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(. 19النمل اآلية ) ﴾ 
 ألحققوالحمد  الذي أىداني من العمم، ما وفقني في انجاز ىذا العمل والذي ما كنت 

. العالمين لوال دعوتو، فمك الحمد والشكر يا رب
رئيس وأعضاء لجنة المناقشة، واشكر ليم  إلىإلذن أتفضل بالشكر الجزيل 

. بول مناقشة ىذه الرسالةتفضميم بق
كما تتقدم الباحثة، بوافر الشكر، و مزيد من العرفان بالجميل إلى من يدين 
 الدكتورعرفانا، ويفيض احتراما، إلى من تعممت منو أّن العمم ال نياية لو، إلى أستاذي 

ضل، في مساعدتي ، وتحفيزي، عمى مواصمة ، لما لو من ف"شعباني عبد المالك" 
. جيدي، فكان بذلك نعم القائد والموجو

كما ال أنسى أن أوجو شكري الخالص إلى رفيق دربي، وسندي في ىذه 
، وكذا الشكر الجزيل الموجو "براىيمي عيسى" الدكتور، ...، إلى زوجي ...الحياة

ى كل من ساىم في انجاز ىذا لمسؤولي وأساتذة المؤسسات التي شممتيا الدراسة، وال
. البحث سواء من قريب أو من بعيد

معيد عموم كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألساتذة قسم عمم االجتماع، وأساتذة 
مساري الدراسي،  والرياضية، لما كان ليم الفضل في و تقنيات النشاطات البدنية

 .ر بسكرةبجامعة محمد خيض
 



 إىداء
عمرىما،  وأطالالوالدين الكريمين حفظيما ا لي، وبارك فييما،  إلى

 .الحنونة، الكريمة، وأبي العزيز أمي
، وييتف لساني بأعذب الكممات، ...الذي ينبض قمبي بكل شرايينو إلى

 .، الذي كان لي خير سند في ىذا العملعيسى زوجي إلى...وأجزل العبارات
 .محمد أديلالعزيز الغالي ابني في الحياة  واممي...وبيجتي ،قرة عيني  إلى 

 عمر، :إخوتيمن قاسموني رحم أمي  إلىمن يمتمئ قمبي بحبيم،  إلى
امينة : أخواتي ،و الى  فارس زىير، ، مسعود ،ابراىيم  بزا ، ، عزادين

 .عبمة ،بشرى ،
الثانية، أختي  أميالتي قاسمتني أحزاني، وأفراحي، وجل عطائيا،  إلى

 .حميمة وزوجيا ىشام
 .أختي نورة  النجاح إلىالتي دفعتني  إلى
 ...عائمة براىيمي عائمتي الثانية إلى

 :اىداء خاص
، الى من قاسموني حمو الحياة و مرىا ،الى من يمتمئ قمبي بحبيم

ىدى العوني،ىناء قطوشة، نور الىناء برجي، الى اخواتي...وكانوا لي سندا
   زيدان،مازيا ،نسيمة بومعراف، فطيمة ىاجر زيدان

كل من ساىم في انجاز ىذا البحث، ولو بكممة تشجيع، من قريب  إلى
 .أو من بعيد

 .رحمو ا – رامي –الطاىرة  أخيابن  الذي غادرنا دون وداع،الى روح إلى
 .رحميا ا – ىدى جنان -الى االخت و الزميمة الراحمة     



 قائمة الجداول
 

 :جداولالقائمة 

  

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
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 .والرياضية

188 

 189 .يوضح السلطة الوالدية و حصة التربية البدنية والرياضية 00
 190 .ةميذليوضح بأن التربية البدينة والرياضية جزء هام من التربية العامة للت 02

معرفة الوالدين بإجبارية حصة التربية البدنية والرياضية في مدى يوضح  03
 .المنهاج التربوي

191 

الحوار والتواصل تنمي لغة يوضح بأن حصة التربية البدنية والرياضية  04
 .داخل األسرة

192 

 193 .يوضح اهتمام الوالدين بممارسة ابنتهم لحصة التربية البدنية والرياضية 05
نقص اهتمام الوالدين بحصة التربية البدنية والرياضية والتقليل مدى يوضح  06

 .من االقبال عليها

194 
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البدنية  عادات و تقاليد المنطقة عائق في مزاولة حصة التربيةان ليوضح  07
  .و الرياضية
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الفرص الهامة  للتلميذات تيححصة التربية البدنية والرياضية تان يوضح  08
 .التخاذ القرارات

197 

 198 .دروس التربية البدنية والرياضية تعلم أصول الروح الرياضيةان يوضح  09
حصة التربية البدنية و طاعة استاذ  ان التلميذاتيعلمان الوالدين يوضح  20

 .الرياضية

199 

البدنية و  التربية حصة ليس ضروريا في ءزمالالتعاون مع ان اليوضح  20

  .الرياضية

200 

حصة التربية   سبة عن التنشئة األسرية فائدة فيللصفات المكت ان يوضح 22

 .بالنسبة للتلميذات البدنية و الرياضية

201 

على تحسين سلوك ال تساعد  حصة التربية البدنية و الرياضية  انيوضح  23
 .ةالتلميذ
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التربية البدنية و الرياضية تساعد على تنمية االعتزاز بالنفس ان يوضح  24
 .لدى التلميذات والمواهب

204 

االفكار السلبية حصة التربية البدنية والرياضية تغير من  انيوضح  25
 .للمنطقة

205 

 الرياضية مظهر غير محترمالشتراك في حصة التربية البدنية ا ان يوضح 26
 .بالنسبة للتلميذات

206 

 207 .تتحكم في نوعية لباسك الرياضي الجغرافية خصائص المنطقةان يوضح  27
في  للتلميذة متنفس الوحيدالالرياضية و حصة التربية البدنية ان يوضح  28

 .حالة وجود مشاكل اسرية

208 

يعي بضرورة  حصة التربية  البدنية  التلميذةالمجتمع المحيط ب ان يوضح 29

 .و الرياضية

210 
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وعالقته بإقبال  البدنية و الرياضية حصة التربيةطبيعة جنس أستاذ يوضح  30

 .التلميذات على الحصة

211 

 212 .بالنسبة للتلميذات الرياضيةحصة التربية البدنية و أهمية يوضح  30
 213 .لفرص إلقامة صدقاتا التربية البدنية والرياضية مدى اتاحة حصةيوضح  32
 214 .بأن حصة التربية البدنية والرياضية تعلم حسن التعامليوضح  33

 215 .حصة التربية البدنية والرياضية تتحكم في االنفعاالتيوضح  34
 216 . لدى للتلميذات التربية البدنية والرياضية والعزوف عنهاعدم اهمية يوضح  35
 217 .اغراض حصة التربية البدنية والرياضيةيوضح   36
 218 .رسوباو حصة التربية البدنية و الرياضية مادة  نجاح ار اعتبيوضح  37
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 .يةوالحضر  يةالريفوالرياضية في المناطق  اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدنية  : مقدمة

 

 أ
 

 :مقدمة

 الذي المجتمع من مادتها تستمد يهف هادفة، اجتماعية عملية أو نشاط التربية أن المعروف من      

 مع تستمر وأفراد وقوى ،ومؤثرات عوامل من فيه ومن فيه ما بكل المجتمع رهينة إنها إذ فيه؛ جداو تت

 تحقيق على والعمل للحياة اإلنسان إعداد دجن وظائفها أهم منف ،هتامم ةياغ ىلا هتدالو  منذ اإلنسان

 .رخالا وه به ويتأثر فيه فيؤثر فيه يعيش الذي مجتمعلا مع المطلوب لتكيفاو  لتفاعلا

 المتنوعة االجتماعية المؤسسات نم ةلمج خالل من إال يحصل أن مكني ال والتأثير التأثر هذا وألن  

 مع المطلوب انسجامه تحقيق على تعمل امك غيره، عم اإلنسان عالقة تنظيم مهمة اهر و دب تتولى التي

 ،يموت وحتى يولد أن منذ اإلنسان مع مستمرة التربوية العمليةف نذا ،ومكونات تكائنا من به حيطي ما

 مع موتكيفه ،دار فاال تربية مهمة تتولى التي االجتماعية التربوية المؤسسات خالل من الا كلذ تمي الو 

 أو األوساط بمثابة التربوية المؤسسات هذه عدت ذا. للحياة معدادها  و  االيجابي موعيه وتنمية ،ممجتمعه

 خاللها من لقتن حتى والزمان، المكان ظروف قفاو تي امب إليجادها المجتمعات تسعى التي التنظيمات

 .التربوية وغاياتها هدافهاأل هاقيحقتو ومجتمعاتها  حضارتها، وتطور ثقافتها

 ةليط واحدة ةكيفي أو ،دواح طنم على  نو كت ال التربوية المؤسسات أن إلى اإلشارة تجدر وهنا     

 وظروف هعمر  مراحل باختالف وتختلف األنماط، مختلفةو  األشكال، متعددة إنها إذ اإلنسان، حياة

 والزمانية المكانية بيئته اذكو  ،(الحضر)المدينة  وة بالريف أقلعتم فو ر ظلا هذه تسواءا كان ،مجتمعه

 ممارسته تتم الذي التربوي النشاط نوعية باختالف تختلف كما .وقوى عوامل من فيها وما والمعيشية،

 . فيها

إسعاده بأعلى قدر ممكن،  إلى، والسعي در فلبااالهتمام  لمجتمعات الحديثة،من ضمن اهتمامات اف

سواءا يتجلى ذلك من خالل النتاج الضخم الذي يشهده العالم اليوم، من تطور في جميع العلوم و 



 .يةوالحضر  يةالريفوالرياضية في المناطق  اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدنية  : مقدمة

 

 ب
 

شأن  ، شأنهاالجزائر تر خس ومن هذا المنطلق، أو الثقافية، أو الرياضة، االقتصادية، أو االجتماعية

المؤسسات  إقامةبم، 9162المتوفرة منذ استرجاع السيادة الوطنية عام  اإلمكانياتالدول النامية، كل 

شرية، لموارد البابالدنا العناية بإعداد، وتنظيم  أولتالتعليمية التي تهتم بتوجيه، وتعليم الفرد، كما قد 

 إعدادبيداغوجيا التعليم، حيث يتم  تثمارات قيمة، تلك التي تستثمر في ميادين التربية ووان أكثر االس

 لتربية البدنية ولالمجتمعات المتقدمة، قد أعطت  أنالقوى العاملة القادرة على البناء الخالق، لهذا نرى 

والبشرية التي  الوسائل المادية يذ يتضح ذلك فا التربوية، ارياضية، مكانة مرموقة، في سياستهال

 .سخرت لها

فراد األ التعرف على بعض خصائص إلىتربوية، تهدف  رياضيةبحوث  بإجراءويعتبر االهتمام 

العصر  طبيعةتكمن في حداثته؛ إذ راعينا  نذا السوسيولوجية، والسيكولوجية، فأهمية موضوع بحثنا

، وذات تأثير بالغ النطاقاجتماعية، وحضارية، واسعة الذي نعيش فيه، بما يسيطر عليه من تغيرات 

ي مجتمع الريفالالمعالم على أفراد المجتمعات عموما، هذه التغيرات الحضارية قد يختلف تأثيرها على 

 هو إعداد الفرد و عصرنامن أهم ما تركز عليه العمليات التربوية في  هنا ث، حيالحضريمجتمع ال و

إعدادا شامال،  إعداده، نحو رد اتجاها قوياتوجيه الف إلىيضا أإدماجه في مجتمعه، كما تتجه التربية 

الرياضية،  تعتبر التربية البدنية و ذااالستيعاب،  كي يستطيع من خاللها تحقيق قدر كبير من الفهم و

غايات التربية العامة، لذا  و يعاسمنفس  إلى اهر و دب لتربية الشاملة، إذ تسعىلمن الميادين الهامة 

بما فيها  هج التربوية، في مختلف البلدان، ومدرجة في جميع المنا ةير ابجا مادة تعليمية اآلنأصبحت 

يذ بطريقتها الخاصة، في تحسين قدرات التالم األخرى، و ةيسار دلا بالدنا، إذ تساهم بالتكامل مع المواد

التي  المعلومات والمعرفية،  ، حيث تمدهم بالكثير من المهاراتالتلميذات في مختلف المجاالت و

ثناء فترات نموهم الحساسة، كفترة المراهقة، أخاصة ية، والصحية، واالجتماعتغطي الجوانب النفسية 

