معنوياتهم مرتفعة ول والطمأنينة والسعادة والمرح واالرتياح
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   ؟ التالميذ هل تساهم األلعاب الشبه الرياضية في رفع معنويات ):06(رقم  العبارة - 
يات التالميذ ة في رفع معنوالشبه الرياضي األلعابأهمية هو  ):06( رقمالعبارة الهدف من 

   .أثناء ممارستهم لها
   
  ). 06(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):07(جدول رقم  - 

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)06( 

37 

77.08 

11 

22.91 14.08 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (06): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(06).

نع    م

ال

%77.08
%22.91
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )06(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

تساهم في رفع  الشبه الرياضيةاأللعاب  بأن امن عينة البحث أجابو %77.08وهي  ةكبير
عند  2، وهو ما يؤكده مقدار كا)06(ا تم تمثيله في البيان رقم وهذا م ، التالميذ معنويات
، وهي 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  مستوى

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات 14.08: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكأصغر من قيمة 
   .داللة إحصائية

بأن نسبة كبيرة من العينة ترى السالفة الذكر يتضح لنا أن  انطالقا من المعطيات    
الحتكاكهم مع المجموعة  ويعود ذلك التالميذ تساهم في رفع معنويات الشبه الرياضيةاأللعاب 

فؤاد منها إشباع رغباتهم وامتصاص االنفعاالت  من التي يمارسون معها هذه االلعاب لما لها
 الشبه الرياضيةاأللعاب  أن هدى محمد ناشفوتوضح التي تنجر على هذه المرحلة بذات 

إلى الحركة والنشاط وتدريب حواسهم، وإكسابهم القدرة على  التالميذتعمل على إشباع ميل 
وتدريب العضالت الكبيرة والصغيرة  االنفعاالتاستخدامها، كما أنها تساهم على امتصاص 

سلوك التعاون وتبادل الرأي والمشاركة  وتحقق التوافق إضافة إلى ذلك فإنها تساهم في تنمية
المتبادل والعناية بالممتلكات الشخصية  واالحترامالجماعية وكيفية التعامل مع اآلخرين، 

  . وممتلكات الغير
 ال ترفع من معنوياتهماأللعاب الشبه الرياضية وهناك نسبة ضئيلة من العينة ترى ان 

 بأهدافمعنويات التالميذ تكون مرتفعة  أن لهم حيث أنهم يعتقدونويعود هذا  ، التالميذ
حصة أهمية بالغة  أثناء  ون االلعاب الشبه الرياضية اخرى داخل الحصة لهذا  ال يعير

  .التربية البدنية والرياضية
   :االستنتاج 

 ستعملونيالذين عينة البحث عليها نستنتج أن معظم من خالل النتائج المتحصل     
الذي تلعبه  دورمرتفعة وهذا ما يدل على التلميذتهم  تكون معنويات أللعاب الشبه الرياضيةا

  .  بالفائدة في مسارهم الدراسي على التالميذ مثل هذه االلعاب في رفع معنوياتهم ليرجع
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مع التالميذ  كالحتكاكوحدها كافية  ياضيةلشبه الرهل ترى أن األلعاب ا ):07(العبارة رقم  - 
  ؟الجماعة

 كاأللعاب الشبه الرياضية في االحتكا الدور الذي تلعبه هو): 07( الهدف من العبارة رقم - 
   .مع الجماعة  

  ). 07(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):08(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2اك ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)07( 

32 

66.66 

16 

33.33 05.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (07): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(07).

نع    م

ال

%66.66%33.33
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )07(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

الشبه الرياضية وحدها  األلعاب أنيرون هم بأن امن عينة البحث أجابو %66.66وهي  ةكبير
، وهو ما يؤكده )07(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  ، التالميذ مع الجماعة ككافية الحتكاك

 المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2مقدار كا

، وهذا ما يدل أن 05.33: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكي أصغر من قيمة ، وه03.84=
   .هناك فروق ذات داللة إحصائية

ترى أن األلعاب الشبه  عينة كبيرةانطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا     
لجو لمعهم و ايلعبوالرياضية وحدها كافية الحتكاك التالميذ مع الجماعة التي يحبون ان 

الذي يسود هذه الفترة من الترفيه عن النفس وتتناسب تتالءم وقدرات التالميذ واحتياجاتهم 
يعتبر هذا النوع من األلعاب بكثرة قوانينها وتباين و  "حسن عبد الجواد"ويرى الدكتور 

تدريجيا على أن يتولى قيادة الجماعة  التلميذأنواعها وهي تمهد األلعاب الجماعية ،وتساعد 
ون عضوا فيها، فيأمر بأمر القائد، فتبدأ تنمو عنده روح الجماعة وروح العمل وأن يك

  .لها واالنتصارلمصلحتها 
الشبه الرياضية  بأنهم يرون أن األلعاب امن عينة البحث أجابو وهناك نسبة ضئيلة    

احتكاك التالميذ مع  أن ونعتقديحيث  التالميذ مع الجماعة كوحدها غير كافية الحتكاك
مثل  هم، ويرجع ذلك الى عدم تطبيقحصةجماعة يكون في اهداف اخرى يستعملونها اثناء الال

  .ويرون أنها ليست لها أهمية بالغة في حصة التربية البدنية والرياضيةاهذه األلعاب 
   :االستنتاج 

بأنهم يرون أن  اعينة البحث أجابومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم     
بسيطة التنظيم  ألنها، التالميذ مع الجماعة كالشبه الرياضية وحدها كافية الحتكاك عاباألل

فيها أكثر من فرد يتنافسوا وفق قواعد مسيرة التقتصر على السن أو المستوى البدني ويغلب 
  .تستخدم فيها أدوات وأجهزة بسيطة  يرون انهاي والتسلية، وحعليها الطابع التروي
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الشبه الرياضية أثناء حصة التربية البدنية  كيف ترى األلعاب ):08(العبارة رقم  - 
  والرياضية ؟

أثناء حصة هي رؤية االساتذة لأللعاب الشبه الرياضية  ):08( رقمالعبارة الهدف من  - 
  .التربية البدنية والرياضية

  ). 08(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):09(جدول رقم  - 

األجوبة         
  العبارات

2اك تعليمية تربوية ترفيهية  
ةالمحسوب  

 2اك
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 % ت % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)08(  

06 

54.16 

16 

33.33 

26 

12.5 12.5 05.99 0.05 02 

 16  16  16 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (08): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(08).

تعلیمی  ة

تربوی  ة

ترفیھی  ة

%12.5
%54.16

%33.33
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )08(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

 رفيهيةت الشبه الرياضية األلعابهم يرون بأن امن عينة البحث أجابو %54.16وهي  ةكبير
، )0.05(الداللة  عند مستوى 2ر كا، وهو ما يؤكده مقدا)08(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 

 2اك، وهي أصغر من قيمة 05.99= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )02(ودرجة الحرية 

   .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية12.5: المحسوبة والتي تقدر بـ

عاب ترى ان االل عينة البحثاغلب  انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن
حيث ، الشبه الرياضية ترفيهية اكثر منها تربوية لما لها من ترفيه ولهو وروح منافسة بينهم

مادة التربية البدنية والرياضة  تحبيبفي  األستاذوهذا راجع الى طبيعة ، هم يجدونها متعةنا
محمد الحماحمي يرى الختياره االلعاب التي يحبونها والتي تتماشى ومتطلباتهم وكما 

في كتاب الترويح بين النظرية والتطبيق دور مدرس التربية  دة عبد العزيز مصطفىوعاي
البدنية والرياضية في توفير األنشطة واأللعاب الشبه الرياضية التي تعمل على تحقيق 
التوازن االنفعالي للتلميذ والتنفيس عن مشاعره خالل ممارسة النشاط البدني واللعب خالل 

  . والرياضيةدرس التربية البدنية 
 وتربوية ةتعليميالشبه الرياضية  األلعاب أنوهناك نسبة اخرى من العينة رجحت   

يراعون  متطلبات واحتياجات هذه المرحلة  ال يستعملونها باستمرار وال ويرون ذلك ألنهم 
   . ويعود ذلك الى المباالتهم بااللعاب الشبه الرياضية

  :االستنتاج 
لأللعاب الشبه يدركون ان  العينةعليها نستنتج ان معظم تحصل من خالل النتائج الم    
البهجة والسرور الى هذه  بإدخالدور كبير في رفع معنوياتهم ترفيهية لمالها من  الرياضية

الطاقة  إلخراجوالترفيه الشريحة خاصة وانها في مرحلة المراهقة والتي تتصف باللعب 
    . المكبوتة
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  :عرض وتحليل نتائج عبارات المحور الثاني -1-2
  هل تعتبر األلعاب الشبه الرياضية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  ):09(رقم  العبارة - 

  ؟هامة للتالميذ 
شبه الرياضية للتالميذ أثناء األلعاب الأهمية  معرفة هو ):09( رقمالعبارة الهدف من  - 

  .حصة التربية البدنية والرياضية
  ). 09(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):10(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)09( 

38 

79.1
6 

10 

20.83 16.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (09): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(09).

نع    م

ال

%79.16%20.83
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )09(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

أثناء حصة  الشبه الرياضيةاأللعاب  أن امن عينة البحث أجابو %79.16وهي  ةكبير
، وهو )09(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم ، ياضية تعتبر هامة للتالميذالتربية البدنية والر
 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2ما يؤكده مقدار كا

، وهذا ما 16.33: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكوهي أصغر من قيمة  ،03.84= المجدولة
   .حصائيةيدل أن هناك فروق ذات داللة إ

أن  اعينة البحث أجابواغلب انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن     
من لما لها  مهمةأثناء حصة التربية البدنية والرياضية تعتبر  الشبه الرياضيةاأللعاب 

التالميذ والتي تتمثل في المتعة وروح المنافسة ويعود هذا  منخاصية عند هذه الفئة 
درس هذه المادة في تحبيب التالميذ لمثل هذه األلعاب ألنه يراها مهمة لهذه االهتمام لم

هام في وعنصر أساسي الشبه الرياضية األلعاب  ويرى حسن عبد الجواد تعتبر  المرحلة 
التدريب الرياضي الحديث حيث أنها تحقق الغرض من التمرينات وتعمل على تنمية 

ارات األساسية أثناء ممارسة تلك األلعاب لذلك يجب عناصر اللياقة البدنية مع تطبيق المه
عن النواحي الشكلية المملة في التدريب الرياضي، ويجب أن تطور بإدخال األلعاب  االبتعاد

   .، حيث أنها تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر التشويق والمرح والمنافسةالشبه الرياضية 
أثناء حصة  الشبه الرياضيةاأللعاب  أن اعينة البحث أجابووهناك نسبة ضئيلة من     

رد فعل التالميذ عند  ليست بالمهمة ويرجع ذلك الى انهم لم يرو التربية البدنية والرياضية
مثل ب اهتمامهميرجع ذلك الى عدم  ،هذه األلعاب وما لها من مردود على نفسيتهم ل تطبيقه

  .هذه األلعاب
   :االستنتاج 

األلعاب أن  اعينة البحث أجابواغلب ليها نستنتج ان عالنتائج المتحصل  من خالل    
لأللعاب الشبه ذلك في رد فعل التالميذ عند تطبيقه  يرونو مهمةتعتبر  الشبه الرياضية

الرياضية لما لها من متعة بعد أن أصبحت األلعاب الشبه الرياضية جزءا هاما من حصة 
يهتم بها معظم يجب ان يات التي صبحت ضمن أساسالتربية البدنية والرياضية للتلميذ وأ

  .المادة أساتذة
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  ؟متطلبات التالميذالتي تخدم  الشبه الرياضيةهل تنتقون نوعية األلعاب  ):10(رقم  العبارة - 
الشبه الرياضية التي تخدم متطلبات األلعاب انتقاء أهمية هو  ):10( رقمالعبارة الهدف من  - 

  .التالميذ
  ).10(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب الرات وتكراال يبين ):11(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)10( 

40 

83.33 

08 

16.66 21.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (10): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(10).

نع    م

ال

%83.33%16.66
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )10(رقم العبارةالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول من خ
نوعية األلعاب الشبه الرياضية هم ينتقون بأن امن عينة البحث أجابو %83.33وهي  ةكبير

، وهو ما يؤكده مقدار )10(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  ، التي تخدم متطلبات التالميذ
 المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(لداللة ا عند مستوى 2كا

، وهذا ما يدل أن 21.33: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84=
   .هناك فروق ذات داللة إحصائية

نتقون نوعية األلعاب ي اغلب العينة انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن    
ينتقي االلعاب في كل حصة انهم يرون والرياضية التي تخدم متطلبات التالميذ الشبه 

وكل حصة لها االلعاب الشبه الرياضية الخاصة بها واالنتقاء يكون حسب متطلبات التالميذ 
فيصل " يرىو لهذه المرحلة العمرية م البالغ بها لما يعود بالفائدةلما يتطلع إليه األستاذ واالهتما

تنوع األلعاب يتوقف على مستويات وخصائص نمو الطفل في المراحل المختلفة من أن " عباس
اللعب التلقائي  :ها الى نوعين ويمكن تصنيف بهأعمارهم ويعكس هذا التنوع الظروف المحيطة 

وهو يتمثل في النشاط الحر، يكون الطفل حرا غير مقيدا بأية قواعد أو قيود لعبة اللعب 
ع للعب في الطفولة المبكرة، حيث يتعامل الطفل في هذا الشكل مع هو شكل شائو ياإليهام

اللعب، من خالل اللغة أو السلوك مع المواقف كما لو أنها تحمل خصائص أكثر مما تتصف 
   .بها في الواقع

ـ ن ونيعيد أنهم أو ربمااأللعاب الشبه الرياضية  وهناك نسبة ضئيلة يرون انهم الينتقون س ف
، يرجع ذلـك الـى    بالملل من تكرار نفس االلعاب  التلميذ حسيل اضية االلعاب الشبه الري

أنها ليست لها أهمية بالغة في حصة التربيـة البدنيـة    ونيرأو مثل هذه األلعاب ل همالمباالت
  .والرياضية

  :االستنتاج 
يرون ان تنوع  عينة البحث من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج ان معظم    

الحصة بنفس كبير ليكون لديهم  إلكمالنفس  إعطاءمميز في  ه الرياضية دورااللعاب الشب
  .خاصة والتربية البدنية بصفة عامة بصفةالحصة حافز لحب 
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ل على هل األلعاب الشبه الرياضية التي تبرمجونها أثناء الحصة تعم ):11(رقم  العبارة - 
  ؟ على تنمية الصفات والخصائص االجتماعية

األلعاب الشبه الرياضية التي يبرمجها االساتذة أثناء  أثرهو  ):11( رقمالعبارة الهدف من  - 
  ؟الحصة تعمل على تنمية الصفات والخصائص االجتماعية

  ). 11(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):12(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)11( 

41 

85.41 

07 

14.58 24.08 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (11): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(11).

نع    م

ال

%85.41%14.58
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )11(رقم عبارةالمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

األلعاب الشبه الرياضية التي تبرمجونها  بأن امن عينة البحث أجابو %85.41وهي  ةكبير
وهذا ما تم تمثيله في البيان ،  أثناء الحصة تعمل على تنمية الصفات والخصائص االجتماعية

، )01(ة الحرية ، ودرج)0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)11(رقم 
: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة 2اكحيث كانت قيمة 

  .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية24.08
انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن نسبة كبيرة يرون ان األلعاب الشبه     

 تنمية الصفات والخصائص االجتماعيةاء الحصة تعمل على أثنونها الرياضية التي يبرمج
لهذه المرحلة العمرية التي تعتمد على  يعود بالفائدة  الم البالغ بها واالهتما ون إليهلما يتطلع

أن كل مجتمع إنساني ينظم  مصطفى فهميوفي هذا السياق يرى االحتكاك مع الجماعة 
ات الفرد بالجماعة وتحكمها وفقا لمعايير مجموعة من القواعد والنظم التي تضبط عالق

يتعرف على هذه القواعد وتلك القوانين ويمتثلها حتى تصبح جزءا من ل التطبيع اإلجتماعي،
   .تكوينه اإلجتماعي ونمطا محددا لسلوكه داخل الجماعة 

األلعاب الشبه الرياضية التي تبرمجونها أثناء الحصة ال بأن  ترى وهناك نسبة ضئيلة     
ار مثل هذه ياختفي  لهم  ذلك ذلك يعود تعمل على تنمية الصفات والخصائص االجتماعية

االلعاب خاصة لهذه المرحلة التي يجب ان نعطيها االهمية البالغة خاصة في مثل هذه 
   االلعاب  

  :االستنتاج 
الشبه األلعاب بأن عينة  البحث يرون من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج ان معظم     

 الرياضية التي تبرمجونها أثناء الحصة تعمل على تنمية الصفات والخصائص االجتماعية
على حسب سنهم مختار يرون برمجة االلعاب يجب ان يكون مدروس وحيث انهم   لتالميذل

 .واحتياجاتهم
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المبرمجة أثناء الحصة تتطلب سرعة وجهد  الشبه الرياضيةهل األلعاب  ):12(رقم  العبارة - 
  ؟من طرف التالميذ

 الشبه الرياضيةما إذا كانت تتطلب األلعاب  معرفة هو ):12( رقمالعبارة الهدف من  - 
  ؟المبرمجة أثناء الحصة سرعة وجهد من طرف التالميذ

 ). 12(رقم للعبارة  2و قيم كا ةمئويالنسب التكرارات وال يبين ):13(جدول رقم  - 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 المجدولة 2كا
  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)12( 

37 

77.08 

11 

22.91 14.08 03.84 0.05 01 

 24  24 

الشكل رقم (12): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(12).

نع    م

ال

%77.08
%22.91
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )12(رقم العبارةالتي توضح نسب اإلجابات حول من خالل نتائج الجدول 

المبرمجة أثناء  األلعاب الشبه الرياضية بأن امن عينة البحث أجابو %77.08وهي  ةكبير
وهذا ما تم تمثيله ، حصة التربية البدنية والرياضية تتطلب سرعة وجهد من طرف التالميذ

، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2ر كا، وهو ما يؤكده مقدا)12(في البيان رقم 
المحسوبة  2اك، وهي أصغر من قيمة "03.84"تساوي  المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(

   .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية14.08: والتي تقدر بـ
األلعاب بأن  اوعينة البحث أجاباغلب أن انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا 

المبرمجة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية تتطلب سرعة وجهد من  الشبه الرياضية
 ،ندفاعهمبا هذا ما يؤديو لها التالميذ هذه االلعاب وحب تالءمل ويعود ذلك  طرف التالميذ

 أو إن اللعب يمتاز بمميزات ال حصر لها لكونه نشاط حر نجم الدين السهروديیرى امك و
محدد، موجه أو نشاط منظم، يستند على قواعد متفق عليها ويعتمد على تلك الرغبة في 
النفس والتي أن تحولت إلى إلزام فإنها تفقد قيمتها وهو يجري في وقت ومكان ويشمل ألعابا 

  .محددة تحديدا مرسوما ومثبتا يحقق أهداف محددة أيضا
المبرمجة أثناء حصة التربية  لرياضيةاأللعاب الشبه اأن برى ت وهناك نسبة ضئيلة    

 لعدم اختيارهموهذا يعود  تتطلب سرعة وجهد من طرف التالميذال البدنية والرياضية 
المباالت التالميذ بها النهم ال يبذلون ويرجع ذلك هذه الفئة العمرية و تتماشىلعاب التي لأل

  .بالغة ال هميةلعدم اعطاءها األ جهد كبيراثناء ممارسة هذه االلعاب 
   :االستنتاج 
 الشبه الرياضية عينة البحث ترى انمن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج ان معظم     

نها تتماشى وقدراتهم البدنية ال المبرمجة أثناء الحصة تتطلب سرعة وجهد من طرف التالميذ
ض منها تنمية والغر. تتسم بروح اللعب والترفيهألنها  ترفيهية اكثر منها تدريبية  وأنها

   . تنمية روح الجماعة والتخلص من الضغوطات النفسية منها عناصرالبعض 
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  ؟البدنية للتالميذاأللعاب الشبه الرياضية لها اثر على لياقة هل في رأيك  ):13(رقم  العبارة - 
  .للتالميذ لعاب الشبه الرياضية على لياقتك البدنيةاأل أثر هو ):13( رقمالعبارة الهدف من  - 
  ). 13(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):14(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)13( 

39 

81.25 

09 

18.75 18.75 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم ( 13) : التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم( 13) . 

نعم

ال

%81.25%18.75
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  :التحليل والمناقشة - 
 ة، يتبين أن نسبة كبير)13(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

األلعاب الشبه الرياضية لها اثر على لياقة بنعم أي أن  امن عينة البحث أجابو %81.25وهي 
 عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)13(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  ،يذ البدنية للتالم

، وهي أصغر من 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة 
   .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية18.87: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكقيمة 
األلعاب الشبه أن ب اأجابو عينة البحث اغلبن المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا انطالقا م    

التي حيث انهم ينتقون األلعاب الشبه الرياضية  الرياضية لها اثر على لياقة البدنية للتالميذ
مين أ"ویرى تتماشى وهذه المرحلة العمرية  اتتالءم وقدرات التالميذ واحتياجاتهم أي انه

أن الطفل يحتاج "في قولهم  "جلول محمد عبد الفتاح عنان وعدنان درويشو أنور الخولي
إلى خمسة عشر دقيقة يوميا من التربية البدنية من اجل العناية بالنشاط البدني لذا قد أتيحت 

  ". شبه الرياضية المختارة المنضمة فرص ممارسة النشاط البدني بأقصى جهد ممكنلاأللعاب ا
األلعاب الشبه الرياضية أن  ب ال أي  اأجابو  من عينة البحث يلةوهناك مجموعة ضئ    

ويعود ذلك اليهم حيث انهم ال ينتقون االلعاب التي   ليس لها اثر على لياقة البدنية للتالميذ
  .تؤثر على لياقة التالميذ في هذه المرحلة التي تتسم بالنشاط والحيوية

    :االستنتاج 
لاللعاب الشبه الرياضية اثر على اللياقة  عليها نستنتج ان من خالل النتائج المتحصل    

حيث ان الطاقات الزائدة الموجودة في هذه المرحلة والضغوطات النفسية المكبوتة ، البدنية
لدخول في إعداد التالميذ التذهب اال ببرمجة االلعاب التي يفرغ فيها التالميذ هذه الطاقات و

  . الهدف الرئيسي للحصة
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          أثناءتصرفات التالميذ على تحسين  الشبه الرياضيةهل تؤثر األلعاب  ):14(رقم  العبارة - 
      ؟ام لهادائه

تصرفات على تحسين  الشبه الرياضيةأثر األلعاب هو  ):14( رقمالعبارة الهدف من  - 
   .التالميذ في المعاملة مع الغير

  ). 14(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين  ):15(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)14( 

32 

66.66 

16 

33.33 05.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (14): التمثی ل البی اني لنت  ائج العب  ارة رقم(14).

نعم

ال

%66.66
%33.33
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )14(رقم العبارةول التي توضح نسب اإلجابات حول من خالل نتائج الجد

تؤثر األلعاب الشبه الرياضية على بنعم أي  امن عينة البحث أجابو %66.66وهي  ةكبير
، وهو ما يؤكده )14(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  ، تحسين تصرفات التالميذ اثناء ادائها

 المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2مقدار كا

، وهذا ما يدل أن 05.33: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84=
  .هناك فروق ذات داللة إحصائية

معظم عينة البحث ترى ان االلعاب انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن     
م لها لما لها من فائدة كبيرة أثناء ادائه  تحسن تصرفات التالميذ دور في لهاالشبه الرياضية 

 وعبد الجباران شعب خفر كاملية"وترى كل من  في تنمية روح الجماعة وحب الزمالء 
اللعب نشاط إنساني هادف، يمارس بكثرة، ويكاد أن يصبغ أنشطتهم الحركية أن  "هيثم

من خالله يكسب الطفل مهارات حركية فللطفل ، وهو نشاط تعليمي ضروري واالجتماعية
وجسمية، ومن خالله يطور قدراته العقلية، وينمي قاموسه اللغوي، ويوسع دائرة معارفه 

   .االجتماعية
 أي ان األلعاب الشبه الرياضية ال ب ال اأجابو  من عينة البحث وهناك مجموعة ضئيلة    

التي تتناسب مع  أللعابل همجع ذلك  لعدم انتقاءير ولها  أدائهمتحسن تصرفات التالميذ أثناء 
  .ا التالميذفيهايلهو  ألعابمجرد  أنها ويرونها هذه المرحلة العمرية ومتطلبات 

   :االستنتاج 
األلعاب الشبه ان  اعينة البحث أجابومعظم من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج ان    

ود بالفائدة ليعالشبه الرياضية  لأللعاب دائهمأالتالميذ أثناء الرياضية تحسن من تصرفات 
 . داخل الحصة هممردود علىعليهم و
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اللعاب الشبه ل الصفة التي تظهر على التالميذ اثناء ممارستهم  يماه ):15(العبارة رقم  - 
  ؟الرياضية

الصفة التي تظهر على التالميذ اثناء ممارستهم    هو معرفة):15(من العبارة رقم الهدف  - 
  .اللعاب الشبه الرياضيةل

  ).15( رقمللعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):16(جدول رقم  - 
   

  األجوبة      
  العبارات

  التضمر  المرح  البهجة
2اك  

ةالمحسوب  
 2اك

 المجدولة
 مستوى
لةالدال  

 درجة
 الحرية

 % ت % ت % ت

العبارة رقم 
)15(  

32 

66.66 

12 

25 

04 

08.33 26 05.99 0.05 02 

 16  16  16 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (15): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(15).