رة تمس كيان الفرد، وتؤثر في اتجاهاته في مختلف يالتي تمثل مرحلة عمرية تحدث فيها تغيرات كث
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الجوانب، خاصة منها الجوانب التعليمية التي تبرز في مراحل التعليم التي يمر بها، ومن بين هذه 

عتبار فئة التالميذ والتلميذات المراهقين فئة فعالة في فبامرحلة التعليم المتوسط، المراحل نخص بالذكر 

 دعت ذا ة،ياألسر  ةئشنتلا قير ط نع ب االعتناء بهمجالمجتمع بحكم طبيعتهم النفسية، واالجتماعية، و 

باعتبار فتوجيهها،  ، وةالنفسي الهامة في هذه المرحلة، في نواحي النمو االجتماعية، و األموربين من 

باعتبار أن االتجاهات من  ، والعلوم االجتماعيةموضوعات  أهماالتجاهات من دراسة  موضوعأن 

ين، معرفة اتجاه الفرد نحو ظاهرة أو حدث مع ىلا اهلالخ نم ىعسن ،اإلنسانيمحركات السلوك أهم 

 داخل الرياضة  انه ونخص بالذكر .إلى مجال الرياضة هالتنبؤ بسلوكه فيما بعد، كاتجاهيمكن  ذا

 .التربية البدنية والرياضيةالمدرسة، أي حصة 

الرياضية، في حياة التلميذات  البالغة لحصة التربية البدنية و لألهميةنظرا و  ،قلطنملا اذه نمو 

حصة  ت تلميذات المرحلة المتوسطة، نحووالتالميذ والمجتمع عامة، جاءت دراستنا هذه حول اتجاها

واقع نظري  تاهاجتالا عو ضو م نا رابتعابف ،التربية البدنية والرياضية في المناطق الريفية، والحضرية

 تلميذات اتجاهاتما سيفرزه من نتائج  حول  هلمن خالل تحليل الواقع العملي  ،هب يجب العملموجود 

جل ذلك أمن  و يةالحضر  و يةلريفا لمناطقبا والرياضية البدنية التربية حصة نحو المتوسطة المرحلة

 :كاآلتي ةمسقم جاءت فصول الدراسة

الدراسة، فرضيات الدراسة،  إشكاليةيضم كال من  ، والدراسة مشكلةب، والمعنون األولالفصل 

اختيار  أسباب، انطالقا من الفرضيات، ثم إليهايرمي التي  األهدافأهمية البحث، ومجموعة 

 .للبحث، و الدراسات السابقة للموضوع محل الدراسة األساسيةع، كذلك، تحديد المفاهيم و الموض

بمفهومها، وبعض المفاهيم المتصلة  ةيسفنلا باالتجاهات، معنون ل الثانيالفصوفيما يخص 

الخاصة بتكوين  نظرياتالبعض  ، ومكوناتها، وكذا مراحل تكوينها، ووأنواعهاوأهميتها ا ومميزاتهبها، 
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وكذا االتجاه، مقاييس ، وختمنا الفصل بسرد بعض التي تؤثر في تكوين االتجاهوكذا العوامل ،  االتجاه

 .طرق قياسه

 خصائصهاو من مفهومها  ةير معلا اهصئاصخ و بالمراهقة ، والمعنونلثالفصل الثاأما عن 

 .ومشكالتها، ومظاهرها ونظرياتها، األساسيةمراحلها، وحاجاتها و  اشكالهاالمختلفة ثم 

 ،المرحلة المتوسطةالتربية البدنية والرياضية في حصة : جاء تحت عنوان: الرابعوالفصل 

 .نهاية بمكانتها عند المراهق ،مراحلها وانماطها، وأهدافها ،هميتهاأو  ،المرحلة المتوسطةمفهوم : شمل

كل   مفهوم: ، وفيهةالحضري و ةالريفي األسرة في المناطقوالمعنون ، لخامساالفصل  أما عن

كما تم فيه االلمام بالفرق بين المجتمعين الريفي ، كالهماخصائص و من المجتمعين الريفي والحضري 

في كل من الريف كما تم االشارة في هذا الفصل إلى األسرة لهما، والمحددات النظرية والحضري 

 .في كل منهماوالتنشئة األسرية والنظام التربوي  والحضر 

الفصل جاء في  دقف ،ب الميدانيناجلرية كان البد من االلمام بابعد عرض الفصول النظ

شارة إلى الدراسة الافيه  تمت الميدانيةاالجراءات المنهجية للدراسة حول  رو حمتالذي  السادس

البيانات، وأهم االساليب االحصائية  عمجوعينة ومنهج وأدوات االستطالعية، ومجالت الدراسة، 

 .المتناولة

تم في هذا ، عرض وتحليل ومناقشة النتائجتحت عنوان واألخير  الفصل السابعفي حين جاء 

 .اهنتائجو سير بيانات الدراسة مناقشة و تف اذكو الفصل عرض و تحليل نتائج الدراسة، 

 . المالحق نم ةلمج ار يخاو قائمة المراجع،  و، ةللدراسملخص و خاتمة،   جاتنتسا مت ومن ثم 
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 :لدراسةالتعريف بمشكلة ا -1

بدراسة العالقات االجتماعية القائمة بين  اهتماما كثر الميادينأ يعتبر ميدان علم االجتماع من

، النفسية واالجتماعية والتربويةجميع الجوانب من  األفرادبناء شخصية  إلىحيث يسعى ، أفراد المجتمع

 ه هذا الميدان بل وقد توسع فيه بشكل كبير من خالل تعد أهم مجال اهتم ب -التربية  -خيرة هذه األف

هتم بالفرد من الذي ي ،علم اجتماع التربية اال وهو ،فروع علم االجتماع العام بين مناخر فرع بروز 

و نهاية بداية من األسرة  ،المختلفة مؤسسات التنشئة االجتماعية وذلك عبرالنواحي التربوية جميع 

، التي تدور بين هذه المؤسسات قصد توطيد التواصل العالقاتويصحب ذلك االهتمام ب بالمدرسة،

ة سر سارعت األ للدعم من كافة الجوانب، فقدن اجتماعي بحاجة كبيرة ئكا فباعتبار الفرد، البناء بينها

الدائم لجل اهتماماتهم  ادهييتأ رغباتهم و تعزيز طموحاتهم وقصد وفيره ألبنائها تفي المجتمع،الى 

  وذلكالثقافة، أو التعليم، المعرفة، أو الخبرة أو أوالتربية، أو التدريب تكوين فترات خالل  ، واتجاهاتهم

 فيو أمرحلة التعليم المتوسط  في وأ يمرحلة التعليم االبتدائ كان في سواءا التعليمية، عبر مراحله

المرحلة الحرجة التي يمر بها  في هذه والمعروفالمالحظ  ه منالجامعي، غير أن حتىو أالثانوي 

تهز كثيرة لما فيها من تغيرات  مرحلة التعليم المتوسط  في وخصوصا التلميذة، قيد الدراسة، التلميذ،

 ضمن الفرد بها يمر التي المراحل أخطر من تعدالتي  ،بمرحلة المراهقةات لمرورهن كيان التلميذ

 الرشيد، اإلنساني الكمال نحو الصعود معارج في الترقي و المستمر، بالتجدد تتسم التي المختلفة أطواره

 وبالتالي بروز بعض  الرشد، إلى الطفولة من (ة)التلميذ انتقال هي المرحلة هذه في الخطر ومكمن

 والعقلية، والفسيولوجية الجسمية ):لها منها المختلفة النمو مظاهر في التي تطرا  التغيرات

 داخلية متعددة، صراعات إلى فيها اإلنسان يتعرض ولما ،(والخلقية والدينية واالنفعالية ،واالجتماعية

ثر يمكن أ اإلناث، وقد يالحظ على اإلناث أو الذكور ، سواءا لدىكثر فأكثرأتزيد مشاكله . وخارجية

، الجزائري المجتمعالعربية وأخص بالذكر  مجتمعاتنابلغ بكثير من الذكور خاصة في األ انه القول
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وجهات النظر  اتتباين فيه اذ، حضريو المجتمع ال ريفيالالمجتمع فيه  بما ،(محل الدراسة الحالية)

ممارسة التربية البدنية و  ورغباتها بما فيها اتجاهاتها نحوالتلميذة المراهقة  يأ ،المتمدرسة للفتاة

ا على البعض من كانت حكر  ، هذه األخيرة التيحصة التربية البدينة والرياضية و باالخص ،الرياضية

دائمة و  دراسية رسمية المجتمعين الحضري و الريفي، فعلى الرغم من كونها حصة الفتيات في كال

ر من التربية من كافة الجوانب، اال انها كبيبجانب  إلحاطتهاا لها من ضروريات متعددة، ، لمممنهجة

 .لقيت نقائصا في ممارستها

النهوض بالصحة العامة،  لحفاظ وبا التي تقوم الرياضية من أهم العواملالبدنية و فالتربية اذن، 

وهي أيضا أساس  والخاصة، والتي تعتبر مقياسا لتقدم األمم، فتقدم األمم بتقدم صحة شعوبها،

 .للفرد و بالمجتمعالمحافظة على قدرات الشباب، واالستفادة منها، وتوظيفها، فيما يعود بالمنفعة 

 ية، والعقلية، وسماته الوجدانية،التربية البدنية والرياضية إلى تنمية قدرات الفرد الجسم تهدففقد 

سة الرياضة، تمع، ويتأثر به، فبممار يؤثر في المج وحدة متكاملة،تكوين واالجتماعية، حتى يستطيع 

، ومما تتطلبه من مواقف تجعل العقل يصبح الفرد أكثر قدرة على العملاذ يكتسب الجسم الصحة، 

االستيعاب، كما تكسبه قيما واتجاهات تجعله أكثر قبوال في  نشطا، والفرد أكثر استعدادا للتفكير و

ن كانت وسيلتها الحركة، إال أن غايتها  الرياضية، البدنية و المجتمع، فالتربية هي التربية، االولى وا 

من خالل تعدد األنشطة والبرامج المعدة بنظام ودقة، والمنفذة بقوة وحكمة، على أيد مسؤولة، وذلك 

 .ومؤهلة تأهيال يتناسب وأهدافها لتحقيق التربية

مجموعة العناصر التربوية  معانيه أوسعمثل على مفهوم التربية البدنية والرياضية،  نأ وباعتبار

التي تجمعها خصائص مشتركة، وتسهم في تحقيق أهداف عامة، وبالتالي فهي من وسائل التربية 

صالح،  (ة)تكوين تلميذ إلىالهادفة أنواع مختلفة من األنشطة الرياضية،  هاالعامة، التي تتم من خالل
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كسابه االتجاهات الس البدنية و الرياضية  للتربيةيمكن لوكية القويمة، كما بدنيا، واجتماعيا، ونفسيا، وا 

تحقيق التوافق  إلى فةاإض ،البدنية ةياقلن تؤثر على الجانب البدني للفرد من خالل تنمية عناصر الأ

 .  لعاب المختلفةاالجتماعي، وتنمية الجوانب المعرفية المتعلقة بتاريخ والقوانين والقواعد األ النفسي و

وعلى الرغم من التطور الذي وصلت إليه الرياضة، واعتمادها على مختلف العلوم، كالطب 

لم تحظى  ة،حصة التربية البدنية والرياضي ه يمكن القول كرأي وليس حكم بأنوعلم النفس، إال أن

 ريةإجبانها حصة دراسية أبالمكانة المناسبة لها بالشكل المطلوب في مجتمعنا الجزائري، بالرغم من  

همية بالغة في التركيز ألها من لما  ،وزارة التربية الوطنية في بداية االلفينات في المنهاج التربوي أقرتها

حصة التربية  والتي تعتبر ركيزة ،هداف ساميةأ إلىمن كل الجوانب قصد الوصول  (ة)على التلميذ

ال  او مضيعة للوقت،كونها ة فقط،حصة ترفيهي تعتبر بالنسبة للكثير،قد ، إال أنها البدنية و الرياضية

المادة أو الحصة الوحيدة، التي تخاطب  على أنها  اإلغفال واجتماعي، تحقق أي هدف تربوي، أو

 .بكل حرية افرصة للتعبير عن شعوره ةالعقل والبدن معا، وتمنح التلميذ

 خاصة تعيش التلميذات المراهقات، فأثناء هذه الحصة يعيش التالميذ بصفة عامة، وبصفة 

مواقف مختلفة منها ما يتعلق بالجماعة التي يتواجدن فيها، ومنها ما يتعلق بطبيعة نشاطهن الممارس 