البھجة

المرح

التضمر

%66,66
%25
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )15(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

الصفة التي تظهر على التالميذ  البهجة هي  بأن ابومن عينة البحث أجا %75وهي  ةكبير
، وهو ما )15(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم ،  اللعاب الشبه الرياضيةاثناء ممارستهم  ل

 2اك، حيث كانت قيمة )02(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2يؤكده مقدار كا

، وهذا ما يدل 26: وبة والتي تقدر بـالمحس 2اك، وهي أصغر من قيمة 05.99= المجدولة
  .أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

اغلبية العينة ترى ان البهجة والمرح انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا ان   
 همحيث ان، الرياضية اللعاب الشبهعلى التالميذ اثناء ممارستهم  ل انهي الصفتين التي تظهر
أبو حسن سيد  "ترهقهم هذه االلعاب ويرى ذلون جهد كبير كي الال يتركون التالميذ يب

هي التي تحتوي على مهارات أولية كالرمي، وتتميز بعدم حاجيتها إلى  األلعابهذه  أن "عبده
إلى  التلميذوساحة صغيرة وترجع سهولتها إلى خلوها من التفصيل وتحضر معقدة أي أدوات 

 سرعة التلبية، واحترام قانون اللعبة وعمل التشكيالت اللعاب المعقدة تحضيرا يشمل النظام و
  ".المناسبة لهم

ترى ان صفة التضمر هي التي تظهر على التالميذ اثناء  ة ضئيلةبوهناك نس    
عند الذي يبذله التالميذ عالي ال ويرجع ذلك الى الجهد الرياضية  اللعاب الشبهممارستهم  ل

 مثل هذه األلعابل همويرجع ذلك الى عدم تطبيق ، لاللعاب الشبه الرياضية هم استعمل
  .باستمرار كي يألفوها

   :االستنتاج 
الشبه  أللعابا لستعمي مااالستاذ حينمن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن     

بالفائدة على مردود الحصة خاصة  الرياضية تظهر على التالميذ البهجة والفرح ويعود ذلك
  يةحيروت األلعابه ذن هال الجانب الترويحيانه ينمي  ، ضف إلى ذلكالعمريةهذه الفئة ل
  . التالميذ في راحة كاملة يكونل
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  ؟تتحكمون في اندفاعات التالميذ لعدم بذل مجهود أكثر من الالزمهل  ):16(العبارة رقم  - 
جهد أكثر التحكم في اندفاعات التالميذ لعدم بذل هو أهمية ): 16( الهدف من العبارة رقم - 

      .من الالزم
  ). 16(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):17( جدول رقم - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)16( 

31 

64.58 

17 

35.41 04.08 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (16): التمثی ل البی اني لنت ائج العب ارة رق م(16).

نع    م

ال

%64.58
%35.41
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )16(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

هم يتحكمون في اندفاعات التالميذ وذلك بأن امن عينة البحث أجابو %64.58وهي  ةكبير
وهذا ما تم تمثيله   ،الشبه الرياضيةب جهد أكثر مما تتطلبه هذه األلعا ونبذليبعدم تركهم في 
، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)16(في البيان رقم 

المحسوبة والتي  2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(
   .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية04.08: تقدر بـ
بـأنهم   اعينة البحث أجـابو اغلب انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن     

جهد أكثر مما تتطلبه هذه األلعـاب   ونبذلييتحكمون في اندفاعات التالميذ وذلك بعدم تركهم 
طـرق تعلـيم وتنفيـذ    الن االندفاع يتطلب جهد ويجب على االستاذ مراعاة  الشبه الرياضية

رس ال تتطلب مهارات فنية عالية وهي بسيطة وسهلة لو اتبع المـد النها  الرياضية الشبهاأللعاب 
تكـون   أنمـع مراعـاة    التلميذاللعبة بألفاظ بسيطة وسهلة وبالغة تتماشى مع مرحلة نمو  هشرحب

تنفيذ اللعبة بقواعدها كما تم شرحها، ويقوم المدرس بتصحيح  همطلب منلاو.قواعدها سهلة وبسيطة
على أن يكون األداء صحيحا ولن يكـون   وفي كل مرة  .لتي ظهرت في األداء والقواعداألخطاء ا

    .هناك فوز إال مع األداء الصحيح وتنفيذ القواعد 
يتحكمـون فـي انـدفاعات     ال بـأنهم  اأجابوالتي من عينة البحث أما المجموعة الثانية      

لعـدم   الشبه الرياضـية جهد أكثر مما تتطلبه هذه األلعاب  ونبذليالتالميذ وذلك بعدم تركهم 
  .ومتطلباتهم   تتكافأيقننها بقوانين  انه ال أورات التالميذ دلأللعاب التي تتالءم وق هماختيار

   :االستنتاج 
األساتذة يتحكمون في اندفاعات التالميذ وذلك بعدم تركهم  معظم يتبين أن قمما سب    

الشبه الرياضية هي  األلعاب أنمع  باإلرهاق ايحسو ال لكي الالزميبذلون جهد أكثر من 
 .هذه الفئة العمريةتفريغ لطاقات الزائدة ل
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  :عرض وتحليل نتائج عبارات المحور الثالث -3-
األلعاب الشبه الرياضية تساعد في رفع في رأيك هل الحصة الغنية ب ):17(رقم  العبارة - 

  ؟معنويات التالميذ
األلعاب الشبه معرفة ما إذا كانت الحصص الغنية بهو  ):17( رقمالعبارة الهدف من  - 

  ؟الرياضية تساعد في رفع معنويات التالميذ
  ). 17(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):18(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)17( 

44 

91.66 

04 

8.33 33.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (17): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(17).

نعم

ال

%08.33 %91.66
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )17(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

 لشبه الرياضيةالحصة الغنية باأللعاب ابأن  امن عينة البحث أجابو %91.66وهي  ةكبير
، )17(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  معنويات التالميذ، من رفعالتساعد وبدرجة كبيرة في 

انت قيمة ، حيث ك)01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2وهو ما يؤكده مقدار كا
، وهذا ما 33.33: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة 2اك

   .يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
بأن الحصة  اعينة البحث أجابو اغلب انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن    

ويظهر  يرة في الرفع من معنويات التالميذتساعد وبدرجة كب لشبه الرياضيةالغنية باأللعاب ا
 وباالرتياح والمتعة عندما تحتوي الحصة على االلعاب الشبه الرياضية وهم شعرب ذلك

يزيدهم من نشاط وحماس لتعلقهم بمثل هذه االلعاب لما لها من  تفاعل لروح الجماعية 
أساس على الصفات البدنية  ب للياقة البدنية ذلك ألنها تعتمداعلى اكتس الشبه تساعد األلعابو

من خالل الممارسة المتقنة  للتالميذوالحركات األصلية وأنماطها الشائعة فإن ممارستها تتيح 
   .اكتساب المهارات والقدرات الحركية وتحسين المستوى البدني

أي ان الحصة الغنية بااللعاب الشبه  ب ال اأجابو  من عينة البحث وهناك مجموعة ضئيلة    
ال أو أنهم رفع معنوياتهم ويعود ذلك لتكرار نفس االلعاب  التالميذ في التساعداضية الري
  .سهولة تعلمها وبساطة قواعدهال متهفي مراعا  هذه االلعابالصبغة الحقيقة ل ونهايعط

  :االستنتاج 
لاللعاب دور كبير في رفع معنويات  من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن      

وروح الجماعة والتخلص من  المتعةبخاصة في هذه المرحلة التي تتسم  التالميذ
الترويح للجسم  و في كتابه ألعاب التدريب" جونس موتس"وهذا ما أكده  الضغوطات الدخيلة

  .1والعقل
  
  
  

                                                
  14، ليسانس الحقوق،جامعة اإلسكندرية،صالتربية الرياضية وقانون البنية: حسن أحمد الشافعي  1
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والمتعة عندما تحتوي الحصة على  يشعر التالميذ باالرتياحهل  ):18(رقم  العبارة - 
  ؟شبه الرياضية ال مجموعة كبيرة من األلعاب

إقبال وتجاوب التالميذ في حصة التربية  مدىمعرفة  هو ):18( رقمالعبارة الهدف من  - 
   .البدنية والرياضية

  ). 18(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):19(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

 ال نعم
  2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)18( 

38 

79.16 

10 

20.83 16.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (18): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(18).

نع    م

ال

%79.16%20.83
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )18(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

التالميذ يكون أكثر في إقبال وتجاوب  بأن امن عينة البحث أجابو %79.16وهي  ةكبير
، وهو ما )18(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  ،شبه الرياضيةالحصص الغنية باأللعاب ال

 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2يؤكده مقدار كا

، وهذا ما 16.33: در بـالمحسوبة والتي تق 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة
   .يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

  العينة ترى ان التالميذ اغلبأن  انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا        
باالرتياح والمتعة عندما تحتوي الحصة على مجموعة كبيرة من األلعاب الشبه  ونيشعر

لقهم بمثل هذه االلعاب لما لها من  تفاعل لروح يزيدهم من نشاط وحماس لتعلما الرياضية 
من أن كل التالميذ قد   األستاذتأكد ي حتىخرى ألمن لعبة  انتقالومتعة وعدم الجماعية 

العمل و. ال تكون اإلعادة بمجرد التكرار فقط أنوأنجزوها واستوعبوا قوانينها بشكل جيد 
   .بة بالتفصيل قبل بدايتهاعلى تحقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللع

أي ان التالميذ ال يشعرون باالرتياح  ب ال اأجابو  من عينة البحث وهناك مجموعة ضئيلة    
وهذا يرجع والمتعة عندما تحتوي الحصة على مجموعة كبيرة من األلعاب الشبه الرياضية 

الصبغة  يعطونها ال أنهم آو عند استعمال االلعاب الشبه الرياضية لصعوبة التي يتلقونها
  .التالميذ غير مبالين بهذه االلعاب  يكونف  هذه االلعابالحقيقة ل

  :االستنتاج 
العينة ترى ان التالميذ يرتاحون  معظم من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن      

يزيدهم من نشاط وحماس لتعلقهم بمثل هذه لما  في الححص الغنية بااللعاب الشبه الرياضية
  .ومتعةروح الجماعية واللعاب لما لها من  تفاعل ا
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في حصة التربية  شبه الرياضيةاأللعاب ال ما هو الغرض الذي تؤديه ):19(رقم  العبارة - 
  البدنية والرياضية؟

حصة التربية البدنية أثناء  الشبه الرياضيةدور األلعاب  هو ):19( رقمالعبارة الهدف من  - 
  .والرياضية

  ). 19(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):20(جدول رقم  - 

  

       
 األجوبة
  العبارات

 رفع المعنويات
الزيادة في 
2اك تعمل على الترويح الحماس  

ةالمحسوب  
 2اك

 المجدولة
 مستوى
 الداللة

جةدر  
 الحرية

 % ت % ت % ت

العبارة رقم 
)19(  

26 

54.16 

04 

08.33 

18 

37.50 15.5 05.99 0.05 02 

 16  16  16 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (19): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(19).

رفع
المعنوی ات
الزیادة في
الحماس
تعمل على
08.33%ال ترویح

%54.16%37.50
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )19(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

المطبقة أثناء  الشبه الرياضيةجل األلعاب بأن  اجابومن عينة البحث أ %54.16 وهي ةكبير
، )19(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  الحصة تعمل بالدرجة األولى على رفع المعنويات،

، حيث كانت قيمة )02(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2وهو ما يؤكده مقدار كا
، وهذا ما 15.5: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 05.99= المجدولة 2اك

   .يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية
بأن جل األلعاب  اعينة البحث أجابو اغلب انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن 

اكثر  التالميذ المطبقة أثناء الحصة تعمل بالدرجة األولى على رفع المعنويات الشبه الرياضية
وهذا مايدل على ان االلعاب الشبه الرياضية لها مكانة في رفع ، مل على الترويحمنها الع

:" بأن" عبد الحميد شرف"ويرى معنويات التالميذ وتعطيهم شئ من المرح والتفريغ عن النفس 
اللعب هو ميل فطري موروث في كل فرد طبيعي وهو وسيلة للتعبير عن الذات باستغالل 

التجريب والتقليد واكتشاف طرق جديدة لعمل األشياء وبذلك يشعر طاقاته ويدفع الفرد إلى 
  "الفرد فيه بالمتعة والسرور وله دور كبير في تكوين شخصية الفرد

،  في الحماسد زيتبان االلعاب الشبه الرياضية  اأجابو  من عينة البحث ةضئيل  ةوهناك مجموع
التي تركز على رفع معنويات  تنوع اللعاب الشبه الرياضية ويرجع ذلك الى عدم تطبيق
  . التالميذ وزيادة الحماس فيهم

  :االستنتاج 
يرون أن الغرض الذي تؤديه عينة البحث من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن     

الن هما االساس  رفع المعنويات وتعمل على الترويح هو األلعاب الشبه الرياضية في حصة
 .في هذه المرحلة العمرية
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  ؟تزيد من نشاط التالميذ أثناء الحصة شبه الرياضيةاأللعاب ال هل ):20(رقم  العبارة - 
في الزيادة من  الشبه الرياضيةاأللعاب الدور الذي تلعبه هو  ):20( رقمالعبارة الهدف من  - 

  .حصة التربية البدنية والرياضيةأثناء نشاط التالميذ 
  ). 20(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):21(جدول رقم  - 

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)20( 

34 

70.83 

14 

29.16 08.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (20): التمثیل البیاني لنتائج العبارة رقم(20).

نع    م

ال

%70.83%29.16
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )20(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

المستعملة في  الشبه الرياضية األلعاببأن  امن عينة البحث أجابو %70.83وهي  ةكبير
، وهو ما يؤكده مقدار )20(م تمثيله في البيان رقم وهذا ما ت الحصة تزيد من نشاط التالميذ،

 المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2كا

، وهذا ما يدل أن 08.33: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84=
   .هناك فروق ذات داللة إحصائية

ترى ان األلعاب  اغلب عينة البحث السالفة الذكر يتضح لنا انطالقا من المعطيات        
تزيد من نشاط التالميذ  أثناء الحصة لحماسهم الزائد او تعلقهم بمثل هذه الشبه الرياضية 

 هلعبت دورالذيل حسن عبد الجواد  ىير وكماااللعاب لما لها من  تفاعل لروح الجماعية 
س ومضمونه، وخروجه عن صورته الجامدة التي في تغيير الدر الشبه الرياضيةاأللعاب  

فقد عملت على تغيير وتنويع مادة الدرس وجعلت دور  كانت مبعثا الملل وتضايق التالميذ،
التالميذ خالل الدرس ايجابيا، يستغل فيه مهاراته وقدراته وإمكانياته وحواسه وانفعاالته مما 

  .يساعد على تحقيق الهدف من التربية الرياضية
األلعاب الشبه أي انهم يرون ان  ب ال اأجابو  من عينة البحث وهناك مجموعة ضئيلة    

طعم هذه  ايذوقونهم لم  يرون ذلك الو أثناء الحصة التالميذ ال تزيد من نشاطالرياضية 
  .ب والمردود الذي يجنونه من ممارسهاااللعا

  :االستنتاج 
يد بصفة واضحة وجلية من نشاط تزالشبه الرياضية نستنتج أن األلعاب  قسب مما   

، وهذا ما تحتويه األلعاب الشبه الرياضية من العاب فردية التالميذ وحماسهم أثناء الحصة
تعمل واحترام حقوق اآلخرين  وهيوعلى سير حصة التربية والرياضية  والعاب جماعية

  .وتقبل المسؤولية 
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تعمل على تفعيل الروح الجماعية  شبه الرياضيةرأيك هل األلعاب ال في ):21(رقم  العبارة - 
  ؟والتفاعل االجتماعي بين التالميذ

في تفعيل الروح الجماعية  الشبه الرياضيةاأللعاب أهمية هو  ):21( رقمالعبارة الهدف من  - 
  ؟والتفاعل االجتماعي بين التالميذ

  ). 21(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):22(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)21( 

39 

81.25 

09 

18.75 18.75 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (21): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(21).

نع    م

ال

%81.25
%18.75
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  :والمناقشة التحليل - 
، يتبين أن )21(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

شبه بنعم أي أن هناك أهمية لأللعاب ال امن عينة البحث أجابو %81.25وهي  ةنسبة كبير
تعمل على  وهي في تفعيل الروح الجماعية والتفاعل االجتماعي بين التالميذ،الرياضية 

وب فيها كالروح الرياضية العالية والتعاون الصادق في حل المشكالت غرس صفات مرغ
العامة واحترام حقوق اآلخرين وتقبل المسؤولية عن السلوك الشخصي الذي تتأثر به 

الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)21(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  .الجماعة
، وهي أصغر من 03.84=  المجدولة 2اككانت قيمة  ، حيث)01(، ودرجة الحرية )0.05(

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة 18.75: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكقيمة 
  .إحصائية

أن هناك أهمية  اغلب عينة البحث ترى انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا      
حيث  ية والتفاعل االجتماعي بين التالميذفي تفعيل الروح الجماعشبه الرياضية لأللعاب ال

 وكما انها تلعب من اجل الترفيه والترويح عن النفس الن معظمها تلعب جماعية يدركون
في تغيير الدرس  الشبه الرياضيةاأللعاب   هلعبت الذي دورل حسن عبد الجوادى  ير

فقد  تالميذ،ومضمونه، وخروجه عن صورته الجامدة التي كانت مبعثا الملل وتضايق ال
عملت على تغيير وتنويع مادة الدرس وجعلت دور التالميذ خالل الدرس ايجابيا، يستغل فيه 
مهاراته وقدراته وإمكانياته وحواسه وانفعاالته مما يساعد على تحقيق الهدف من التربية 

  .الرياضية
 الرياضية ب ال أي ان االلعاب الشبه  امن عينة البحث  أجابو وهناك مجموعة ضئيلة    

ال يدركون  نهمال تفعيل الروح الجماعية والتفاعل االجتماعي بين التالميذ،التعمل على 
  . مستوى الفرح عند التالميذ في أدائهم لهذه األلعاب

  :االستنتاج 
روح  تنمي  ألنهاالشبه الرياضية يستعملون األلعاب  لعينةيتبين أن معظم ا قمما سب      

وهذا في بناء سلوكات تسمح باالندماج بفضل  جتماعي بين التالميذ،ة والتفاعل االالجماع
  .المساهمة االجتماعية من خالل تنظيم العمل بين األفراد والتوصل إلى التوافق واالنسجام
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 قبال علىاإل تحفز التالميذ على شبه الرياضيةاأللعاب ال ترى أن هل ):22(رقم  العبارة - 
  ؟الرياضيةحصة التربية البدنية و ممارسة

تحفز التالميذ على في  الشبه الرياضيةاأللعاب هو أهمية ): 22( الهدف من العبارة رقم - 
   .اإلقبال على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

  ). 22(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):23(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 لمحسوبةا

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)22( 

35 

72.91 

13 

27.08 10.08 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (22): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(22).

نع    م

ال

%72.91
%27.08
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )22(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

تحفز دور في  الشبه الرياضيةلأللعاب بأن  امن عينة البحث أجابو %72.91 وهي ةكبير
وهذا ما تم تمثيله في  ، التالميذ على اإلقبال على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)22(البيان رقم 
المحسوبة والتي  2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(

    .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية10.08: تقدر بـ

الشبه أللعاب ان ا اغلبية العينة ترىانطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن      
ة التربية البدنية والرياضية تحفز التالميذ على اإلقبال على ممارسة حصدور في  الرياضية

حسن السيد أبو عبده أن ى  ويرحيث يدركون اهمية هذه االلعاب في اعطاء دفع للحصة 
من خالله يكسب الطفل مهارات حركية فنشاط تعليمي ضروري للطفل  هي األلعاب

  .االجتماعيةوجسمية، ومن خالله يطور قدراته العقلية، ويوسع دائرة معارفه 
تحفز دور في ليس لها  الشبه الرياضيةأللعاب ا ترى ان ثانية مجموعةد في حين نج    

يعود ذلك لعدم انتقاءهم والتالميذ على اإلقبال على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية 
ويرجع ذلك الى عدم نفس قوي لممارسة الحصة  دفع اوااللعاب التي تعطي التالميذ 

  .لهذه األلعاب هماهتمام
   :تاجاالستن - 

تحفيز التالميذ على اإلقبال على في دور  الشبه الرياضيةيتبين أن لأللعاب  قمما سب
، وال يقوم الفرد بوجه معين من النشاط من غير  ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

شيء أساسي لبدء التعلم واالستمرار فيه ومحاولة التغلب على ما يتعرض  تحفيز، ف تحفيز
اعب وعقبات، ويمنح الفرد المؤيد من الحماس والميل والمثابرة وبذل الجهد، الفرد من مص

  .ويحول دون ظهور بوادر التعب وعالمات الملل
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كحافز نحو اإلقبال على حصة شبه الرياضية هل تستعمل األلعاب ال ):23(رقم  العبارة - 
   التربية البدنية والرياضية؟

الشبه  يستخدمون األلعابعرفة ما إذا كان األساتذة هو م): 23( الهدف من العبارة رقم - 
   .كحافز لإلقبال التالميذ على حصة التربية البدنية والرياضية الرياضية 

  ). 23(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):24(جدول رقم  - 

   
  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  ىمستو
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)23( 

40 

83.33 

08 

16.66 21.33 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (23): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(23).

نع    م

ال

%83.33
%16.66
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )23(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

 الشبه الرياضيةأللعاب ا هم يستخدمونبأن ابومن عينة البحث أجا %83.33وهي  ةكبير
وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  حصة التربية البدنية والرياضية،التالميذ على  إلقبالكحافز 

، حيث )01(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)23(
: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك ، وهي أصغر من قيمة03.84= المجدولة 2اككانت قيمة 

  .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية21.33
بأنهم  اعينة البحث أجابواغلبية  انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن     

حصة التربية البدنية كحافز إلقبال التالميذ على  الشبه الرياضيةيستخدمون األلعاب 
الرياضية ركون أهمية هذه األلعاب في إعطاء دفع للحصة التربية البدنية وحيث يد والرياضية

مهارات  هميكسب و خالله يطور قدراته العقليةفمن ، للتالميذنشاط تعليمي ضروري  ألنها
  .حركية وجسمية

الشبه يستخدمون األلعاب ال بأنهم ترى  التي من عينة البحث المجموعة الثانيةأما     
 تعطيهم دفع او وال حصة التربية البدنية والرياضيةإلقبال التالميذ على  كحافز الرياضية

هذه األلعاب او عدم تحبيب لمثل مباالتهم بويرجع ذلك الالحصة  التالميذ نفس قوي لممارسة
  .هذه االلعاب

  :االستنتاج 
لتالميذ كحافز إلقبال ا شبه الرياضيةيستعملون األلعاب ال العينةيتبين أن معظم ا قمما سب   

 االستقبال، الترويح، :وهذا ألنها تشتمل على،  البدنية والرياضية حصة التربيةعلى 
التربية البدنية والرياضية دور في  أستاذالتقييم، وهنا يلعب  ،التوصيف ،التنظيم ،االستجابة

توفير األنشطة واأللعاب التي تعمل على تحقيق التوازن االنفعالي للتلميذ والتنفيس عن 
  .اعره خالل ممارسة النشاط البدني واللعب خالل حصة التربية البدنية والرياضيةمش
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هل يتفاعل التالميذ إيجابا عندما تحتوي الحصة على عدد كبير من  ):24(رقم  العبارة - 
  ؟ شبه الرياضيةاأللعاب ال

التالميذ يتفاعلون مع الحصة الغنية هو معرفة ما إذا كان  ):24( رقمالعبارة الهدف من  - 
  .الشبه الرياضية باأللعاب

  ). 24(رقم للعبارة  2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات وال يبين ):25(جدول رقم  - 

  

  األجوبة       
 العبارات

  2كا ال نعم
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

  مستوى
 الداللة

  درجة
 % ت % ت الحرية

العبارة رقم 
)24( 

33 

68.75 

15 

31.25 06.75 03.84 0.05 01 

 24  24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (24): التمثیل البیاني لنتائج العبارة  رقم(24).

نع    م

ال

%68.75
%31.25
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  :التحليل والمناقشة - 
، يتبين أن نسبة )24(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 

 عدد كبير صة التي تحتوي علىالح بأن امن عينة البحث أجابو %68.75وهي  ةكبير
وهذا ما تم تمثيله في  تلقى تجاوب وتفاعل كبير من طرف التالميذ، الشبه الرياضية أللعاب ا

، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)24(البيان رقم 
حسوبة والتي الم 2اك، وهي أصغر من قيمة 03.84= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )01(

    .، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية06.75: تقدر بـ

بأن الحصة  اأجابواغلب عينة البحث  انطالقا من المعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن    
تلقى تجاوب وتفاعل كبير من  الشبه الرياضية األلعاب عدد كبير من التي تحتوي على 

يجدون انفسهم مرتاحيين عندما ولحبهم لهذه االلعاب  ل التالميذرد فعوهي  طرف التالميذ
عند انتقاءهم لأللعاب الشبه الرياضية التي تتماشى  هم يمارسونها وهذا مايدل على حرص

اللعب نشاط إنساني هادف، يمارسه األطفال بكثرة، ويكاد أن "ان شعب خفر معهم وترى كاملية
من خالله يكسب فوهو نشاط تعليمي ضروري للطفل ، واالجتماعيةيصبغ أنشطتهم الحركية 

الطفل مهارات حركية وجسمية، ومن خالله يطور قدراته العقلية، وينمي قاموسه اللغوي، 
  .االجتماعيةويوسع دائرة معارفه 

د كبير عد أجابة بأن الحصة التي تحتوي على التيمن عينة البحث أما المجموعة الثانية     
ويرجع ذلك  تلقى تجاوب وتفاعل كبير من طرف التالميذ رياضية الالشبه الاأللعاب  من

 .الروتين المعتاد لنفس األلعاب  وا األلعاب لتكرر نفس
   :االستنتاج - 

تلقى إقبال  الشبه الرياضية األلعابنستنتج أن الحصة التي تحتوي على  قمما سب     
س أنها اعلى أس "الحميد مشرفعبد "يعرفها  وذلك حسب ما وتفاعل كبير من طرف التالميذ،

ألعاب بسيطة التنظيم وتتميز بسهولة في أدائها، يصاحبها البهجة والسرور، تحمل بين طياتها 
  .روح التنافس، وتتميز قوانينها بالبساطة والسهولة
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  " :صية للمرحلة االعدادية والثانويةالشخ" نتائج اختبار  وتحليل عرض-2
  ): 26( جدول رقم -

 مارسينيبين دراجات التوافق النفسي والتوافق االجتماعي والتوافق العام لدى التالميذ الم     
  لاللعاب الشبه الرياضية

  
 التوافق اإلجتماعي التوافق العام

 
 التالميد التوافق النفسي

146 72 74 1 
144 73 71 1 
142 77 65 1 
140 64 76 1 
138 63 75 1 
137 69 68 1 
135 66 67 1 
133 74 59 1 
132 58 74 1 
130 67 63 1 
129 64 65 1 
131 57 74 1 
128 64 64 1 
127 65 62 1 
126 66 60 1 
125 68 57 1 
122 62 60 1 
121 59 62 1 
120 55 65 1 
119 46 73 1 
118 58 60 1 
117 58 59 1 
111 49 62 1 
68 36 32 1 
99 49 50 1 
101 53 48 1 
107 43 64 2 
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105 55 50 2 
104 50 54 2 
64 33 31 2 
39 19 15 2 
43 20 23 2 
98 52 46 2 
67 20 47 2 
96 51 45 2 
79 21 58 3 
54 29 25 3 
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  ): 27( جدول رقم  - 
توافق االجتماعي والتوافق العام لدى التالميـذ الغيـر   يبين دراجات التوافق النفسي وال     