أثير فعلي على اتجاه وسلوك ت لحصة التربية البدنية والرياضية نأو بما  ،أدائهاوكذا رغبة التلميذة في 

ما هذه األ بالسلب، حيث يمكن أن تكون مصدر رضا التلميذة وسعادتها، أو أن خيرة ، إما باإليجاب وا 

تكون مصدرا لتعاستها، وسخطها، وهذا حسب اتجاهها النفسي الشخصي حول حصة التربية البدنية 

للخلفية األسرية التي  ايضا وقد تكون (مرحلة المراهقة)  المرحلة العمرية التي تمر بها، و، والرياضية

بما فيها من تباين لثقافات  ،بما فيها المستوى التعليمي و الثقافي منها الفتاة دور في ذلك أيضا تنحدر

 على اهام اتأثير  الوالدين ثقافة تؤثرفقد وقيم تحكم المجتمع الواحد،  وتقاليد سرة من عرف وعاداتاأل



 .الدراسة مشكلة            :                                                الفصل األول  
 

9 
 

االختالف في  إلىقد تتجاوز ذلك  أو الوالدين، لثقافة المرآة العاكسة هم فاألبناء ،اوتعليمي اتربوي األبناء

 في مؤثرا اأمر  للوالدين العلمي مستوىال مثلي ذاإإليها التلميذة  تنتميلتي لألسر ا المستويات التعليمية

 . التربية البدنية والرياضيةحصة لحقيقة  إدراكهنومدى  المجتمع أفراد مع وتفاعلهن اتجاههن وهويتهن

 يوسف حرشاويدراسة  بما فيها  السابقة الدراساتمجموعة من  إليه أشارتقد  وهذا ما    

حصة التربية البدنية ساعد قد تكما  ،4002/4002سنة  ،بن الدين كمال: دراسة لـ و ،4002/4002

تحقق يمكن أن الفردية، فهي  كسبه المعايير المجتمعية، وتالفرد على التعبير عن ذاته، كما والرياضية 

النفسي، باإلضافة إلى ذلك، وعن طريق االتجاهات، يمكن لنا التنبؤ بالسلوك الذي نوعا من الرضا 

على  هاتجاه قضية معينة، أو من خالل المواقف المتباينة، هذا إضافة إلى كونها تساعد ةالتلميذ هتسلك

ذ القرارات في المواقف القدرة على اتخا ا، من ريف، ومدينة، وتوفر لهاالتكيف مع المجتمع المحيط به

 موضوع االتجاهات، تناولت التي النظريات المعرفية بعض تطرقت وقد ،ربتفكير مستق المتعددة،

و مثل بقية   HABITSأن االتجاهات كالعادات  اذ ترى،لكارل هوفالند : نظرية منحنى التعلمك

تحدد أيضا تكوين  فالمبادئ التي تنطبق على األشكال األخرى للتعلم  الجوانب واألشياء المتعلقة،

ومخرجا تربويا، ضرورة،نحو حصة التربية البدنية و الرياضية االتجاهات  قد تعتبرلذا ف ،االتجاهات

 .واجتماعيا

اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة حول  تنادراس يظهر المشكل المطروح  فيومن هذا المنطلق    

  :بالشكل االتي ،والية بسكرةب، يةوالحضر  يةلريفالمناطق نحو حصة التربية البدنية والرياضية با

اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية والحضرية  هي العوامل المؤثرة في تكوين ما

 نحو حصة التربية البدنية والرياضية؟
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 :الدراسةمشكلة فرضيات  -4

 :العامة الفرضية  4-0   

لألسرة والمرحلة العمرية من العوامل المكونة الثقافي المستوى و لمستوى التعليمي ا يعتبر كل من     

المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية والحضرية نحو حصة التربية البدنية تلميذات  تجاهاتال

 .والرياضية

 :الفرضيات الجزئية    2-2

حلة المتوسطة بالمناطق الريفية تلميذات المر  اتاتجاه تكوين للمستوى التعليمي لألسرة دور في -

 .الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضيةو 

حلة المتوسطة بالمناطق الريفية تلميذات المر  اتاتجاه تكوين دور فيللمستوى الثقافي لألسرة  -

 .الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضيةو 

لميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية و ات تاتجاه تكوين فيللمرحلة العمرية دور  -

 .الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

 :الدراسةمشكلة أهمية  -3

تتوقف أهمية البحث على أهمية الظاهرة التي يتم دراستها، وعلى قيمتها العلمية، وما يمكن أن 

وما يمكن أن تخرج به من حقائق، يمكن االستناد إليها، كذلك  تحققه من نتائج، يمكن االستفادة منها،

تتوقف هذه األهمية على ما يمكن أن تحققه الدراسة من نفع للعلم، والباحث، ولقراء البحث، من 

 .الناحية العلمية، وما يمكن أن تحققه من فائدة للمجتمع من الناحية العملية والتطبيقية
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ت تلميذات المرحلة ه الدراسة، والمتمثلة في اتجاهاوعلى ضوء ما سبق، فان أهمية هذ

يمكن  ناطق الريفية و المناطق الحضرية،حصة التربية البدنية والرياضية، في المالمتوسطة، نحو 

 :حصرها في النقاط التالية

 حصة التربية البدنية لتلميذات المرحلة المتوسطة، نحو  الكشف عن االتجاهات النفسية

 .ر أن التلميذات والتالميذ هم محور العملية التربويةوالرياضية، باعتبا

  تمكين القارئ من معرفة دور حصة التربية البدنية والرياضية في إدماج تالميذ وتلميذات

 .المرحلة المتوسطة في الجماعة الواحدة، والحد من ظاهرة العزلة واالنطواء

 في واالجتماعي، بأهمية حصة الثقاالعلمي و  توعية األسرة والمجتمع رغم اختالف مستواهم

وتحسن المردود الدراسي التربية البدنية والرياضية، بأنها مادة كبقية المواد التربوية األخرى، 

قيمة حصة التربية ب، اوبناتهم، وخاصة في المنطقة الريفية، والتي ال يعي معظم أفرادهألبنائهم،

 .  البدنية والرياضية

 ،تتميز بأنها مرحلة انتقالية، وأساسية في حياة الفرد، والمتمثلة في  مرحلة التعليم المتوسط

المراهقة، والتي تحدد مساره، واتجاهاته، وأهدافه القادمة، والتي يتوقف على أساسها حياته 

 .المستقبلية

 شى مع األهداف التربوية المرجوةتكوين النشء، وتوجيهه توجيها ايجابيا، يتما. 

 ياضية، كونها ليست مجرد نشاط، أونحو حصة التربية البدنية والر  تكوين اتجاهات ايجابية 

حركة، أو مادة تربوية زائدة في الحجم الزمني، بل كمادة تعليمية إجبارية، كما هو مبرمج في 

 . المنهاج التربوي، في البيئتين الريفية والحضرية
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 :الدراسةمشكلة أهداف  -4

ن ذا قيمة علمية، فالغرض من الدراسة، يفهم لكل دراسة أو بحث، هدف أو غرض حتى يكو 

عادة انه السبب الذي من أجله، قام الباحث بهذه الدراسة، والبحث الجيد، هو الذي يتجه نحو تحقيق 

أهداف عامة، غير شخصية، ذات قيمة وداللة علمية، وتأتي أهداف دراستنا الحالية، تماشيا مع ما تم 

 :لك على النحو التاليصياغته من فرضيات الدراسة، ويأتي ذ

  التعرف على طبيعة اتجاهات تلميذات المتوسطة، نحو حصة التربية البدنية والرياضية في

 .منطقتي الريف والمدينة

  محاولة عرض أهم المؤثرات التي تقوم بتكوين االتجاه لدى التلميذات نحو حصة التربية

 .البدنية والرياضية

  التعبير عنه كميا قصد التعرف  و البدنية والرياضيةحصة التربية االتجاهات نحو تشخيص

 .القائمة بينهما التأثيرعلى طبيعة 

  كل من المجتمع الريفي و المجتمع الحضري من خالل المستوى التعليمي  بعادأالتعرف على

 .لألسرة الثقافي و

 تهااتأثير  الكشف عن المرحلة العمرية لتلميذات المرحلة المتوسطة و. 

   ما يدفع به  ولمتوسطة المرحلة ا اتالعوامل التي تساهم في كشف خصائص تلميذتفسير أهم

 .تكوين االتجاهالى 

  للفتيات في مرحلة من مؤثرات ايجابية حصة التربية البدنية و الرياضية  هما تقدموصف

 .التعليم المتوسط

 والحضري تحليل واقع حصة التربية البدينة والرياضية في كال من المجتمعين الريفي. 
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 :مشكلة الدراسةأسباب  -5

نحو  اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة،: " إن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع، والمعنون بـ

وأسباب  بأسباب ذاتية، حصة التربية البدنية والرياضية في المناطق الريفية والحضرية، تتعلق

 :موضوعية، فعن

 :األسباب الذاتية 2-0

هو إحساس الباحثة بمشكلة معينة، البد من إزالة الغموض الذي يكتنفها، والمشكلة في هذا 

عن االختالف في اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة، داخل مجتمع  كشفالالبحث، هو 

 .يبدو عليه طابع المحافظة والثبات، نحو حصة التربية البدنية والرياضية في المدينة والريف

ت التلميذات نحو حصة التربية البدنية والرياضية، بعد األهمية التي أولتها الدولة معرفة اتجاها

الجزائرية، والمتمثلة في إدراج مادة التربية البدنية والرياضية في المنهاج التربوي كمادة رسمية، 

 .كذلك إدراجها كامتحان تقديري في شهادة التعليم المتوسط، والبكالوريا

  :األسباب الموضوعية 2-4

على واقع وندرة الدراسات المتعلقة بالرياضة  إلطالعناإن اختيارنا لهذا الموضوع، كان نتيجة 

 ،(إناث)جاهات الخاصة بالتلميذات في المجتمع الريفي، خاصة تلك التي تناولت فيها االت

 .نحو حصة التربية البدنية والرياضية، االيجابية منها والسلبية

 األسرةمن طرف  نجاح حصة التربية البدنية والرياضية البحث في األسباب التي تعيق -

 .و التلميذات  ، و المجتمع(الوالدين)
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نحو  األسرةو كذا  أن االتجاه يساعد على إمكانية التنبؤ بنظرة ومعرفة اتجاهات التلميذات -

 .حصة التربية البدنية والرياضية في الريف والمدينة

 .الحصةنحو  و السلبية الرغبة العلمية في كشف الغموض عن اتجاهات التلميذات االيجابية، -

 .محاولة إثراء المكتبة، بإضافة علمية، تكون سندا لبحوث ودراسات مستقبلية جديدة -

 :ساسيةتحديد المفاهيم األ -6

نرى أنه من الضروري توضيح المصطلحات  من اجل تحقيق التواصل بين الباحث، والقارئ،

الواردة في هذا البحث، حتى تكون للقارئ رؤية واضحة، ويستطيع تصفح، واستيعاب ما جاء فيه، دون 

غموض، كما انه من واجب الباحث أن يعمل بعد صياغة مشكلة بحثه، على تحديد المفاهيم التي 

ضوح، سهل على القراء إدراك المعاني، واألفكار التي يستخدمها وكلما اتسم المفهوم بالتحديد والدقة والو 

 .يريد الباحث التعبير عنها، دون أن يختلفوا فيما يقول

 :االتجاه 6-1

 ،إليهاتجه، واتجه إليه أي أقبل  :حسب ما ورد في معجم الطالب، أن االتجاه مشتق من فعل: لغة
 (1) .وما يتوجه إليه اإلنسان من عمل القصد والنية،: وقصد الجهة

ان االتجاه النفسي تنظيم مكتسب، له صفة االستمرار النسبي للمعتقدات روكيتش  يعرف :اصطالحا*
 .عنده  األفضليةالستجابة تكون لها  يهيئهموقف معين، و  أوالتي يعتقدها الفرد نحو موضوع 

فقد عرف االتجاه على انه الميل لالستجابة بشكل ايجابي او سلبي  اتجاه مجموعة  اناستيزي أما
 .خاصة من المثيرات

                                                           

 .88، ص0990، المؤسسة الوطنية لكتاب، معجم عربي مدرسيالقاموس الجديد للطالب،  – (0
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نحو مختلف المواضيع  اإليجابغة هي صي األولىاالتجاه من خالل التعريفين يكتسب صيغتين  إن  
 .الثانية هي صيغة السلبو 

هو إحدى حاالت التهيؤ والتأهب : Allportألبورت ، نجد تعريف أيضا ومن أهم تعريفات االتجاه
العقلي العصبي، التي تنظمها الخبرة، وما يكاد يثبته االتجاه، حتى يمضي مؤثرا، وموجها الستجابات 

 (1) .الفرد لألشياء، والمواقف المختلفة، فهو بذلك ديناميكي عام

للفرد، حيال االتجاه هو الموقف النفسي  أنيرى : Znanki وزنانكي: Thomasتوماس تعريف  -
  .إحدى القيم، والمعايير

هو استعداد مركب ثابت نسبيا، ويعكس كل وجهة، وشدة : Kenyon، وفقا لمفهوم كنيون االتجاه -
 (2) .الشعور، نحو موضوع نفسي معين، سواءا أكان هذا الموضوع عينيا أو مجردا

 :االتجاه االيجابي*

كاالتجاه الذي يعبر عن الحب، االحترام  هو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو موضوع معين،
 .والتحبيذ

 :جاه السلبيتاال*

 . هو االتجاه الذي ينحو بالفرد بعيدا عن الموضوع، كاتجاه الكره أو النبذ أو النفور

 :التعريف اإلجرائي لالتجاه*

ت والخبرا تنشأ هذه الحالة من خالل التجارب،و االتجاه هو حالة من االستعداد العقلي والعصبي،    
، فهو (السلب)أو بالرفض ( اإليجاب)ته إما بالموافقة في حياته، وتؤثر على استجاباالتي يمر بها الفرد 

فهو انجذابها إليها، أو نفوره منها، ةيضفي عليها معايير موجبة، وأخرى سالبة، تختلف درجتها حسب قو 
كما .السائدة في بيئة اجتماعية ما ييراو جملة من  المعا موقف نفسي للفر د ينحو نحو قيم معينة،

 .القضايا الشائعة في ثقافة ما هيتميز باالستقرار النسبي تجا

                                                           

 .428، ص0980، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، القياس النفسيصفوت فرج،  (0
 .420، ص 0990دار المعارف للنشر والتوزيع ، القاهرة،  ،7، طعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي،   (4
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 : المراهقة -6-2

في حياة  األساسيةلمصطلح المراهقة عدة تعاريف لغوية و اصطالحية، كونها مرحلة  من المراحل 
 :ومن بينها  نسرد ما يلي األفراد

( رهق)أو الدنو من الحليم، وهي مشتقة من الفعل العربي  االقترابتعني  اللغويةالمراهقة من الناحية 
وتعني كبر  (adolcere)مشتقة من الفعل الالتيني  (adolescence)أي دنى وأقترب، فكلمة مراهقة 

 (1).ءر م، والعقلية للاالنفعاليةالبدنية، الجنسية، : ونمى بمعنى التدرج نحو النضج في جميع الخصائص

المراهقة ليست مصطلح جديد فقد تناولها علماء القدم، وعلماء العصر الحديث بمعاني : اصطالحا*
:مختلفة فقال عنها  

 (1) .للقدرات االجتماعيهي مجال زمني يؤدي بالكفاءة النفسية إلى النضج  ستانيليعرفها : ستانيلي  

( سنة  02و  11الى 11)فيرى أنها العمر الممتد بين عالمي الطفولة والرشد وتقع بين: ريسبال  
والجغرافية،  االجتماعيةوتتحدد بصعوبة ألن سنها ومدتها متغيرة حسب السالالت والجنس والشروط 

 (0). .والمستوى الثقافي االقتصاديكذلك المحيط 

والتي تقتصر على ناحية واحدة  (puberté)لمة البلوغ وعلينا أن نفرق جيدا بين مفهوم المراهقة وك   
فقط من النمو وهي الناحية الجنسية والبلوغ هو نضج الغدد التناسلية وظهور مظاهر جنسية جديدة 

 تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدأ النضج

الكامل، فالمراهقة هنا نجد أن مفهوم المراهقة، وصيف لفترة معينة، يعني االقتراب والدنو من النضج 
 ولوجية وحيوية، وعضوية في بدئها،بمعناها العام، هي التي تبدأ بالبلوغ، وتنتهي بالرشد، فهي عملية بي

 (1).وظاهرها، واجتماعية في نهايتها

 

 

                                                           

 .91، ص9191، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أصول التربية والتعليم: رابح تركي  (1
 .921، ص 9111، الدار العربية، دب، 9، طسيكولوجية الطفل والمراهقةعبد العايل اجلسماين،   (2

 .92، ص9119، 9، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، مصر، طالتربويعلم النفس : كمال الدعسوقي    (9
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 :للمراهقة اإلجرائيالمفهوم *

 إلى الطفولة،ينتقل فيها الفرد من مرحلة  ،اإلنسانالمراهقة، هي مرحلة عمرية من مراحل عمر 
واالجتماعية ،وكذلك تتميز ببروز عدة تغيرات ،من الناحية الجسمية ،والعقلية،  -البلوغ-مرحلة الرشد
ن المراهقة تبدأ بالبلوغ يمكنا تحديد بداية ونهاية مرحلة المراهقة، ويرجع ذلك لكو  النفسية، فال

 .تلفةبينما تحديد نهايتها بالوصول إلى النضج في مظاهره المخالجنسي،

  .حصة التربية البدنية والرياضية -6-3

 :التربية البدنية والرياضية*

عامة، والذي يتم عن طريق هي ذلك الجزء البسيط من التربية ال: التربية البدنية والرياضية     
الذي يعتمد على الجهاز الحركي لجسم اإلنسان، والذي يكسبه بعض الصفات السيكولوجية النشاط،

 (1) .الخاصة به

وصف التربية البدنية والرياضية بطرق عديدة، مختلفة، فالبعض يراها مرادفا لمفاهيم  لنا  ويمكن    
التمرينات، األلعاب، اللعب، الترويح، المسابقات الرياضية، لكن مثل هذه المفاهيم، جميعها في : مثل

الذي يطلق عليه اسم التربية  الواقع تعبر عن أطر وأشكال الحركة المتضمنة في المجال األكاديمي،
 .البدنية والرياضية

 :للتربية البدنية والرياضية اإلجرائيالمفهوم *

هي جزء من التربية العامة، تشمل مجموع النشاطات البدنية والرياضية، : التربية البدنية والرياضية    
 تعليم،في مرحلة من مراحل ال التي يتم تدريسها في الحصة، قصد تحقيق األبعاد التربوية المراد تنميتها

وخاصة في مرحلة التعليم المتوسط، وعليه، فان البعض من األفراد، والتالميذ يعتقدون أن التربية 
، والترفيه، وكل هذه إبراز العضالت أو الجري،قضاء وقت الفراغ  البدنية والرياضية، هي مجرد

الرياضية، فهي إذن، ذلك الجزء المتكامل من األفكار السائدة، أعطت مفهوما خاطئا للتربية البدنية و 
لفرد بشكل العقلية، واالجتماعية، والنفسية،لالعملية التربوية، والتي تثري، وتوافق الجوانب البدنية، و 

 .رئيسي، ، فهي تكامل العقل والجسم معا
                                                           

 .42، ص 4000، دار الفكر العربي، القاهرة، 2، طأصول التربية البدنية والرياضيةأمين أنور الخولي،  ( 0
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 :حصة التربية البدنية والرياضية *

 ، لما تحققه من أهداف، على مستوىالرياضية تعتبر أحدى أوجه الممارساتحصة التربية البدنية  *
البدنية، طبقا لمراحلهم حقق احتياجاتهم ، وتواالتزانالحصة، فهي تمد التلميذ بأشكال النمو 

في أوجه النشاطات التنافسية  لالشتراكوتدرج قدراتهم الحركية، ويعطى الفرصة للبالغين منهم، النسبية،
 (1.داخل وخارج المؤسسة

بهذا الشكل فإن حصة التربية البدنية والرياضية، ال تغطي مساحة زمنية فقط، ولكنها تحقق    
األهداف المرجوة، والتي رسمتها السياسة التعليمية في مجال النمو البدني والصحي للتالميذ على كل 

  .المستويات

تحقيق األهداف  عنصر هام تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على: حصة التربية البدنية والرياضية*
 اإلجرائيالحصة التي يتم فيها تطبيق الهدف : المسطرة وتعرف في المنهاج الرسمي على أنها

وتستند في معايير التنفيذ المرتبطة بالسلوك المنتظر الذي يتم تفعيله في وضعيات تعلم مناسبة ،لها
في إطار نشاط فردي أو جماعي يستدعي مهارات حركية  للهدف اإلجرائي،( الحاالت التعليمية)

 (2) .وتصرفات مكيفة مناسبة لهذه النشاطات كدعامة للعمل

فهذا التعريف يتضمن مختلف المتغيرات المؤثرة بشكل أساسي في عملية التعلم خالل حصة التربية    
درس، فلكل درس في الحصة البدنية والرياضية، والتي تستعمل شكل تكاملي في سبيل تحقيق أهداف ال

وتتكون الوحدة التعليمية من عدد من دروس حصة التربية  غراض تعليمية من المنظور السلوكي،أ
 .البدنية و الرياضية

 

 

                                                           
، 0222القاهرة، ، مركز الكتاب للنشر،0ط  ،طرق التدريس التربية الرياضية ناهد محمود سعد، نيللي رمزي فهيم، (0

 .11ص
، مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، متوسط 3الوثيقة المرافقة لمنهاج س اللجنة الوطنية للمناهج،  (4

 .0221الجزائر، 
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 :التعريف اإلجرائي*

الحصة هي الشكل األساسي الذي تتم فيه عملية التربية والتعليم، وحصة التربية البدنية  إن     
ينطبق عليها نفس المفهوم، وذلك من خالل مزاولة الرياضة في المرحلة المتوسطة ،  والرياضية،

محددة زمنيا تبعا لقانون المعمول به، جزء من وحدة متكاملة، المنهاج الذي )  :وتتميز بعدة خصائص
تؤدى فيه الحصة وظيفة هامة لتحقيق األهداف المسطرة فيه، تطبق الهدف اإلجرائي للحصة أو 

ي إطار نشاط فردي أو جماعي، تحقيق األهداف التعليمية من المنظور السلوكي، هي الوحدة الدرس ف
 (.الصغيرة التي تحمل كل خصائص البرنامج

  :مرحلة التعليم المتوسط  -6-4

هي مرحلة دراسية معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث تقع هذه المرحلة، في موقع    
السنة الرابعة متوسط،  فهي تأتي بعد  إلىمتوسط،  األولىتمتد من السنة  التعليم،حساس في عملية 

 مرحلة التعليم االبتدائي، وقبل التعليم الثانوي

 :المجتمع الريفي -6-5

مفهوم المجتمع الريفي يختلف من باحث إلى أخر وهذا نسبة الختالف الزمان والمكان، حيث نجد  نإ  
 :من يعرف الريف على أساس أنه

نسمة، وآخر يشير إلى الريف على أنه المجتمع الذي يزاول  4200المجتمع الذي يتجاوز سكانه   
 .سكانه مهنة الزراعة

هو كل منطقة بعيدة عن مناطق السكن الحضري، فهذه اإلشارات قاصرة : وهناك مفهوما أخرا للريف
 .المعنى، وال نستطيع تعميمها

ي يعيش على استغالل الطبيعة استغالال مباشرا، ويقوم الريف هو المجتمع الجزئي المحافظ، الذ
 (1) .على القرابة

                                                           
 .420، ص 4002، دط، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، مصطلحات علم االجتماعفاروق مداس،  ( 0
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وفي اصطالحات علم االجتماع ، تم استعمال كلمة المجتمع الريفي، بعد أن ظهر فرع خاص من    
مجموعة السكان  :علوم االجتماع، يهتم بدراسة ظواهر الحياة الريفية، فأصبح الريف يعرف على أنه

الذي يعيشون على الزراعة، ويتميزون بكيان خاص، ولهم مصالح خاصة، كما أنهم يتمسكون بقيم 
 (1).، تختلف عن قيم سكان المدينة(عادات و تقاليد) معينة

 :المفهوم اإلجرائي للمجتمع الريفي*

حياة، يتميز بالثبات المجتمع الريفي هو مجتمع جزئي في الدولة، وجوده ضروري لدفع صيرورة ال   
النسبي، حيث انه أقل حركة من المجتمع الحضري، ويعتبر أفراده ممن يتمسكون بالقيم االجتماعية 