  .لاللعاب الشبه الرياضية ممارسين
 

 التوافق اإلجتماعي التوافق العام
 

 التالميد التوافق النفسي

122 57 65 1 
120 65 55 1 
117 63 54 1 
110 58 57 1 
105 48 65 1 
101 67 44 1 
96 58 38 1 
94 47 47 1 
92 48 44 1 
89 43 46 1 
87 44 43 1 
86 44 42 1 
85 40 45 1 
84 41 43 1 
83 35 38 1 
80 38 42 1 
78 35 43 1 
77 41 36 1 
75 30 35 1 
73 36 37 1 
71 25 46 1 
68 30 38 1 
67 25 42 1 
65 31 36 1 
64 38 26 1 
62 27 35 1 
59 20 59 1 
58 28 30 1 
56 29 27 1 
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52 25 27 1 
79 35 44 2 
66 34 32 2 
48 20 28 2 
45 17 28 2 
43 20 23 2 
41 19 22 2 
39 13 16 2 
61 29 32 3 
63 33 30 3 
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  ): 28( جدول رقم  - 
جدول يبين التالميذ الممارسة لاللعاب الشبه الرياضية والتالميذ الغير ممارسين لاللعـاب    

   .الشبه الرياضية

     
:التحليل والمناقشة -   

  الرياضية  الشبه لأللعابالذي  يوضح المجموعة الممارسة   أعاله من خالل الجدول     
المجموعة الممارسة  أنالشبه الرياضية حيث نجد  لأللعابوالمجموعة الغير ممارسة 

 البحث  من مجموع العينة  %50  نسبة أيتلميذا  50الشبه الرياضية تتكون من  لأللعاب
  %50نسبة  أيتلميذا  50الشبه الرياضية تتكون من  لأللعابالمجموعة الغير ممارسة  أما

   . ع عينة البحثمن مجمو
 

  

 

 

  
  

  النسبة المؤية  الميدعدد الت  الصفة
  .التالميذ الممارسين لأللعاب الشبه الرياضية -
  50  50%  

  .التالميذ الغير ممارسين  لأللعاب الشبه الرياضية-
  50  50%  

  %100  100  المجموع
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  ): 29( جدول رقم  - 
المنخفض لـدى  مستوى التوافق النفسي   المرتفع  التوافق النفسي مستوى يبين دراجات     

  . لاللعاب الشبه الرياضية نالتالميذ الممارسي
  

  التالميذ الممارسين لأللعاب الشبه رياضية
  النسبة المؤية  العدد  المستوى

  %55.07  38  مستوى مرتفع من التوافق النفسي

  % 44.93  12  مستوى منخفض من التوافق النفسي

  %100  50  المجموع 

 

:التحليل والمناقشة -   

مستوى التوافق النفسي المرتفع  هذا الجدول وضحيو) :  29(من خالل نتائج الجدول رقم
الشبه الرياضية مستولى التوافق لديها  لأللعابيتبين أن المجموعة الممارسة  ،و المنخفض

ي سمستوى التوافق النف أما الذين كان %55.07 ةتلميذا أي نسب 38وكان عددهم  ع مرتف
الشبه  لأللعابالممارسة  العينة  من مجموع %44.93أي نسبة  لميذات 12لديهم منخفض 

  .الرياضية 
نستنتج أن العينة الممارسة لاللعاب الشبه الرياضية تحضى بتوافق نفسي كبير لما  قمما سب

المتبينة اعاله ويعود ذلك الى استاذ المادة الذي يطبق االلعاب الشبه ئج وضحته النتا
حيث انها تساهم بشكل كبير في اعطاء نفس عالي خالل حصة التربية البدنية ، الرياضية

  .الحصة والرياضية 
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  ): 30( جدول رقم  - 
المنخفض  اعياالجتمالمرتفع  مستوى التوافق  االجتماعييبين دراجات مستوى التوافق      

  .ممارسين لاللعاب الشبه الرياضية غيرلدى التالميذ ال
 

  التالميذ الممارسين لأللعاب الشبه رياضية
  النسبة المؤية  العدد  المستوى

  % 62.00  31   مستوى مرتفع من التوافق االجتماعي 

  % 38.00  19  مستوى منخفض من التوافق االجتماعي

  %100  50  المجموع 

 

  :المناقشةالتحليل و - 
افق االجتماعي يوضح هذا الجدول  مستوى التو  و) :  30(من خالل نتائج الجدول رقم

الشبه الرياضية مستولى التوافق  لأللعابيتبين أن المجموعة الممارسة المرتفع و المنخفض و
أما الذين كان مستوى التوافق  %62.00تلميذا أي نسب  31لديها مرتفع  وكان عددهم 

العينة  الممارسة  من مجموع %38.00تلميذا أي نسبة  19لديهم منخفض االجتماعي 
  .لاللعاب الشبه الرياضية 

نستنتج أن العينة الممارسة لاللعاب الشبه الرياضية مستوى التوافق االجتماعي   قمما سب    
الشبه  كبير لما وضحته النتائج المتبينة اعاله ويعود ذلك الى استاذ المادة الذي يطبق االلعاب

حيث انها تساهم بشكل كبير في اعطاء توافق مع الجماعة التي يمارس االلعاب ، الرياضية
  .معها خالل حصة التربية البدنية والرياضية 

 



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                             لسادسالفصل ا

- 190 - 
 

  ): 31( جدول رقم - 
يبين دراجات مستوى التوافق النفسي  المرتفع  مستوى التوافق النفسي المنخفض لدى      

  .الشبه الرياضية التالميذ الممارسين لاللعاب 
 

  التالميذ الغير ممارسين لأللعاب الشبه رياضية
  النسبة المؤية  العدد  المستوى

  % 20.00  10  مستوى مرتفع من التوافق النفسي 

  % 80.00  40  مستوى منخفض من التوافق النفسي

  %100  50  المجموع 

 

:التحليل والمناقشة -   

ذا الجدول  مستوى التوافق النفسي ويوضح ه) :  31(من خالل نتائج الجدول رقم
المرتفع و المنخفض   يتبين أن المجموعة الممارسة لاللعاب الشبه الرياضية مستولى التوافق 

أما الذين كان مستوى التوافق النفي  %20.00تلميذا أي نسب  10لديها مرتفع  وكان عددهم 
ممارسة لاللعاب الشبه ر الغيالعينة  من مجموع %80.00تلميذا أي نسبة  40لديهم منخفض 

  .الرياضية 
 توافق نفسيمستوى الممارسة لاللعاب الشبه الرياضية غير نستنتج أن العينة ال قمما سب    

 ال لما وضحته النتائج المتبينة اعاله ويعود ذلك الى استاذ المادة الذي لديها منخفض جدا
تساهم بشكل كبير  لعاب التي محرومون من هذه اال حيث انه، يطبق االلعاب الشبه الرياضية

  .في اعطاء نفس عالي خالل حصة التربية البدنية والرياضية
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  ): 32( جدول رقم - 
يبين دراجات مستوى التوافق النفسي  المرتفع  مستوى التوافق النفسي المنخفض لدى      

  .التالميذ الممارسين لاللعاب الشبه الرياضية 
 

  ب الشبه رياضيةالتالميذ الغير ممارسين لأللعا
  النسبة المؤية  العدد  المستوى

  % 14.00  07   مستوى مرتفع من التوافق االجتماعي 

  % 86.00  43  مستوى منخفض من التوافق االجتماعي

  %100  50  المجموع 

  
  :التحليل والمناقشة - 

ويوضح هذا الجدول  مستوى التوافق االجتماعي ) :  32(من خالل نتائج الجدول رقم
ممارسة لاللعاب الشبه الرياضية مستولى  فع و المنخفض  يتبين أن المجموعة الغيرالمرت

أما الذين كان مستوى  %86.00تلميذا أي نسبة  43التوافق لديها منخفض وكان عددهم 
العينة  الغير  من مجموع %14.00تالميذ أي نسبة  07التوافق االجتماعي لديهم مرتفع 

  .ية ممارسة لاللعاب الشبه الرياض
نستنتج أن العينة الممارسة لاللعاب الشبه الرياضية مستوى التوافق االجتماعي   قمما سب    

عاب الشبه لكبير لما وضحته النتائج المتبينة اعاله ويعود ذلك الى عدم ممارستهم لال
حيث ان هذه االلعاب تساهم بشكل كبير في اعطاء توافق مع الجماعة التي ، الرياضية

  .عاب معها خالل حصة التربية البدنية والرياضية يمارس االل
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  ): 33( جدول رقم - 
 المجدولة "t"المحسوبة وقيمة  "t"المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري وقيمة   يبين     

والتالميذ الغير ممارسين لأللعاب الشبه  لدى التالميذ الممارسين لاللعاب الشبه الرياضية 
  .الرياضية

المتوسط   الصفة  فقالتوانوعية 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

 " t"قيمة
  المحسوبة

" t" قيمة
  المجدولة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

التوافق 

  النفسي

  49  1.679  22.33  16.73  52.88  ممارسين
  0.01 

  49  1.679  22.85  11.49  37.14  غير ممارسين

التوافق 

  االجتماعي

  49  1.679  19.30  17.78  48.56  ممارسين
  0.01  

  49  1.679  17.98  13.15  34.36  غير ممارسين

  التوافق العام
  49  1.679  22.73  31.61  101.68  ممارسين

0.01  
  49  1.679  23.11  21.83  71.40  غير ممارسين

  :التحليل والمناقشة - 

هناك فرق ذو داللة إحصائية بين -يتضح ان  :)33(من خالل نتائج الجدول رقم     
الشبه   لأللعابممارسة  موعة الغيرجرسة لاللعاب الشبه الرياضية والممجموعة المما

المحسوبة قدرت بـ " ت"حيث أن قيمة النفسيالرياضية وهذا فيما يتعلق بالتوافق 
حيث قدرت  49ودرجة الحرية 0.01إحصائية عند المستوى  ةوهي قيمة لها دالل22.33

ذا يعني ان االلعاب الشبه الرياضية تساهم وبناءا على ذلك فإن ه 1.679القيمة المجدولة بـ 
ومنه فهناك فروق ذات داللة إحصائية بين الفئتين أي  النفسي بشكل كبير في تحقيق التوافق 

هناك إختالفات في التوافق النفسي بين مجموعة الممارسة والغير ممارسة لاللعاب الشبه 
لك في الجانب النظري تتيح لتلميذ فااللعالب الشبه الرياضية  وكما اشرنا الى ذ الرياضية 

وتوجه طاقاته الزائدة واستغاللها وتوجيهها توجيه سليما كما ، فرص كافية الشباع رغباته 
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كما تعمل على توافقه ،  تخفف من الضغوط التي قديعاني منها التلميذ خالل هذه المرحلة
  .نفسيا
لة إحصائية بين مجموعة دال اتق ذوفرفيما يخص بالتوافق االجتماعي فهناك  أما     

موعة الغير ممارسة لأللعاب  الشبه الرياضية وهذا جالم الشبه الرياضية و لأللعابالممارسة 
وهي قيمة لها 19.30المحسوبة قدرت بـ " ت"حيث أن قيمة االجتماعي فيما يتعلق بالتوافق 

ولة بـ حيث قدرت القيمة المجد 49الحرية ودرجة 0.01إحصائية عند المستوى  ةدالل
الشبه الرياضية تساهم بشكل كبير في  األلعاب أنوبناءا على ذلك فإن هذا يعني  1.679

ومنه فهناك فروق ذات داللة إحصائية بين الفئتين أي هناك  االجتماعي تحقيق التوافق 
 ودلك الشبه لأللعاببين مجموعة الممارسة والغير ممارسة  االجتماعيفي التوافق  اختالفات
وهذا من خالل ، واكسابهم صفات خلقية حميدة ، قات اجتماعية بين الممارسينبخلق عال

  .احتكاكهم ببعضهم البعض خالل ممارسة االلعاب الشبه الرياضية 
بان امتثال الجميع امام القواعد المعمول بها في الملعب  " FARKER"ويفسر باركر     

موذج االجتماعي المطلوب لالدراة تعبر عن نفس الن، وتحت ادارة  قاضي الملعب ومعاوينه
او الشريعة التي يحكم بها المجتمع ، حيث ينبغي ان يمتثل جميع افراد المجتمع للقانون ، 

ويعد نموذجا  يكما ان روح اللعب يمثل الطبيعة االجتماعية للرياض، دون تحيز او استثناء
تمع يجتهد في وانما على مستوى أي مج، ليس على مستوى الرياضة فحسب، يختذى به 

      .والتماسك واحترام الغير ، احالل التعاون
داللة إحصائية بين مجموعة الممارسة  اتق ذوفرفيما يخص بالتوافق العام  فهناك  أما    

موعة الغير ممارسة لأللعاب  الشبه الرياضية وهذا فيما جالم الشبه الرياضية و لأللعاب
 ةوهي قيمة لها دالل22.73المحسوبة قدرت بـ  "ت"حيث أن قيمة العام يتعلق بالتوافق 