، تربط بينهم عالقات أولية ، تهدف إلى الدفاع عن ...واألسرية، العادات، التقاليد، األعراف والدين
 .المصلحة الواحدة للجميع

 :المجتمع المحلي -6-6

 يشتركون معاني األنشطة السياسية،ناس، تقوم في منطقة جغرافية محددة، و هو مجموعة من ال
ويشعرون ذات حكم ذاتي، تسودها قيم عامة، واالقتصادية، ويكونون فيما بينهم وحدة اجتماعية،

 (2) .المدينة الصغيرة أو القرية: باالنتماء نحوها، مثل

 : -المدينة -المجتمع الحضري -6-7

 -االجتماع، في تحديد مفهوم دقيق للمجتمع الحضري بين علماءهناك صعوبة متعارف عليها 
المكان الدائم لإلقامة، يتميز نسبيا بالكبر، : ، فالتعريف السوسيولوجي للمدينة يعرفها على أنها-لمدينةا

والثقافة يسكنها أفراد غير متجانسين، المهنة، البيئة، حجم المجتمع المحلي، كثافة السكان، التمييز 
 .عي، والتشريح االجتماعي، التنقل، الحركة، نسق التفاعل بين األفراداالجتما

 

 

                                                           
 .40، ص 0972، مكتبة االنجلو المصرية، مصر، علم االجتماع الريفيالرحيم، عبد المجيد عبد  ( 0
 .422فاروق مداس، مرجع سبق ذكره، ص ( 4



 .الدراسة مشكلة            :                                                الفصل األول  
 

21 
 

  : األسرة -6-8

وهي مشتقة من األسر الذي يعني  هأهل بيت عشيرة الرجل و: "كما جاء في لسان العرب تعني :لغة

لكن قد يكون األسر اختياريا يرتضيها  و أسيراأسره يعني أخذه  قيده و:  أسارا القيد، يقال أسر أسرا و

لذا  ، من هذا األسر االختياري اشتقت األسرة ألنه يعيش مهددا بدونه و ،إليهيسعى  لنفسه و اإلنسان

العبء الملقى على القيد هنا يفهم منه  المفهوم اللغوي لألسرة  ينبئ عن المسؤولية ألن األسر و أن

 (1) .اإلنسان

روابط الزواج ، ارتبطوا ب صاألشخاعبارة عن مجموعة من  أنهاعلى  لوكجون يعرفها : اصطالحا *
 .يتقاسمون بها عبء الحياة و ينعمون بعطائها متفاعلة،مكونين حياة معيشية مستقلة و  ،التبني أوالدم و 

فيها  يبدأهي النقطة التي و  في جسم المجتمع، األولىهي الخلية  األسرة :اوجست كونتويعرفها 
 (2) .هان صلحت صلح المجتمع كلبناء المجتمع،ف أنهاي أ ،التطور

 : لألسرة اإلجرائيالتعريف *

الذي  األولكونها الوسط  مجتمع من المجتمعات ، أيالتي يقوم عليها  األساسيةهي اللبنة سرة األ   
و  األمو  األبمكونة من  فهي يولد فيه الطفل ، ويكبر بها، حتى يدرك شؤون حياته وينسقها ،

تنشئة سليمة في  األطفالهو تنشئة  األساسيالحقوق و الواجبات، فدورها  أساسوتقوم على  ،األبناء
 .توجيههم توجيها سليما في الحياةو  المجتمع،

 

 

 
                                                           

دوار ، المرض النفسي، األ) 22سرة على مشارف القرن األ: زكريا أحمد الشربيني و عبد المجيد سيد منصور( 1
  .11.، ص1991القاهرة، دار الفكر العربي،  ،(المسؤوليات

  .20.، ص0222، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  ، مصر المجتمع سرة واأل، آخرون السيد عبد العاطي و( 0
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 :الدراسات السابقة -7

على ما كتب من  اإلطالعمن الخطوات الرئيسية التي يجب مراعاتها في إعداد البحث العلمي،    

موضوع البحث، بمتغير من متغيرات  على كل الدراسات التي لها عالقة اإلطالع بحوث سابقة، و

د البحث فيه، وع، الذي يراالباحث على الدراسات السابقة، له فوائد عدة بالنسبة للموض إطالعحيث أن 

والتي لها صلة مباشرة  إلى القيام بمسح ألهم الدراسات السابقة والمشابهة، ةاألمر الذي دفع بالباحث

دنية والرياضية، االتجاهات النفسية، حصة التربية الب)بالموضوع، أو تعالج أحد متغيرات الدراسة 

 :ومن بين الدراسات السابقة أو المشابهة لهذه الدراسة، نجد ما يلي ،(المنطقة الريفية و الحضرية

 :الدراسات العربية 7-0

االتجاهات النفسية لطالبات المرحلة الثانوية نحو " ، 0977 ،دراسة عزيزة محمود محمد سالم   

تلميذة من تلميذات الصف الثاني من الثانوية العامة،  260واشتملت العينة ": النشاط الرياضي

لمحافظة القاهرة، والجيزة، حيث توصل الباحث إلى كون العينة الكلية لديها اتجاهات ايجابية نحو 

وانه توجد فروق دورية بين الرياضيين وغير الرياضيين، لصالح الرياضيات، أبعاد المقياس بوجه عام، 

مقياس كنيون لالتجاهات نحو النشاط :وتم اختيارهن بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة مقياسين هما

نشاء مقياس للتمايز، واهم أهداف الدراسة هو التعرف على االتجاهات النفسية لطالبات  البدني، وا 

الثانوية، نحو النشاط الرياضي، وكانت أهم نتائجها اتجاهات تلميذات المرحلة الثانوية في هذه المرحلة 

 .الدراسة، تبدو ايجابية نحو النشاط الرياضي

 ة المصرية نحو التربية الرياضية،اتجاهات الفتا،  0979، دراسة ليلي سيد عبد السالم* 

قوامها،  طالبات المرحلة الثانوية العامة،ية من وتم اختيار عينتين إحداهما أساس": مفهوما ومهنة

طالبة، وتم تطبيق مقياسين من وضع الباحثة، احدهما لقياس االتجاه نحو مهنة الرياضة، واآلخر 000
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لقياس االتجاه نحو مفهوم التربية البدنية والرياضية، واهم نتائجها، أن احتل المفهوم البدني األهمية 

كمفهوم من ات الطلبة نحو التربية الرياضية،دم وجود ارتباط بين اتجاهاألولى، لدى الطالبات، وع

 .الناحية، ومهنة من ناحية أخرى

وعالقتها اتجاهات اآلباء نحو لعب األطفال،:" ، بعنوان 0980، دراسة أجراها محمد جيوشي* 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن  :"ببعض المتغيرات االقتصادية، واالجتماعية، والنفسية لألسرة

اتجاهات اآلباء، واألمهات نحو لعب األطفال، وعالقة هذه االتجاهات بالمستوى االقتصادي  

واالجتماعي لألسرة، وبعض الحاجات النفسية لدى هؤالء اآلباء واألمهات، وقد أجريت الدراسة على 

اختيارهم من مناطق مختلفة ، بمدينة من األمهات، تم ( 82)من اآلباء، و( 76)فردا منهم ( 029)

اقتصادية، واجتماعية، وقد استخدم الباحث لجمع البيانات : القاهرة، بحيث يمثلون ثالثة مستويات

واألدوات مقياس اتجاهات اآلباء نحو لعب األطفال، اختبار ادواردز للتفضيل الشخصي، دليل تقدير 

أظهرت أهم نتائج الدراسة، عدم وجود فروق دالة الوضع االجتماعي، االقتصادي لألسرة المصرية، و 

 .إحصائيا، بين اتجاهات اآلباء، واتجاهات األمهات نحو لعب أطفالهم

، الهدف منها التعرف على دور الصحافة في تنمية 0984، سنة دراسة أجراها سالم ومديحة اإلمام* 

ادية، لمحافظة اإلسكندرية، دراسة االتجاهات نحو التربية البدنية والرياضية لتالميذ المرحلة اإلعد

مقدمة في المؤتمر العلمي لدراسات وبحوث التربية الرياضية، اشتملت عينة البحث على تالميذ 

المدارس المتواجدة بغرب اإلسكندرية، واستخدم الباحثان المنهج المسحي، وعن أهم النتائج التي توصال 

صفحة الرياضية، لديهم اتجاهات ايجابية أكثر ممن إليها، أن التالميذ الذين يواظبون على قراءة ال

يواظبون على قراءة األبواب العادية، لصحف اليومية، كما توصال على عدم وجود فروق في اتجاهات 
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التالميذ بين المواظبين على قراءة الصحف العامة أو الرياضية، واتضح أن قارئي الصحف لديهم 

 .على قراءتهااتجاهات ايجابية أكثر ممن ال يواظبون 

اتجاهات مدراء المدارس في مناطق ، 0982، سنة دراسة قام بها الحماحمي، وعبد الرحمن أحمد* 

، وقد أظهرت النتائج أن مدراء المدارس، يمتلكون اتجاهات ايجابية من المملكة العربية السعودية

ت داللة في اتجاهات بصورة عامة نحو التربوية الرياضية المدرسية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذا

 .المدراء، ممن يحملون درجات جامعية، ودرجات غير جامعية

اتجاهات المعلمين نحو حصة التربية البدنية والرياضية، في ، 0982، دراسة عبد المنعم ورفقاؤه* 

، بالقاهرة شملت عينة الدراسة على هذه مدرس في المرحلة (إعدادي، ثانوي)المرحلة التعليمية 

لالتجاهات، وأوضحت الدراسة على وجود ( وبر)مدرسا ثانويا، واستخدم مقياس ( 80)، واإلعدادية

فروق معنوية، فيما يتصل بالغرض العام لتربية الرياضية، وأوضحت النتائج أن هناك اشتراك 

للمدرسين القادرين في واجبات اإلشراف الرياضي، والعمل على توجيه مفهوم المهنة، من خالل 

ورية، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات كل من اللقاءات الد

 (1) .معلمي المرحلتين اإلعدادية والثانوية

أثر البيئة في االتجاهات نحو ممارسة األنشطة :" ، بعنوان0989، دراسة نظلة علي خاطر*  

لبيئة على طالب جامعة ايهدف التحقق من وجود أثر ": الرياضية لطالب جامعة الزقازيق

نحو ممارسة األنشطة الرياضية، وقد استخدمت الباحثة، المنهج الوصفي، بأسلوب الدراسات الزقازيق،

توجد أنواع : طالب، وقد توصلت الباحثة إلى االستخالصات اآلتية400المسحية، على عينة عددها 

والقروية، البيئة الحضارية،: األنواع هي  همختلفة للبيئة، يفد منها الطالب بمرحلة التعليم الجامعي، وهذ
                                                           

)1  –( Scientific journal of physical Education and Sports,
 
Conference on Future prospective of scholastic 

sports, Education, halouan, Cairo, 1992, P137. 
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والساحلية، والبيئة الصحراوية، كما يوجد اثر للبيئة على اتجاهات الطالب نحو ممارسة األنشطة 

 .الرياضية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تالميذ وتلميذات المرحلة الثانوية في  -0

 .لصالح تالميذ في درجات المقياس الكلية االتجاهات نحو النشاط الرياضي،

لم تتأثر اتجاهات التلميذات بتقاليد وعادات مجتمع مدينة مينا، حيث ظهرت اتجاهات كل  -4

من التالميذ والتلميذات، نحو النشاط الرياضي ايجابية، وان اتجاهات التالميذ أكثر ايجابية من 

 .التلميذات

االتجاهات الوالدية، وعالقتها باتجاهات " ، بعنوان 0992، دراسة أجراها لبيب عبد العزيز* 

الوالدية في التنشئة ، هدفت إلى التعرف على االتجاهات "األبناء نحو النشاط الرياضي

والعالقة بينها، بين سلوك األبناء في وقت الفراغ، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية االجتماعية،

األول والثاني، للمرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة، بالحضر : طالبا من طالب الصفين( 482)عددها 

سنة، استخدم من خاللها ( 07-02)أربع مدارس حكومية، ممن تراوحت أعمارهم ما بين (02)من 

 أدجنتونالباحث لجمع البيانات مقياس االتجاهات الوالدية، كما يعبر عنها األبناء، مقياس 

Edigingtorلنشاط الرياضي، مقياس سلوك وقت الفراغ، وأوضحت النتائج ، لقياس االتجاهات نحو ا

أن االتجاهات الوالدية السوية تؤثر تأثيرا ايجابيا على اتجاهات األبناء نحو النشاط الرياضي، وسلوكهم 

 .وقت الفراغ

االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني ، 4002/4002 دراسة يوسف حرشاوي* 

، شملت الدراسة التالميذ المتمدرسين بالطور الثانوي، سنة( 15/11)انوي لدى تالميذ الطور الث

، حيث شملت الدراسة على عينة قوامها (الساحل، الهضاب، الصحراء)بالمناطق الجغرافية الثالث 



 .الدراسة مشكلة            :                                                الفصل األول  
 

26 
 

ناثا، نحو  299و يذ،تلم 0296 تلميذة، وهدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة اتجاهات التالميذ ذكورا وا 

كما هدفت إلى مقارنة طبيعة ( صحراء، هضاب، ساحل)البدني في المناطق الثالثة  ممارسة النشاط

وصل أبعاد االتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني لتالميذ في المناطق الثالث، ومن أهم النتائج المت

ي، وجود تباين في اتجاهات اإلناث في المناطق الثالثة ايجابية نحو النشاط البدني الرياض إليها،

 والثقافية، بالعوامل االجتماعية،حسب المناطق لصالح إناث الساحل، واالتجاه يتأثر تجاهات االناث ا

 .والبيئية

عالقة بعض نظم التنشئة : ، تحت عنوان4002/4002، سنة دراسة بن الدين كمال*

حيث شملت  ،االجتماعية باتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي، بالجزائر

 أولى،: ومختلف المستويات الثالثةتلميذ، موزعين عبر مختلف الثانويات،  224عينة الدراسة على 

ثانية، ثالثة ثانوي، حيث توصل الباحث إلى وجود عالقة بين نظم التنشئة االجتماعية، واتجاهات 

تغير الجنس والبيئة تالميذ الطور الثانوي نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي في ضوء م

 الجانب التطبيقي، وبعد مناقشتها،، ومن خالل النتائج التي توصل إليها الباحث في (الريف والمدينة)

وتحليلها، تبين أن موضع المحددات االجتماعية، وعالقتها بممارسة األنشطة البدنية والرياضية، 

نه ال توجد عالقة ارتباطية بين نظم وتكوين االتجاهات نحوها قد ال يرتبط بهذه األخيرة، واتضح ا

التنشئة االجتماعية واالتجاهات نحو ممارسة التلميذ للنشاط البدني الرياضي، أما عن المنهج المتبع، 

 . لالتجاهات" كنيون" فهو المنهج الوصفي، وتم استخدام مقياس 

دراسة مقارنة في االتجاهات نحو النشاط الرياضي ، دراسة محمود إسماعيل طلبة إبراهيم* 

تلميذ، وتلميذة  200، شملت العينة على مصر بين تالميذ وتلميذات المرحلة الثانوية، بمدينة مينا،

ممثلة للصفوف الثالثة، وتوصل الباحث إلى إثبات الفرضيات، حيث خلصت إلى أن الزواج المبكر 
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التشجيع عليه، باإلضافة إلى اختيار الزواج من تقليدي عن عند أهل الريف لم يعد يلق االهتمام و 

 .طريق الوالدين إلى اختيار حر، يقوم به المعني باألمر مباشرة

 :الدراسات األجنبية 7-2

إظهار فروق جوهرية بين اتجاهات الطلبة والطالبات بجامعة يوتا،  ،0969، دراسة لوريتا هرجرت*

صائيا بين طلبة، وطالبات جامعة يوتا، في االتجاهات نحو وأظهرت الدراسة، وجود فروق دالة إح

النشاط البدني، كخبرة للتفوق الرياضي، لخفض التوتر والصحة واللياقة، وكخبرة اجتماعية، ووجود 

 .فروق غير دالة إحصائيا في بعدي الخبرة الجمالية، والتوتر، والمخاطرة

اتجاهات الوالدين "بعنوان   Elizabeth folterth، 0984 إليزابيت فولكيرث" دراسة أجرتها *

من الوالدين، ( 22)أجريت الدراسة على عينة قوامها " بالنسبة لسلوك وقت الفراغ لطفلهم المعاق

وذلك باستخدام األدوات اآلتية لجمع البيانات استبيان لتحديد معتقداتهم عن سلوك وقت الفراغ لطفلهم 

م لنتائج طفلهم المشارك في أنشطة وقت الفراغ لطفلهم المعاق، وآخر يقيس معتقداتهم عن تقويمه

المعاق كما أظهرت عدم تأثر اتجاهات الوالدين بظروف إعاقة الطفل، أو شدة اإلعاقة، أو حالة 

 .الميالد أو عدد ساعات الترويج األسبوعية، أو جنس الطفل

اتجاه "بعنوان  ،Van der poel and others ،0990 دراسة أجراها فان دير بويل وآخرون*

، هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين سلوك اللعب الفردي وسلوك الوالدين نحو لعب أطفالهم

لألطفال، وبين اتجاه سلوك وسلوك والديهم تجاه اللعب، وقد أجريت الدراسة على عينة من األطفال، 

بيشوب وتشاس "م استبيان سنة، وقد استخد( 9-04)طفال، تتراوح أعمارهم ما بين ( 44)قوامها 

Bishop &chace  أن والدي األطفال كثيري اللعب،لمالحظة األبناء وهم يلعبون، وأظهرت النتائج ، 
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سنة، يعتقدون أنه يجب تقديم الدعم الكامل، وتوفير الفرص ( 9-04)الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 .المناسبة للعب، مع وضع محددات الندماج الطفل في اللعب

االتجاهات نحو ، بعنوان 0992سنة : Tanhill et ses collaborateurs راسة تانهال ورفاقهد*

، باستخدامها على عينة من طالب المرحلة الثانوية، وآبائهم نحو التربية التربية البدنية والرياضية

بدنية، وال يدركونها البدنية، وقد بينت الدراسة أن أغلبية اآلباء، لم يكونوا إيجابيين في دعمهم للتربية ال

باعتبارها مادة كبقية المواد األكاديمية األخرى، كما أن الطالب، ال يدعمون برنامج التربية البدنية 

 (1) .والرياضية، بصورة   كبيرة

اتجاهات المجتمع نحو التربية البدنية والرياضية، هل ما "، بعنوان 1999عام  دراسة جيمس التن*

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المجتمع نحو التربية  ما يحتاجه المجتمع؟ تقدمه المدارس،

طالبا تم ( 121)البدنية، وما تقدمه المدارس نحو انعكاس لحاجة المجتمع، وقد تكون عينة الدراسة من 

تحديد اللباحث باستخدام مقياس االتجاهات،وقام ا "اركتو"اختبارهم من مدرسة إعدادية، واحدة بوالية 

المظاهر المختلفة نحو ممارسة األنشطة الرياضية، وكانت أهم النتائج أن ذلك االتجاه كان واضحا 

عند اإلناث، عنه عند الذكور، ومعظم التطبيقات والتغيرات المصاحبة، والمتعلقة باالتجاهات اإليجابية 

واء الفصل، سلوك المعلم، المحتوى الدراسي، أج: والسلبية نحو التربية البدنية والرياضية، تتضمن

 .واالتجاهات الشخصية، كلها كانت عبارة عن متغيرات تم دراستها أثناء إجراء الدراسة

 

 

                                                           

 والموجهات، ،والرياضية البدنية التربية مدرسات بعض التجاهات مقارنة دراسات الحماحمي، محمد (0

 جامعة الثالث، المجلد والرياضية، البدنية للتربية العلمية المجلة البدني، النشاط نحو المدارس، وناظرات

 . 151،ص1991حلوان،
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 :ونقدها التعليق على الدراسات السابقة

هذا باإلضافة إلى إلقاء الضوء على الكثير من  جميع الدراسات المرجعية، أبرزت أهمية االتجاهات،  

وسائل  المنهج المستخدم، أو ، وذلك فيما يتصل بعينة البحث، أوالنقاط التي أفادت البحث الحالي

 ل ما سبق عرضه، من دراسات سابقة،جمع البيانات، وبالرغم من االتفاقات، واالختالفات ومن خال

النتائج،  لمنهج المستخدم، األداة، العينة،األهداف، ا: حيثومشابهة، سيقوم الباحث، بمناقشته، من 

 :بهدف عرض أوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية، وأوجه االستفادة منها

ركزت معظم األبحاث والدراسات، على تناول التربية البدنية  :و االهمية من حيث األهداف: أوال

ن تناول التربية الرياضية كمفهوم فقط، وتجاهل أهميتها، في والرياضية، كمفهوم، ومهنة، ومنهم م

حصة التربية البدنية والرياضية، خاصة لصالح تلميذات المرحلة المتوسطة واكتفى البعض بتناول 

و أما في دراستنا سنتناول الحصة  .اتجاهات وميول التالميذ النفسية، نحو النشاط الرياضي التربوي

 .المرحلة المتوسطةلصالح تلميذات اهميتها 

وكذا ( المنهج الوصفي)اتفقت معظم تلك الدراسات على استخدام :المنهج المستخدم: ثانيا

المنهج المسحي، حيث أن الدراسة الحالية هدفت إلى التعرف على اتجاهات تلميذات المرحلة 

 نهج الوصفي،وف يستخدم الباحث المالمتوسطة، نحو حصة التربية البدنية والرياضية في الريف، فس

 .لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة

اختلفت أدوات البحث من دراسة إلى أخرى، من بين استخدام مقاييس مختلفة،  :األداة: ثالثا

 كمقياس االتجاهات في التربية البدنية والرياضية، والمسح االجتماعي، واستمارة، واستبيان، ومالحظة،

، هذا وباإلضافة إلى مقابلة يها الباحث أداة، وهي استمارةوفي الدراسة الحالية، يستخدم ف ومقابلة،

يجاد الصدق والثبات  .تصميم مقاييس جديدة عن طريق خبراء، ومحكمين، وا 
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 المراحل التعليمية،: بحث، من حيثاختلفت الدراسات السابقة، في عينة ال :العينة: رابعا

والثانوية، ومرحلة التعليم الجامعي، كما اختلفت والدراسية، فقد اشتملت العينة على المرحلة اإلعدادية، 

لكن غالبية العينات نجدها ( الذكور واإلناث)العينة من حيث نوعية الجنس، فقد اشتملت على الجنسين 

: تتناول جنس الذكور أكثر منه من جنس اإلناث، أما في دراستنا الحالية، فالعينة المنتقاة هي

 .ة في المناطق الريفيةالمرحلة المتوسط  -اناث -تلميذات

أكدت النتائج معظم الدراسات السابقة االتجاه اإليجابي نحو ممارسة النشاط،  :النتائج: خامسا

أو اآلثار اإليجابية التي يتركها  أو التربية البدنية والرياضية، سواء ما تعلق باألسرة، أو المجتمع،

ضيات الدراسة المطروحة في الدراسات السابقة النشاط البدني والرياضي، على التالميذ، وهذا طبقا لفر 

 .الذكر

ومن خالل ما سبق سرده من نتائج، سيحاول الباحث جاهدا، ربط دراسة بعض االتجاهات  -

، نحو حصة التربية البدنية والرياضية، من و الحضرية لتلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية

 .ربطها بالمستوى التعليمي و الثقافي لالسرة وكذا بالمرحلة العمرية خالل 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة

بأهمية االتجاهات نحو حصة التربية البدنية والرياضية في المنطقة الريفية بوجه  ةنوه الباحثت -

 .خاص

ية لدى تلميذات وتالميذ المرحلة تناول العديد من الدراسات، لجوانب االتجاهات النفس -

 .المتوسطة، قصد إثراء أكثر لموضوع الدراسة
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، بالتعرف على خطوات بناء مقاييس االتجاهات، واألسلوب العلمي، وكذا ةاستفادة الباحث -

 .اإلحصائي المستخدم لذلك

 .استفادة الباحث من الخلفية النظرية لكل دراسة باستغاللها كمرجع -

من الدراسة الميدانية من كيفية طرح موضوع الدراسة، وحدود البحث والمنهج،  االستفادة -

تقاطع معها، في  واألداة، وأخيرا أهم النتائج المتوصل إليها، ومقارنتها بنتائج بحثنا، بحيث أن هناك

 .بعض فرضيات بحثنا
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  : تمهيد

والمواقف متصلة بأمور  كانت األمور ا، سواءةمواقف معين في اتجاهات توجه سلوكه منا لكل فرد

دينية أ عملية أو طرق تعاملنا مع الناس، أو نشاطاتنا، أو نظرتنا إلى فرد أو مؤسسة أو أمة أو جماعة 