 1.679حيث قدرت القيمة المجدولة بـ  49ودرجة الحرية  0.01إحصائية عند المستوى 
أللعاب الشبه الرياضية تساهم بشكل كبير في تحقيق ل أنوبناءا على ذلك فإن هذا يعني 

لة إحصائية بين الفئتين أي هناك فروق ذات دال انه  العام لهده المرحلة العمرية إذالتوافق 
 ودلك الشبه لأللعاببين مجموعة الممارسة والغير ممارسة  العامفي التوافق  اختالفاتهناك 
  بخلق 
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  .مقارنة النتائج بالفرضيات -3
 :الفرضية األولى -3-1

   .لعبارات المحور األول الداللة اإلحصائية ):34(جدول رقم 
  

  
الشبه الرياضية افترضنا أن لأللعاب من أجل التحقق من صحة الفرضية األولى للبحث والتي 

دور في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي عن طريق الممارسة والتكرار وتناسبها مع قدرات 
     .                 التلميذ

السابقة الذكر  06الجدول رقممن هذه الفرضية والنتائج المحصل عليها من خالل  وانطالقا   
 -فإننا نستطيع إثبات صحة هذه الفرضية، إذ أن والمؤكدة بطرق إحصائية علمية ومنه 

لأللعاب الشبه الرياضية دور في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي عن طريق الممارسة 
  .ا مع قدرات التلميذوالتكرار وتناسبه

  .نتائج المحور األول

  2كا           
  العبارات

   2كا

  المحسوبة
   2كا

  المجدولة
  الداللة 
  اإلحصائية

  دالة  03.84  18.75  01العبارة رقم 

  دالة  05.99  26  02العبارة رقم 

  دالة  03.84  04.08  03العبارة رقم 

  دالة  03.84  12  04العبارة رقم 

  دالة  05.99  12.87  05العبارة رقم 

  دالة  03.84  14.08  06العبارة رقم 

  دالة  03.84  05.33  07بارة رقم الع

  دالة  05.99  12.5  08العبارة رقم 
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 شبه الرياضية األلعاب الفمن خالل النسب المئوية التي تحصلنا عليها يمكننا القول أن   
لأللعاب الشبه الرياضية دور في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي عن طريق الممارسة 

ية أساسا مبن شبه الرياضيةل، وهذا ألن معظم األلعاب اوالتكرار وتناسبها مع قدرات التلميذ
 .على أهداف مسطرة

وكما يرى معظم األساتذة أن   ،حقيق التوافق النفسي واالجتماعيتلومن بين هذه األهداف 
الشبه الرياضية دور في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي عن طريق الممارسة أللعاب ل

   والتكرار وتناسبها مع قدرات التلميذ، 
ق أهداف حقلي مع نفسيا واجتماعيا متوافقا تلميذإعداد  إلى شبه الرياضيةكما تهدف األلعاب 

  .الحصة، ضف إلى ذلك الجانب الترويحي

  لتلميذ ، روح الجماعة أن للعب دورا ضروريا على تنمية "فيصل عباس    وهذا ما أشار إليه
للنتائج وحدود وظروف ما ترمي إليه هذه الدراسة وحسب مالحظتنا  وفي إطارومن هنا 
  .لفرضية األولىاول أنه قد تحققت يمكننا الق
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 .الفرضية الثانية -3-2
  .الثانيلعبارات المحور  الداللة اإلحصائية ):35(جدول رقم 

  

    
الشبه الرياضية دور في توجيه لأللعاب  ثانية على أساس أنلقد قمنا بصياغة الفرضية ال

السلوكات النفسية واالجتماعية والتخلص من الضغوطات الخارجية لدى التالميذ مرحلة 
   .التعليم المتوسط

ألساتذة التربية البدنية والرياضية من النتائج المتحصل عليها من خالل مالحظتنا  وانطالقا
 االستبيانوبعد تقديم  ربية لغرب الجزائر، أثناء قيامهم بعملهم،المتواجدين بمديرية الت

المحصل عليها في  النتائج إلىباستنادنا  إثبات هذه الفرضية وذلك استطعنافإننا  والمقياس
 التي دلت على أنالسابقة الذكر والمؤكدة بطرق إحصائية علمية و 16و12الجدول رقم

  . نتائج المحور الثاني

  2كا           
  العبارات

   2كا

  المحسوبة
   2كا

  المجدولة
  الداللة 
  اإلحصائية

  دالة  03.84  16.33  09العبارة رقم 

  دالة  03.84  21.33  10العبارة رقم 

  دالة  03.84  24.08  11العبارة رقم 

  دالة  03.84  14.08  12العبارة رقم 

  دالة  03.84  18.75  13العبارة رقم 

  دالة  03.84  05.33  14العبارة رقم 

  دالة  03.84  26  15العبارة رقم 

  دالة  03.84  04.08  16العبارة رقم 
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السلوكات النفسية واالجتماعية والتخلص من الشبه الرياضية دور في توجيه لأللعاب 
  .الضغوطات الخارجية لدى التالميذ مرحلة التعليم المتوسط

جزءا هاما من حصة التربية البدنية الشبه الرياضية وبعد أن أصبحت األلعاب  
والرياضية للتلميذ وأصبحت ضمن أساسيات كل منهاج تربوي يعمل على تكوين شخصية 

تلف الصفات والسمات السلوكية الحميدة التي تعمل على إعداد المواطن التلميذ وإكسابه مخ
  .الصالح

دور في توجيه السلوكات النفسية تطوير الشبه الرياضية ومن بين أهداف األلعاب  
والتي تعتبر القاعدة الهامة في بناء وتقدم   والتخلص من الضغوطات الخارجية واالجتماعية

  .ختلفة التلميذ في مجال األنشطة الم
أهمية بالغة بالنسبة للتالميذ، فهي تعمل على شبه الرياضية وما الحظناه أيضا أن لأللعاب ال

المبرمجة أثناء  شبه الرياضية األلعاب الومنه يتبين أن جل ، اعيتوافقه النفسي واالجتم
من طرف  عمل على تنمية الصفات والخصائص االجتماعيةتحصة التربية البدنية والرياضية 

  .لتالميذا
، أمين أنور الخولي، وهذا ما أكده توجيهاثر على شبه الرياضية أن لأللعاب ال الذا فال حضن

أن التلميذ يحتاج إلى خمسة عشر "في قولهم  محمد عبد الفتاح عنان وعدنان درويش جلول
شبه لدقيقة يوميا من التربية البدنية من اجل العناية بالنشاط البدني لذا قد أتيحت األلعاب ا

  ". والتمهيدية المختارة المنضمة فرص ممارسة النشاط البدني بأقصى جهد ممكن الرياضية 
للنتائج ومن هنا وفي إطار وحدود وظروف ما ترمي إليه هذه الدراسة وحسب مالحظتنا 

  .الثانيةلفرضية ايمكننا القول أنه قد تحققت المحصل عليها 
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      :لثةالفرضية الثا -3-3
  .الثالثلعبارات المحور  الداللة اإلحصائية ):36(رقم جدول 

تساهم األلعاب الشبه الرياضية في رفـع   على أساس أن لثالثةلقد قمنا بصياغة الفرضية ا   
  .مرحلة التعليم المتوسطمعنويات التالميذ في 

السـابقة   18رقـم   الجدول من هذه الفرضية والنتائج المحصل عليها من خالل وانطالقا   
، إذ أن فإننا نستطيع إثبات صحة هذه الفرضـية الذكر والمؤكدة بطرق إحصائية علمية ومنه 

  .توسطتساهم األلعاب الشبه الرياضية في رفع معنويات التالميذ في مرحلة التعليم الم
تساهم  شبه الرياضيةاأللعاب الفمن خالل النسب المئوية التي تحصلنا عليها يمكننا القول أن 

وبدور كبير في رفع معنويات التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط، وهذا من خالل دور 
في تنشيط حصة التربية البدنية والرياضية وعملها على الترويح  شبه الرياضيةال األلعاب
   من دافعية التالميذ وحماسهم، وتزيد

للنتائج ومن هنا وفي إطار وحدود وظروف ما ترمي إليه هذه الدراسة وحسب مالحظتنا 
  .الثالثةلفرضية ايمكننا القول أنه قد تحققت المحصل عليها 

  
 

  . نتائج المحور الثالث
  2كا           

  العبارات
   2كا

  المحسوبة
   2كا

  المجدولة
  الداللة 
  اإلحصائية

  دالة  03.84  33.33  17العبارة رقم 
  دالة  03.84  16.33  18العبارة رقم 
  دالة  05.99  15.5  19العبارة رقم 
  دالة  03.84  08.33  20العبارة رقم 
  دالة  03.84  18.75  21العبارة رقم 
  دالة  03.84  10.08  22العبارة رقم 
  دالة  03.84  21.33  23العبارة رقم 
  دالة  03.84  06.75  24العبارة رقم 
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 :مقارنة النتائج بالفرضية العامة -3-4
  .مقارنة النتائج بالفرضية العامة): 37(الجدول رقم  -
  
 النتيجة صياغتها رضية الف

الفرضية 
  الجزئية 
 األولى

لأللعاب الشبه الرياضية دور في تحقيق  -
التوافق النفسي االجتماعي عن طريق الممارسة 

  .والتكرار وتناسبها مع قدرات التلميذ
 

 تحققت

الفرضية 
  الجزئية
 الثانية

لأللعاب الشبه الرياضية دور في توجيه -
اعية والتخلص من السلوكات النفسية واالجتم

مرحلة التعليم  الضغوطات الخارجية لدى التالميذ
 . المتوسط

  تحققت
 

الفرضية 
  الجزئية 
 الثالثة

تساهم األلعاب الشبه الرياضية في رفع  -
 تحققت .معنويات التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط

 الفرضية العامة

تحقيق  فيلأللعاب الشبه الرياضية انعكاس فعال 
فق النفسي االجتماعي في مرحلة التعليم التوا

  .المتوسط
 

 تحققت
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 :خالصة - 
على عرض وتحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بعد  احتوى هذا الفصل

   الخاص باألساتذة والمقياس الخاص معالجتها إحصائيا، وقد تبين من نتائج االستبيان
شبه والذي أردنا من خالله تبيين دور األلعاب ال ثانويةوال اإلعداديةلمرحلة ا بالتالميذ

 شبه الرياضية والدور الذي تلعبه األلعاب الالرياضية في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 
وهذا ما أظهرته أيضا النتائج بعد . في الرفع من معنويات التالميذ لمرحلة التعليم المتوسط

  .المعالجة اإلحصائية
وحسن استغاللها في حصة  شبه الرياضية مكن القول أن تطبيق األلعاب الوفي األخير ي 

 .مومع جماعته ممع نفسه متوافقهساعد التالميذ في تالتربية البدنية والرياضية 
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  :عامال ستنتاجاال -
 الشبه الرياضية األلعاب من خالل الدراسة التي قمنا بها حاولنا تسليط الضوء على 

وذلك لتحقيقها ، ألهميتها في التعليم المتوسط الممارسة في حصة التربة البدنية والرياضية
التلميذ أهداف تربوية كالتعلم، الترويح، التنافس، والمهارات التي يسعى األستاذ للوصول ب

إليها عن طريق تقديم درس ناجح في التربية البدنية والرياضية المتسم بطابع ترفيهي 
وترويحي، بما يناسب المراهق في مرحلة التعليم المتوسط، بصفته يحتاج إلى اللعب كي تنمو 
جميع جوانب شخصيته نموا شامال كامال وسليما وبشكل خاص من الناحية البدنية والنفسية 

  .ميةوالتعلي
التوافق  حقيقعلى تالتالميذ تساعد لشبه الرياضية  اوهذا ما يسمح لنا بالقول أن األلعاب 

  .، وتحسين اللياقة البدنية والحالة النفسية للتلميذمع نفسه ومع محيطه أي المجتمع 
من خالل تحليل النتائج التي تحصلنا عليها، والتي تم معالجتها بطرق إحصائية علمية 

تحقيق الفرضية العامة التي قدمناها في البحث، وكذلك أسفرت نتائج البحث عن  توصلنا إلى
  .تحقيق الفرضيات الجزئية المقدمة

دور كبير في  الشبه الرياضيةومن خالل ما الحظناه في هذا البحث نرى أن لأللعاب 
  .نفسية تالميذ هذه المرحلة ولها نتيجة على، تحقيق التوافق النفسي االجتماعي

الشبه الرياضية  يولون أهمية لأللعاب  التربية البدنية والرياضية ساتذةأمعظم  تبين لنا أنو
  .في حصة التربية البدنية والرياضية

على تكوين شخصية التلميذ وإكسابه مختلف أيضا لشبه الرياضية ااأللعاب  عملتو
  .لحالصفات والسمات السلوكية الحميدة التي تعمل على إعداد المواطن الصا

تفعيل حصة التربية البدنية  في تنشيط والشبه الرياضية  الدور الكبير الذي تلعبه األلعاب 
  .والرياضية

تحقيق  الهادفة الفاعلية لها دور وأهمية كبيرة فيالشبه الرياضية نستنتج أن األلعاب 
     .التوافق النفسي االجتماعي

تحقيق التوافق  فيكبير  دورلها   الشبه الرياضيةوفي األخير يمكن القول أن لأللعاب 
لتالميذ مرحلة التعليم المتوسط، إن أحسنا وعرفنا كيفية استعمالها بوجه  النفسي االجتماعي