قد تزايدت فبطة بسلوك الفرد، إلخ، فهذه االتجاهات النفسية تعد من أهم الموضوعات المرت... من الناس

هات هو محور علم النفس الكثير إلى أن موضوع االتجاهذه األهمية في اآلونة األخيرة حيث يشير 

، مهما تعددت واختلفت أنواعها، وهناك من يقول أنها في مجموعها هي الدافعية أو السلوكية والدراسات

 . هداف ألنها األساس الحركي الديناميكي للجماعاتبر المحرك األصلي لألفراد تجاه األتالقيمة التي تع

ونظرا للمجال الواسع الذي تتربع عليه االتجاهات،ولعالقتها تقريبا بكل الموضوعات األخرى التي    

 مجال الباحثين في شتى المجاالت خاصة في ىكبيرا لد اهتمامات قد لقيدرسها علم النفس االجتماعي، ف

س، وذلك بمحاولة قياسها ودراستها، فهي تصنف إلى اتجاهات موجبة وأخرى علم االجتماع، وعلم األجنا

هات نوعية أو سالبة، وذلك وفقا لنوع االستجابة الصادرة باإلقبال كانت أو بالنفور، كما قد تكون االتجا

 . عامة قوية أو ضعيفة

  :ر النظري لالتجاهاتاذن سنتطرق في هذا الفصل الى عرض االطا
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 : جاهتعريف االت -1

في مجال الدراسات المنشغلين دراسة االتجاهات اهتماما متزايدا من معظم الباحثين و لقد احتل موضوع    

في تفسير سلوك الفرد  لألفرادصفة خاصة اذ تسهم دراسة االتجاهات بودينامية الجماعة  الشخصية،

نورد ما  ين هذه التعاريف،، فكل اعطاه معنى وتعريف محدد، ومن بوالتنبؤ تجاه الموضوعات و الظواهر

 :يلي

 : تعريف االتجاه لغة -1-1

أي أقبل له رأي، : اتجه، واتجه إليه:من فعل قشتم االتجاهفحسب ما جاء في معجم الطالب، أن    

 .القصد والنية، وما يتوجه إليه اإلنسان: الجهة دأقبل، وقص :جه إليهو وت

  (1) .وغيره من عمل ، استجابة لدافع داخلي، نزعة، ميلكما أنه يعني اإلستعداد العقلي تجاه موقف معين 

 : اصطالحا -1-2

و أولهما كما  aptusإن مصطلح اإلتجاه مكون من مكونين دالليين، كالهما مشتق من الكلمة الالتينية 

أو الهيأة  (2)األهلية أو القدرة، والثاني كما هو مستعمل في الفن وتعني الوضع يوتعن aptitude في 

 . (3)سبة للشخص أو المكانبالن

 
                                                           

 . 88ص  ،1991، المؤسسة الوطنية للكتاب، معجم عربي مدرسيالقاموس الجديد للطالب،  –( 1 
 .90،  2001، دار المشرق للطباعة، بيروت،2ط المنجد في اللغة المعاصرة،وي، سصبحي حمودي عي –( 2 
الجامعية، مصر،  المعرفة ، د ط، دار موسوعة العلوم االجتماعيةعادل مختاري الهواري، سعد عبد العزيز مصلوح،  –( 3 

 . 36، ص 1999
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 : بعض التعاريف الواردة لالتجاه-1-3

 تعريف قاموس علم االجتماع : 

لفرد أو اعرف قاموس علم االجتماع أن التجاه يشير إلى االستعداد أو الميل المكتسب الذي يفهم سلوك 

 (1)الجماعة، عندما تكون بصدد تقديم شيء أو موضع بطريقة متسعة ومميزة

 ن أولبرت تعريف جود( G. W. allport) : 

بأنه إحدى حاالت التهيؤ، والتأهب  جوردن أولبرتإن أدق وأشمل تعريف لالتجاه النفسي، هو الذي يصفه 

الفرد  الستجاباتحتى يمضي مؤثرا موجها  االتجاهالعقلي العصبي الذي تنظمه الخبرة، وما يكاد يثبته 

 .(3)اميكي عاموالمواقف المختلفة، فهو بذلك دين (2)لألشياء

  تعريف بوجاردس( Bogardus) : 

د الذي ينمو بسلوكه تجاه بعض عناصر البيئة، أو بعيدا ر فلميل ا: قائال بأنه االتجاه بوجاردسيعرف  

  (4).عنها متأثرا بذلك بالمعايير الموجبة أو السالبة، تبعا لقربه من هذه أو بعده عنها

 

 
                                                           

، دار النهضة العربية، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قاموس مصطلحات علم االجتماع فاروق مداس، –( 1

 . 21، ص 2006
 . 201، ص 1991، دار النهضة العربية، القاهرة، علم النفس اإلجتماعيعبد الرحمان عيسوي،  –( 2
 . 41، ص 1999، دار الفكر الجامعي، مصر، 2، طمدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمد إبراهيم عبده،  –( 3
 . 43، ص 1993، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةعلم النفس التربويأحمد زكي صالح،  –( 4
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  تعريف كرينشفيلد( Krinchfield): 

افع و هو وسط ديناميكي يقع بين العملية النفسية األساسية، والفعل ذاته، وهي تهدف إلى تنظيم الد تجاهاال 

رها، ويؤثر بدوره أثيالعوامل النفسية األخرى، تنظيما تكامليا منسقا، يساير البيئة في تو اك، ر الوجدانية واإلد

 (1) .فيها

 تعريف أحمد زكي صالح : 

موضوع معين أو رمز هذا الموضوع، وغالبا ما يكون هذا الموضوع جدليا أو  إزاءاالتجاه هو االستجابة 

  (2).اجتماعيا

 تعريف جيسون : 

مكتسب منظم من خالل الخبرة والتجربة، مما  بيي، إيجابي أو سلنهذاالتجاه شعور أو حالة استعداد   

 .آلخرينو ايحدث تأثيرا محددا في استجابة الفرد نح

  ترياندس  فهر عو( truandus) 

على أنه فكرة مشبعة بالعاطفة، تميل إلى تحريك النماذج المختلفة من السلوك إلى موقف أو موضوع  

 (3).معين

 

                                                           
 . 141، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، طاالجتماعيعلم النفس محمد مصطفى زيدان،  –( 1
 . 150، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، طاالجتماعيعلم النفس محمد السيد أبو النيل،  –( 2
 . 132، ص 2000، د ط، دار الفكر العربي، مصر، جتماعياالعلم النفس خليل ع الرحمان المعايصة،  –( 3
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 التعريف اإلجرائي لإلتجاه : 

وجه عام، نشير إلى أن االتجاه هو حالة من اإلستعداد العقلي والعصبي، تنشأ هذه الحالة من خالل ب  

تجاه موضوعات معينة  ةالفرد، وبالتالي تؤثر على استجاباته إما بالموافقلخبرات التي يمر بها االتجارب و 

تختلف قد يد عنها ويرفضها، فهو إذن يضفي عليها إما معايير موجبة أو سالبة حي اويقبل بها، ويفضلها،

-. استجابة شخصية لشيء محدد المعالم هو درجتها حسب قوة انجذابها إليها أو نفورها عنها، فاالتجاه

والتي تظهر على  بشخصية الفرد أو جماعة ، التي ترتبط  وع االستعداداتممج يا أن االتجاهات هكم

نزعته إزاء موضوع ما، أو و لشخص ، امواقف وسلوكات تعبر عن ميوالت و جهات نظر، و و شكل آراء، 

 . ضايا التي تهمهقضية من الق

 : خصائص االتجاه-1-4

 : عدة، تتمثل فيبين علماء النفس أن لالتجاهات خصائص 

 : االتجاه يشكل نمط من ردود األفعال-

فإن أهم خاصية لالتجاه هي أنه ال يشكل رد فعل منفرد بل نمط من ردود ": 1794غرافيتر " حسب  

األفعال، تنطلق في مناسبات متشابهة، أي أن االتجاه يؤدي إلى إمكانية االستجابة بكيفية واحدة إزاء 

هنا تبرز ضرورة تمييز مفهوم االتجاه النفسي عن بعض المفاهيم األخرى المواضيع المتماثلة، وما 

   (1) .كالتعصب

 
                                                           

، ص 2004، دار المسير للنشر، األردن، 1، ط سيكولوجية التدرس الصفيعماد عبد الرحيم الزغول وآخرون،  –( 1

189 . 
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 : االتجاه المحايد، المؤيد والمعارض-

فقد يحمل الشخص تأييد الموضع أو لشخص، وقد يعارضه وقد يقف موقفا وسطا حياديا ويحدث هذا 

  (1) .غالبا في مختلف المناقشات

 : يواناالتجاه العد-

لخصائص التي يحملها االتجاه مثل اتجاه األمريكيين ضد الزنوج، حيث يكسب للطفل هذا وهو أخطر ا

االتجاه منذ والدته، حيث يستمد عناصره من سلوك أسرته ومقومات حضارية، ومن ثم يكره بدوره الزنوج 

 . ويكون على استعداد دائم إلظهار هذا العداء في كل وقت

 : االتجاه التعصبي-

ي في السلبية والتعصب التجاه، ويولد عداء االتجاهات األخرى، وهو ن االتجاهات التي يشترك مع العدائ

من أبرز األمثلة على هذا االتجاه، تعصب أمريكيين . تدفع صاحبها إلى التثبيت بها مهما كانت النتائج

  (2) .ضد الزنوج وتعصب الحركة الصهيونية ضد المسلمين

 : االتجاه بن الوراثة واالكتساب-

من المسلمات المتفق عليها بشأن السلوك االتجاهي هو أنه مكتسب، ويعد هذا جزءا مكمال للتعريفات   

الخاصة بالمصطلح، ولم تناقش هذه المسلمة، وقد سلم الباحثون بصحتها دون اختبارها أو وضعها 

عديلها عن موضع االختبار، كان قبول هذه المسلم إلى قبول مسلمة أخرى، وهي أن االتجاهات يمكن ت

                                                           
 . 189، ص مرجع سبق ذكرهعماد عبد الرحيم الزغول وآخرون،  –( 1
 .  11، ص 201، دار المسيرة، األردن، 1، طعلم النفس االجتماعي أحمد عبد الطيف وحيد، –( 2
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والتي سيطرت على ميدان  االتجاهاتطريق التعليم وقد فهم ذلك إلى عمل كثير من البحوث عن تغيير 

علم النفس االجتماعي التجريبي، خالل السنوات الماضية كما أدى هذا االفتراض إلى االهتمام من قبل 

في الوقت الذي سلم فيه  السلوكى علماء االجتماع الذين يتركز اهتمامهم على تأثير النظم االجتماعية عل

 .(1)الباحثون بأنه ال يمكن إنكار وجود محددات وراثية في السلوك اإلتجاهي

يكفي أن نقول أنه بالنسبة للعالم أو الباحث االجتماعي في المهمة بالتأثير المستقبل لالتجاه على       

 . وراثية لسلوك االتجاهيالتصرف أو السلوك، فإنه ال يمكن تناسي إمكانية وجود محددات 

 : ومن حملة هذه العناصر نتوصل إلى تلخيص خصائص االتجاه في النقاط اآلتية

يختلف االتجاهات وتتفاوت من حيث النوع والشدة، وحسب الميزات التي ترتبط بها االتجاهات النفسية  -

 : وقد تكون محددة أو عامة

 . ما تأييد مطلقا أو رفضا لموضوع االتجاهقد يكون  -

 . يتميز الموضوع بالذاتي أكثر من الموضوعية، ألنه كما قلن عبارة عن ميول رغبات شخصية -

 .قابل للتغيير أو التعديل تحت ظروف معينة( ثبات نسبي) تتميز االتجاهات النفسية بالنسبة  -

هذه تتجمع االتجاهات حول بعضها البعض على شكل بيان متناسق، تسمى أنسق القيم، وتعتبر  -

األخير نقا مثلتها االتجاهات من الدوافع االجتماعية المهيأة للسلوك، لكن ال يعني أن االتجاهات هي 

 . القيم، ألن االتجاه أكثر عرضة للتغيير من القيم

 . معرفية، وجدانية، سلوكية: يتكون االتجاه من عناصر -
                                                           

 .  121فتحي عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص محمد  –( 1
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 .االتجاهات قد تكون شعورية أو ال شعورية -