  . صحيح خالل حصة التربية البدنية والرياضية
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  : الخاتمة -
لقد بدأنا بحثنا من المجهول وها نحن اآلن ننهي هذا العمل المتواضع بما هو معلوم، وبدأنا 
بما هو غامض وها نحن اآلن ننهيه بما هو واضح، وبدأنا بإشكال وافتراضات وها نحن اآلن 
 ننهيه بحلول ونتائج، حيث أن لكل بداية نهاية ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود، وها نحن
اآلن نخط أسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خاللها تقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق 
الهدف المرجو من ذلك وتقديم افتراضات مستقبلية تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو 

ومصطلحات، وجسدت بجمع  فتعار يإعادة دراسته من جوانب أخرى، حيث انطلقنا من 
لها معتمدين في ذلك على العمل المنهجي الذي ال يخلوا من المعلومات ومعالجتها وتحلي

الضوابط وااللتزامات المنهجية المطلوبة، حيث وضعنا في مقدمة أهدافنا إزالة الغموض 
وااللتباس الذي لمسناه أثناء بداية هذا الموضع، لهذا كانت من أهم الخطوات المعتمدة هي 

  .تنظيم العمل في إطار علمي ومنهجي
في للتلميذ في مرحلة التعليم المتوسط مهم، وأيضا له أهمية كبيرة  اللعب  أهميته  فان   

فعملية  حصة التربية البدنية والرياضية ونظرا للطبيعة المعقدة لشخصية التلميذ المراهق،
وصعوبتها خالل مرحلة المراهقة نظرا لحاجة المراهق الماسة  أهميتهاالتوافق تزداد 

المختلفة وحاجاته ، من دوافعه األكبر القدر إشباعملية للتوفيق بين لميكانيزمات هذه الع
، ويظهر ذلك إدماجه في مثل هذه األلعابفإنه ليس من السهل ، وظروف الواقعة التي يعيشها

اء حصة التربية البدنية والرياضية بشعوره بالملل خالل ممارسة التمرينات الرياضية، أثن
ويظهر جليا دور اللعب في كونه يسهم بقسط كبير في تنمية اللياقة البدنية لدى التلميذ في هذه 

في حصص التربية البدنية  الشبه الرياضيةالمرحلة وهذا يفرض علينا إدراج األلعاب 
فهي ذات طابع ترويحي والرياضية من أجل تحسين اللياقة البدنية من جهة ومن جهة أخرى 

وتعليمي وتنافسي، يساعد التلميذ المراهق في مرحلة التعليم المتوسط على الرفع من 
في حصة التربية البدنية والرياضية، الشيء  ما يؤدي به إلى النشاط والحيوية ، معنوياتهم

  الهدفاإلحساس بالملل، ولهذا كان  دون تحقيق التوافق بين نفسه ومجتمعهالذي يحفزه على 
حصة التربية البدنية والرياضية  أثناءالشبه الرياضية  األلعابمساهمة من دراستنا معرفة  

  .لمرحلة التعليم المتوسط في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي 
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في حصة التربية  الشبه الرياضيةومن جهة أخرى أثبتت دراستنا هذه أن إدماج األلعاب 
 .في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي كبير بشكل يساهم ،البدنية والرياضية

على ضوء االستنتاجات واستنادا إلى هذه الدراسة التي قمنا بها والتي أكدنا بها صحة و
في تحقيق والدور الذي تلعبه  الشبه الرياضيةفرضياتنا، توصلنا إلى كشف حقيقة األلعاب 

  .لمرحلة التعليم المتوسط التوافق النفسي االجتماعي 
مفتوح للبحث فيه والتعمق في دراسته من جوانب أخرى  را نذكر أن هذا البحث يبقىوأخي

 .نتطرق إليها وكإنطالقة لدراسات أخرى من زوايا أخرىلم 
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  : مستقبلية ياتاقتراحات وفرض -
في إطار هذا البحث، وعلى ضوء فروض ونتائج الدراسة، ورغبة منا في المساهمة في 

مساهمة األلعاب الشبه الرياضية أثناء حصة التربية البدنية إعطاء صورة عامة عن 
  والرياضية في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لمرحلة التعليم المتوسط 

إليه في هذا البحث تم الخروج باقتراحات وبعض الفرضيات ا توصلنا ممن خالل 
لتي تسمح لنا بترك مجال البحث مفتوح في هذه المواضيع الهامة، والتي ندرجها ا ةالمستقبلي
  :كما يلي

  .اإللمام بأكثر من لعبة والتنويع في استخدامها خالل حصة التربية البدنية والرياضية -
التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بإقامة أيام  إصالح مستمر لبرامج -

 .دراسية ومنتديات وملتقيات علمية لمواكبة التطور العلمي

في التعليم المتوسط واالبتدائي خاصة لكون  الشبه الرياضيةضرورة استعمال األلعاب  -
ليم لشخصيته في جميع التلميذ في هاتين المرحلتين من العمر بحاجة إلى اللعب للنمو الس

 .جوانبها
 .حسب قدرات التالميذ الشبه الرياضيةتكييف األلعاب  -

من طرف الوزارة الوصية من خالل إدماجها في  الشبه الرياضيةاالهتمام باأللعاب  -
 .في حصة التربية البدنية والرياضية ةالوحدات التعليمي

التربية البدنية والرياضية والحث على استعمال األلعاب  ةقيام مفتش المادة بزيارات ألساتذ -
وجلب التالميذ لحصة لتحقيق التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي كوسيلة  الشبه الرياضية

 .التربية البدنية والرياضية

 .في كل من الرياضات الفردية والجماعية الشبه الرياضيةضرورة استعمال األلعاب  -
عالقة التالميذ فيما في تحسين الشبه الرياضية  اتذة بأهمية األلعاباألس تحسيسضرورة  -

  .في حصة التربية البدنية والرياضية أثناء بينهم
عن التربية والتعليم االهتمام بتزويد المؤسسات التربوية باألدوات  المسئولينكما نوصي  -

 .الرياضية التي تتيح لتالميذ مزاولة األنشطة الرياضية بكل حرية
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معن - ال - حتى و لو كان متعباھل تستمر في العمل الذي تقوم بھ .1   
معن - ال - ھل یصعب علیك أن تحفظ بھدوئك عندما تصبح األوامر سیئة.2   
معن - ال - ھل تتضایق عندما یختلف معك الناس ؟.3   
معن - ال - ھل تشعر بعدم االرتیاح عندما تكون مع مجموعة ال تعرفھا من الناس .4 

 ؟
معن - ال - ا ما وقعت فیھ ؟ھل یصعب علیك أن تعترف بالخطأ إذ.5   
معن - ال - ھل تجد أن من الضروري أن یذكرك شخص ما  بعملك حتى تقوم بھ ؟.6   
معن - ال - ھل تفكر عادة في نوع العمل الذي تود أن تقوم بھ عند ما تكبر ؟.7   
معن - ال - زمالؤك في الصف ؟ كتشعر بالمضایقة عندما یھزأ من.8   
معن - ال - بل الناس أو أن تعرفھم باآلخرین ؟ھل یصعب علیك أن تقا.9   
معن - ال - ھل تشعر عادة باألسى على نفسك حینما یصیبك ضرر ؟.10   
معن - ال - ھل تعتقد أنھ من األسھل علیك أن تقوم بما یخططھ لك أصحابك من .11 

 أن ترسم خططك بنفسك ؟
معن - ال - ھل تعتقد أن معظم الناس یحاولون السیطرة علیك ؟.12   
معن - ال - ھل یسھل علیك أن تتحدث إلى الناس ذوي المراكز العالیة ؟.13   

معن - ال - ھل تخسر عادة في اللعب ؟.14   
معن - ال - ھل من عادتك أن تكمل ما تبدأ بھ من األعمال ؟.15   
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  )ب(القسم األول 
 
                 

 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

معن - ال - ھل تدعى إلى الحفالت التي یحضرھا من ھم في سنك ؟.1   
معن - ال - ھل تعتقد أن معظم الناس أخساء.2 ؟       
معن - ال - ھل یعتقد الناس أن لدیك أفكار جدیدة ؟.3   

معن - ال - ھل یتطلب منكم عادة أن تساعد في إعادة الحفالت ؟.4   
معن - ال - ھل یعتقد الناس أن لدیك أفكار جدیدة ؟.5   
معن - ال - بھ من أعمال ؟ھل یھتم أصدقاؤك عادة بما تقوم .6   
معن - ال - ھل یعتقد أن الناس یظلمونك عادة ؟.7   

معن - ال - ھل یظن زمالؤك في الفصل أنك ذكي مثلھم ؟ .8   
معن - ال - ھل یسر الزمالء أن تكون معھم ؟.9   
معن - ال - ھل تعتقد أنك محبوب من الزمالء ؟.10   

معن - ال - ا تقوم بھ من عمل ؟ھل تعتقد أن من الصعب علیك أن تنجز م.11   
معن - ال - ھل تشعر بأن الناس ال یعاملونك كما ینبغي ؟.12   
معن - ال - ھل تعتقد أن معظم الناس الذین تعر فھم ال یحبونك ؟.13   

معن - ال - ھل تعتقد أن الناس یظنون أنك سوف تنجح في عملك حینما تكبر ؟.14   
معن - ال - ؟ ةنسح ةلامعم كھل تعتقد أن الناس ال یعاملون.15   
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)ج(القسم األول   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

معن - ال -  
 

 ھل یسمح لك أن تبدي رأیك في معظم األمور ؟ .1

معن - ال - ھل یسمح لك بأن تختار أصدقائك ؟.2   
معن - ال - ھل یسمح لك بأن تقوم بمعظم ما ترید القیام بھ ؟.3   

معن - ال - ھل تشعر بأنك تعاقب بسبب األمور التافھة كثیرا ؟.4   
معن - ال - ھل تأخذ من المصروف ما یكفیك ؟.5   
معن - ال - ھل یسمح لك عادة أن تحضر االجتماعات التي یحضرھا من ھم في سنك ؟.6   
معن - ال - ھل یسمح لك والدك بأن تساعدك في اتخاذ القرارات ؟.7   

معن - ال - لیك التوبیخ ألمور لیس لھا أھمیة كبیرة ؟ھل یوجھ إ.8   
معن - ال - ھل یسمح لك بأن تذھب إلى السینما و المالھي بالقدر الذي یسمح بھ زمالؤك ؟.9   
معن - ال - ھل تشعر بأن أصدقائك أكثر حریة منك في القیام بما یریدون ؟.10   

معن - ال - ھل تشعر بأن لدیك وقت كاف للھو و المرح ؟.11   
معن - ال - ھل تشعر بأنھ ال یسمح لك بحریة كافیة ؟.12   
معن - ال - ھل یتركك والدك أن تخرج مع أصدقائك ؟.13   

معن - ال - ھل یسمح لك باختیار مالبسك ؟.14   
معن - ال - ھل یقرر اآلخرون ما ینبغي أن تفعلھ في معظم األحیان ؟.15   
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معن - ال - ھل الحظت أن كثیرا من الناس یعملون أعماال وضیعة و یقولون أقواال دنیئة ؟.1   
معن - ال - ھل یبدو لك أن معظم الناس یغشون عندما یستطیعون ذلك ؟.2     
معن - ال - ھل تعرف أشخاصا غیر معقولین لدرجة أنك تكرھھم ؟.3   

معن - ال - أن یقوموا بأعمال على نحو أفضل مما تقوم  ھل تشعر أن معظم الناس یستطیعون.4 
 بھ ؟

معن - ال - ھل ترى أن كثیرا من الناس یھمھم أن یجرح شعورك ؟.5   
معن - ال - ھل تفضل أن تبقى بعیدا عن الحفالت و النواحي االجتماعیة ؟.6   
معن - ال - ؟ كب عھل تشعر بأنك أقوى یحاولون اإلیقا.7   

معن - ال - أكثر مما لدى معظم زمالئك ؟  قمشكالت تثیر القلھل توجد لدیك .8   
معن - ال - ھل تشعر دائما بأنك وحید حتى مع وجود الناس حولك ؟.9   
معن - ال - ھل تالحظ أن الناس یتصرفون بعدالة كما ینبغي ؟.10   

معن - ال - ھل تقلق كثیرا ألن لدیك مشكالت كثیرة جدا ؟.11   
معن - ال - تتكلم مع أفراد من الجنس اآلخر ؟ ھل یصعب علیك أن.12   
معن - ال - ھل تفكر كثیرا في أن األصغر منك سننا یتمتعون بوقت طیب أكثر منك ؟.13   

معن - ال - ھل تشعر عادة بأنك كما لو كنت ترید أن تبكي بسبب الطریقة التي یعاملك بھا .14 
 الناس ؟

معن - ال - ھل یحاول كثیرا من الناس استغاللك ؟.15   
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معن - ال - ھل تتكرر إصابتك من العطاس ؟.1   
معن - ال - ھل تتلجج أحیانا عند تنفعل ؟.2   
معن - ال - ھل تنزعج كثیرا من الصداع ؟.3   

معن - ال - ھل تشعر عادة بأنك غیر جوعان حین یحل موعد الطعام ؟.4   
معن - ال - ن الصعب علیك أن تجلس ساكنا ؟ھل تشعر كثیرا أن م.5   
معن - ال - ھل تؤلمك عیناك كثیرا ؟.6   
معن - ال - ھل تجد في كثیرا من األحیان أن من الضروري أن تطلب من اآلخرین أن یعیدوا .7 

 ما سبق أن قالوه ؟
معن - ال - ھل تنسى عادة ما تقراه ؟ .8   
معن - ال - ؟ كتال ھل تتضایق أحیانا لحدوث تقلصات في عض.9   
معن - ال - ھل تجد أن كثیرا من الناس ال یتكلمون بوضوح كاف بحیث نسمعھم جیدا ؟.10   

معن - ال - ھل تضایقك اإلصابة بالبرد ؟.11   
معن - ال - ھل یعتبرك معظم الناس غیر مستقر ؟.12   
معن - ال - ھل تجد عادة من الصعب علیك أن تنام ؟.13   

معن - ال - عب في معظم األحیان ؟ھل تشعر بالت.14   
معن - ال - ھل تضایقك كثیرا األحالم المزعجة أو الكابوس ؟.15   
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معن - ال - ھل من السھل علیك أن تتذكر أسماء من تقابلھم ؟.2   
معن - ال - ى مقاطعتھم حتى ھل تجد أن معظم الناس یتكلمون كثیرا لدرجة أنك تضطر إل.3 

 تقول ما تریده ؟
معن - ال - ھل تفضل أن تقیم حفالت في منزلك ؟.4   
معن - ال - ھل تستمتع عادة بالحدیث مع من تقابلھم ألول مرة ؟.5   
معن - ال - ھل تجد عادة أن اإلحسان جزاء اإلحسان ؟.6   
معن - ال -   ھل تجد من السھل علیك أن تحي حفلة بدأت تصبح مملة ؟ .7 

معن - ال - ھل یمكنك أن تخفي مضایقتك إذا ھز من في لعبة من األلعاب دون أن یغر الناس .8 
؟ كلذب  

معن - ال - ھل تعرف الناس بعضھم ببعض عادة ؟.9   
معن - ال - ھل تجد من الصعب أن تساعد في إعداد الحفالت و غیرھا من االجتماعات ؟.10   

معن - ال - تكون صدقات جدیدة ؟ ھل تجد ممكن السھل أن.11   
معن - ال - ھل ترغب عادة في أن تشترك في بعض المباریات في المناسبات اإلجتماعیة  .12 

 حتى و لو لم تكن قد اشتركت في ھذه المباریات من قبل ؟
معن - ال - ھل من الصعب علیك أن توجھ عبارات رقیقة إلى من یحسن التصرف ؟.13   

معن - ال - سھل أن تساعد زمالئك في الفصل حتى یستمعوا بالحفالت التي ھل تجد من ال.14 
 یحضرونھا ؟

معن - ال - ھل تبدأ بالتحدث عادة إلى الزمالء الجدد عندما تقابلھم ؟.15   

معن - ال - عندما یضایقك الناس ھل تكتم ذلك في نفسك عادة ؟.1   
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معن - ال - صواب أن یتجنب اإلنسان العمل الذي یجب علیھ عملھ ؟ھل من ال.1   
معن - ال - ھل من الضروري دائما أن تحافظ على وعودك و مواعیدك ؟.2   
معن - ال - ھل من الضروري أن تكون رحیما نحو من ال تحبھم ؟.3   

معن - ال - ھل من الصواب أن تسخر ممن لدیھم آراء شادة ؟.4   
معن - ال - ري أن یكون اإلنسان محامال للسخاء ؟ھل من الضرو.5   
معن - ال - ھل من الحق الطالب أن یحتفظ باألشیاء التي یجدھا ؟.6   
معن - ال - من اآلخرین أال یتدخلوا في شؤونھم ؟  اھل من حق الناس أن یطلبو.7   

معن - ال - مل  ھل ینبغي دائما على اإلنسان أن یشكر اآلخرین المجامالت البسیطة حتى و لو.8 
 تفد أحد ؟

معن - ال - ھل من الصواب أن تأخذ األشیاء التي أنت في حاجة ماسة إلیھا إذا لم یكن لدیك .9 
 نقود ؟

معن - ال - ھل ینبغي أن یعاملك أصحاب معاملة أفضل من معاملة من ھم أقل منك ؟.10   

معن - ال - لى الضحك ؟ھل یصح أن تضحك من الذین في مأزق إذا كانت منظرھم باعثا ع.11   
معن - ال - ھل من المھم أن یتودد السھل من المھم أن یتودد اإلنسان لجمیع الطلبة ؟.12   
معن - ال - ھل من الصواب أن یضحك اإلنسان على اآلخرین إذا كانت اعتقاداتھم ضعیفة ؟.13   

معن - ال - إذا عرفت أنك لن تنضبط و أنت تغش فھل تفعل ذلك ؟.14   
معن - ال - ل من الصواب أن تثور إذا رفض والدك أن یدعك تذھب إلى السینما أو إلى ھ.15 

 حفلة من الحفالت ؟
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)ج(القسم الثاني   
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معن - ال - ھل تضطر إلى أن تكون عنیفا مع بعض الناس لكي تعامل بمعاملة عادلة ؟.1   
معن - ال - عامل الظالمین بما یستحقون ؟ھل تشعر بأنك تكون أسعد حاال إذا استطعت أن ت.2   
معن - ال - ؟ كقوقح ىلع لصحت يكل كبضغ  رھل تحتاج أحیانا ألن تظھ.3   

معن - ال - ھل یضطرك زمالئك في الفصل إلى القتال دفاعا عما تملك ؟.4   
معن - ال - ھل وجدت أن الكذب من أسھل الطرق التي یلجأ إلیھا الناس المتخصص من .5 

 مشكالتھم ؟
معن - ال - ھل تجد كثیر من األحیان أنك مضطر إلى المقابلة  دفاعا عن حقوقك ؟.6   
معن - ال - ھل یحاول زمالئك في الفصل لومك بسبب المشاحنات التي یبدو أنھا عادة ؟.7   

معن - ال - ھل كثیرا ما تجد أن علیك أن تثور لكي تحصل على حقك ؟.8   
معن - ال - ادة بطریقة سیئة جدا لدرجة أنك تشعر برغبة في ھل یعاملك من في المدرسة ع.9 

 أن تكسر بعض األشیاء ؟
معن - ال - ھل تجد أن بعض الناس من الظلم لدرجة أن من الصواب أن تكون ظالما معھم .10 

 ؟
معن - ال - ھل تضطر كثیرا إلى دفع األطفال األصغر منك بعیدا عن طریقك لكي تتخلص .11 

 منھم ؟
معن - ال - یعاملك بعض الناس بالظلم لدرجة أنك تشتمھم ؟   ھل .12   
معن - ال - ھل أن من الصواب أن یكون اإلنسان ظالما مع الظالمین ؟.13   

معن - ال - ھل تعصي مدرسیك و والدیك إذا كانوا غیر عادلین نحوك ؟.14   
معن - ال - ھل من الصواب أن تأخذ األشیاء التي یمنعھا عنك اآلخرون دون حق ؟.15   
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معن - ال - ھل تشعر بأن والدیك عادالن عندما یجبرانك على القیام بعمل من األعمال ؟.1   
معن - ال - ھل تقضي وقتا طیبا مع أسرتك في المنزل عادة ؟.2   
معن - ال - األخر ؟  ھل لدیك أسباب قویة تدعوك إلى أن تحب أحد الوالدین ألكثر من.3   

معن - ال - ھل یرى والدك أنك ستكون ناجحا في حیاتك ؟.4   
معن - ال - ھل یعتقد والدك أنك  متعاون في المنزل ؟.5   
معن - ال - ھل یشعر والدك أنك ما تفعل إال ما ھو خطأ ؟.6   
معن - ال - ھل تتفق مع والدیك في األشیاء التي تحبھا ؟.7   

معن - ال - بدأ أفراد أسرتك في المشاحنة معك ؟ھل كثیرا ما ی.8   
معن - ال - ھل تفضل أن تحتفظ بأصدقائك بعیدا عن منزلك ألنھ غیر الئق ؟ .9   
معن - ال - ھل تھتم عادة بأنك لست لطیفا مع والدیك كما ینبغي أن تكون ؟.10   

معن - ال - ھل تكون مرحا بعض الشيء عندما تكون في منزلك ؟.11   
معن - ال - تجد أن من الصعب علیك أن تسبب في سرور والدیك ؟ ھل.12   
معن - ال - ھل تشعر عادة كما لو كنت تفضل أن تعیش بعیدا عن أسرتك ؟.13   

معن - ال - ھل تشعر عادة أن أحد من أسرتك ال یھتم بك ؟.14   
معن - ال - ھل یمیل أھلك إلى الشجار بدرجة كبیرة جدا ؟.15   
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معن - ال - ھل تزور أصدقائك ممن ھم في سنك من الجیران في منزلھم ؟.1   
معن - ال - ھل من عادتك أن تتحدث مع من ھم في سنك من الجیران ؟.2   
معن - ال - ھل یخالف معظم جیرانك ممن ھم في سنك ما یفرضھ القانون ؟.3   

معن - ال - لجیران ؟ھل تلعب مع أصدقائك من ا.4   
معن - ال - ھل یعیش بالقرب من منزلك شبان یتصفون بأخالق طیبة ؟.5   
معن - ال - ھل معظم جیرانك من النوع المحبوب ؟ .6   
معن - ال - ھل یوجد من بین جیرانك من تحاول أن تتجنبھم ؟.7   

معن - ال - ھل تذھب أحیانا لزیارة الجیران ؟.8   
معن - ال - ك من تجد أن من الصعب علیك أن تحبھم ؟ھل یوجد من جیران.9   
معن - ال - ھل تقضي وقتا طیبا مع جیرانك ؟.10   

معن - ال - ھل یوجد عدد من الجیران ال تھتم بھم ؟.11   
معن - ال - ھل من الضروري أن تكون لطیفا مع جیرانك مھما اختلفوا عنك ؟.12   
معن - ال - ایقة لدرجة أنك تحب أن تسيء إلیھم ھل یوجد من جیرانك من یسببون لك المض.13 

 ؟
معن - ال - ھل یشعر أن الحي الذي تعیش فیھ ال یعجبك ؟.14   
معن - ال - ھل تحب معظم من في سنك من الجیران ؟.15   
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معن - ال - ھل تشعر أن مدرسیك یفھموك ؟.1   
معن - ال - مع زمالئك ؟ ھل تحب أن تمارس النشاط.2   
معن - ال - ھل تشعر أن بعض الماد الدراسیة مملة ؟.3   

معن - ال - ھل فكرت كثیرا في أن بعض المدرسین یھتمون اھتمام ضئیال بطلباتھم ؟.4   
معن - ال - ھل یرى بعض زمالئك أنك ال تلعب لعبا عادال كما یفعلون ھم ؟.5   
معن - ال - حیث یجعلون الدراسة عمال شاقا أكثر مما ھل تر أن بعض مدریك من الدقة ب.6 

 ینبغي ؟
معن - ال - ھل تستمع بالحدیث مع زمالئك في المدرسة ؟.7   

معن - ال - ھل فكرت كثیرا في أن بعض المدرسین غیر عادلین ؟.8   
معن - ال - ھل طلب منك أن تشترك في المباریات المدرسیة بالقدر الواجب ؟.9   
معن - ال - المدرسة  إذا كان المدرسون أكثر عطفا ؟ يف دعسھل تكون أ.10   

معن - ال - ھل تقضي وقتا أطیب إذا كنت مع زمالؤك ؟.11   
معن - ال - ھل یحب زمالئك في الفصل الطریقة التي تعاملھم بھا ؟.12   
معن - ال - ھل تعتقد أن المدرسین یریدون من الطلبة أن یستمتعوا بما بینھم من صدقات ؟.13   

معن - ال - ھل تجد من الضروري أن تبعد من زمالئك بسبب الطریقة التي یعاملونك بھا ؟.14   
معن - ال - ھل تفضل أن تتغیب عن المدرسة أذا استطعت ؟.15   
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)ب ( و القسم ) أ ( مفتاح التصحیح القسم   
 

 التوافق النفسي
 

و1 م1  د1  ج1  ب1  أ 1   رقم السؤال 
معن ال ال ال ن  مع معن  1 
معن معن ال ال  2 ال ال 
معن معن معن ال ال  3 ال 
معن ال ال معن ال   4 ال 
معن معن معن معن ال ال  5 
معن معن معن ال ال  6 ال 
معن معن ال ال معن ال   7 
معن ال ال ال ال  8 ال 
معن معن معن معن ال ال  9 
معن ال ال ال ال  10 ال 
معن معن ال ال  11 ال ال 
معن ال ال  12 ال ال ال 
معن معن ال ال معن ال   13 
معن معن معن ال ال  14 ال 
معن معن ال معن ال ال   15 
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 التوافق اإلجتماعي
 

و 2 م 2  د 2  ج2  ب 2  أ 2   رقم السؤال 
معن معن معن معن ال   1 ال 
معن معن معن معن معن ال   2 

ال معن ال ال ال ال  3 
معن معن ال  معن ال   4 ال 
معن معن ال  معن معن ال   5 
معن معن ال ال ال   6 ال 
معن معن ال معن معن ال   7 
معن معن معن ال ال ال   8 

ال معن معن ال ال   9 ال 
معن  10 ال ال ال ال ال 
معن ال ال معن ال   11 ال 

معن معن معن معن ال ال   12 
معن ال  13 ال ال ال ال 
معن معن ال ال ال   14 ال 
معن ال ال ال ال  15 ال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