 . ة وغير فطريةاالتجاهات مكتسب -

 . تعد االتجاهات من الدوافع االجتماعية المهيأ للسلوك -

 : بعض المفاهيم المتصلة باالتجاه -2

وسنتناول بعض : هناك عدة مفاهيم يصعب التفريق بينها وبين االتجاه، ولهذا تتداخل معانيها فيما بينها

 : منها

 : االتجاه والرأي -2-1

لسؤال مطروح  عبارة عن اجاية هورأي الشخص،  والمقصود به، شيء مافي الرأي هو ما يراه اإلنسان 

   (1) . .لظروف معينةن وجهة نظر قد تتغير تبعا في موقف معين، فالرأي يتضمن اإلعالن ع

 : اتجاه واالعتقاد -2-2

رغم أن و  بالجانب الوجداني أو المعرفي، فتتعلق  اإلتجاهات اما، المعرفية للفردوانب جتتعلق االعتقاد بال

 بينما تنتمي االتجاهات الى تساهم في تنمية الجانب المعرفي،اتجاهات الفرد، فأنها  تكونالمعتقدات 

 . (2)الوجداني  الجانب

                                                           
، المكتب الجامعي الحديث، 1، طالمدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمد شفيق زكي، . محمود فتحي عكاشة(1

 . 120، ص 2002اإلسكندرية، 
دار غريب  ،"المفهوم، القياس، التغير" سيكولوجية االتجاهات عبد اللطيف محمد خليفة، عبد المنعم شحاتة محمود، (2

 . 63للطباعة والنشر والتوزيع، ص 
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 :االتجاه والقيم -2-3

 ىتحول إلى وحدة معيارية علمختلفة، وتنشأ في مواقف ، تفراداأل ا لخبراتخاص اتنظيم تمثل القيم

  (1) .ة م تفضيلياحكابمثابة  الحياة، فهي توجه سلوك الفرد في  فهي ، الضمير االجتماعي للفرد

ا أكبر من الثبات واالستمرارية، يعطي القيم قدر  ، كما هو الحال في االتجاهات،ارتباط القيم بالثقافةان   

 .(2) .تعتبر هذه القيم موجهات لتلك الثقافةاذ 

 : االتجاه والسلوك -2-4

كما قد يعبر  تجاه موضوع ما لفظيا،فالفرد يعبر عن اتجاهه  االتجاه و السلوك،عالقة وطيدة بين هناك 

 (3) .ه الفظي عن طريق سلوكه العملياهعنه عمليا حيث يمكن االستدالل على اتج

 : االتجاه والميل -2-5

ولكن ،، تبالدافع و الرغبايرتبطان  اذبين مفهومي االتجاه والميل، وذلك للصلة القوية بينهما،  يوجد خلط

لنوع معين من  كميل الفردالميل يتعلق بالنواحي الذاتية أو الشخصية، ف هما،يمكن التمييز بين

 (4) .االجتماعية المختلفةفي حين يتعلق االتجاه بالموضوعات  االشخاص،او اللباس

 

                                                           
 . 116، ص 2000، مكتبة الزهراء للطباع والنشر، مصر، 1، طعلم النفس االجتماعيإبراهيم عيد،   –( 1
، 1999، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، علم النفس المعاصر رؤية معاصرةفؤاد السيد البوهي، سعد عبد الرحمان،  –( 2

 . 250ص 
 (.  124 -124) ص  –محمد فتحي عكاشة، محمد شفيق زكي، مرجع سبق ذكره، ص  –( 3
 . 255فؤاد السيد البوهي، مرجع سبق كره، ص  –( 4
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 : ووظائفه مميزات االتجاه -3

 :مميزات االتجاه -3-1

الشدة، الوجهة، االستقرار، البروز، االنتشار، وسنتناول : يلي تتميز االتجاهات بعد عناصر تتمثل فيما  

 .كل عنصر على حدى، لمزيد من التفسير واإليضاح والفهم

 الوجهة : 

تثير وجهة االتجاه إلى شعور الفرد نحو مجموعة من الموضوعات، وفيما كانت محبوبة لديه، فالطالب    

يجابية نح أو كل الجوانب في الجامعة، أما الطالب الذي له اتجاه مرضي نحو الجامعة، يعني وجهته ا

الذي يتجنب الجامعة ونشاطاتها فإن اتجاهه سلبي، ففي المجال الرياضي، الفرد الذي له اتجاه ايجابي 

نحو الرياضة، فإنه يعمل على ممارستها، وسعي إلى احترام نجومها، أما الفرد الذي لديه اتجاه سلبي نحو 

  (1) .ماما عن ممارستها واالهتمام بنشاطاتها، ومن معف نجومهاالرياضة، فإنه يبعد ت

 الشدة : 

تختلف االتجاهات من حيث الشدة، غ نجد لشخص معين اتجاها ضعفا نحو موضوع ما، بينما نجد 

اتجاها قيا نحو نفس الموضوع، أو موضوع آخر لد شخص آخر، ولفهم التجاه ينبغي أن يعكس هذا 

 . رداألخير مدى قوة شعور الف

 

 
                                                           

 (.113 -115) ص  ،، ص1993، دار الكتاب العلمية، د ب، 1، ط علم النفس االجتماعي كامل محمد عويضة، –( 1
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 اإلستقرار : 

من المالحظ أن بعض األفراد يستجيبون لسلم االتجاه بأسلوب مستقر، بينما نجد آخين يعطون إجابات 

مرضية لنفس الموضوع، فقد يقول فد بأنه يعتقد أن الفقهاء محايدون، وفي نفس الوقت، يجادل بأن قاضيا 

   (1) .معينا ليس محايدا

 البروز : 

ئية أو التهيؤ للتعبير عن االتجاه، يمكن مالحظة البروز بشكل أكثر إيجابية ويقصد به درجة التلقا

 . في الموقف، عن طريق المقابالت والمالحظات التي تف الفرص للتعبير عن االتجاهات

 االنتشار : 

ويطلق عليه أيضا المدى، حيث ند تلميذا ال يحب أ يكره بشدة، جانبا واحدا أو جانبين من جانب   

 .يم الخاص والعامبينما قد نجد آخر ال يحب أي شيء يتعلق بالتعل المدرسة،

 : وظائف االتجاه -3-2

إن االتجاهات تخدم وظائف عدة، فهي تسير لإلنسان القدرة على أن يتعامل مع المواقف السيكولوجية    

فضال عن  المتعددة على نحو مطرد، متسق يجمع ما لده م خبرات متنوع في كل واحد منتظم واالتجاهات

هذه الوظيفة التنظيمية، فضل مساعدة الفرد على بلوغ أهدافه، المحددة النوعية، وعلى أيضا والتمسك عن 

 . فكرته بنفسه، والدفاع عنها حين تعرضها لها لهجمات اآلخرين وانتقاداتهم

 : إذا، تتمثل وظائف االتجاهات فيما يلي
                                                           

 . 211، ص 1996، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، طقياس النفسي والتربوياإلحصاء والمقدم عبد الحفيظ،  –( 1
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 (: وافقالتأقلم والت) الوظيفة المنفعية التكييفية  -أ

كثيرا ما يؤدي تعبير الفرد عن اتجاهاته إلى تحقيق أهدافه االجتماعية، ذلك أنه من يعبر عن اتجاه   

خاص، إنما يعلم الناس تقبله، و والئه لما يسود مجتمعة من قيم، ومعايير ومعتقدات، فاالتجاهات 

شباع دوافعه، في ضوء  المعايير االجتماعية السائدة، موجهات سلوكية، تمكن الفرد من تحقيق أهدافه، وا 

 . كما تمكنه من إنشاء عالقات تكييفية سوية مع اآلخرين داخل مجتمعه وخارجه

وبالتالي تتكون لدى الفرد اتجاهات ايجابية نحو ما يساعد إشباع حاجاته، وأخرى سلبية نحو ما يعترض 

 .سبيل تحقيق أهدفه

 : الوظيفة المعرفية -ب

تجاهات، فهي تمارس مباشرة من خالل المعلومات المدركة من المحيط فالمعرفة عنصر هام في اال

أن الفرد يتلقى معطيات محددة، فهي نتائج ذهنية عاطفية، " Roklin روكالن" االجتماعي، ويذكر 

  (1) .يتخذها الفرد كمرجع للحكم على األشخاص، والمواضيع أحكاما ايجابية أو سلبية

أن عملية انتقاد " Goodman "et  "Burner""قودمان" و " رونارب" وفي نفس السياق، يعتبر     

، عبر انتقاء المعارف يتعود الفرد على تنظيم وتقويم (2)العارف يكون وفق نظام المدركات المعرفية

                                                           
1  –( Maisonneme, Jntroduction en psychologie sociale, edution colin. France ; 1989, p 113. 

2 – Marie pierre et patris possi. Element pssychologique Sociale, edution-Avmond colin, 

paris, France, 1999, p 37.  
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المواضيع، وهذه الوظيفة تمنح صفة التماسك للخبرة، كما تساهم في جعل مدركات لعالم الخارجي ملتصقة 

    (1) .رد بحاجة دائمة لرؤية عالمه في بنيان منظمومنظمة، ألن الف

 :كما قامت مجموعة من الباحثين، بتمييز مجموعة أخرى من الوظائف االتجاه، وهي كاآلتي   

 :الوظيفة التنظيمية-

تتجلى هذا الوظيفة في عمليات التنظيم والتوجيه على سلوكات الفرد، وضعيات محددة، باعتبارها موجهة  

متنوع من المثيرات، كما تقوم االتجاهات بتنظيم النظام المعرفي وفق ذلك الرصيد الذي يتوفر  له إزاء عدد

 . عليه الفرد

  :الوظيفة المحركة -

وتبرز االتجاهات كمحرك لنشاطات الفرد، وهذه الوظيفة تتحكم بشدة في السلوكات باعتبارها مرتبطة لما 

 . القيم على المستوى االجتماعي تحققه من حاجات على المستوى النفسي، وبمنظومات

 : الوظيفة التعديلية-

" إن االتجاهات التي لم تعد مالئمة زمانا ومكانا، فإنها تطلب تعديلها وتغييرها، ويحدث هذا حسب   

، عندما تكون حال تنافر معرفي إثر وجود تضارب بين المرات الواقعية "Festhenger فستنجر

أنه يخلق صراع معرفي، ولتخفيف حدة الصراع التنافر المعرفين تم واالتجاهات والسلوكات، هذا من ش

 .تعديل بعض االتجاهات، بوجود تبادالت مع الوسط االجتماعي للفرد وللجماعة

  
                                                           

 . 124، ص 1982، دار النهضة العربية، مصر، 2، طعلم النفس المعاصرحلمي لمليجي،  –( 1
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 : الوظيفة التعبيرية-

أن االتجاهات تنفس إيجابي : A. Maslauإبرام ماسلو ، K. Rogersكارل روجرز يعتبر كل من   

سب هاذين الباحثين ليس رضا لآلخرين والمجتمع هو األساس في تبني للتعبير عن الذات، وح

نما تأكيد الصفات االيجابية لفكرة الفرد عن نفسه   (1) .االتجاهات، وا 

في حين يتمكن الفرد من التعبير عن مدى موافقته لموضوع ما، فإنه يحقق إشباع نفسي و اجتماعي،    

 (2) .االعتراف والتصريح عن التزاماته النفسية واالجتماعية فمن خالل الوظيفة التعبيرية، يحال الفرد

 : الوظيفة الدفاعية-

الكالسيكية والمعاصرة، تفسير عملية دفاع األنا، من خالل اآلليات  الفرويديةفقد حاولت المدرسة 

حقيقة األمر إال  ، والتي ما هي في(3)لعمليات ال شعورية  Les mechanisms de defensesالدفاعية 

 . حيل، تسمح للفرد حماية أناه

وعبر هذه الوظيفة، يلجأ الفرد إلى استخدام تلك الحيل العقلية، التي تساهم في إبقاء االتجاهات التي    

التي تحجب نقائص في شخصيته،  االتجاهاتتوحي بفكرة سليمة، ومقبولة عن النفس، حيث يتبنى الفرد 

 . ة مع اآلخرين، وكذا الدفاع، وحماية صيرورة واستمرارية األناوبالتالي هذه الوظيفة تحاول تحقيق المالئم

                                                           
 . 109، ص 1992، دار المعارف للنشر، مصر، 1، طالقياس النفسي واالختبارات النفسيةسعد جالل،  –( 1
 .120، ص 1983ر والتوزيع، لبنان، ، دار الماليين للنش1، ط علم النفس العياديعطوف محمد ياسين، –( 2
 .120،ص 1983، ديان المطبوعات الجامعية، الجزائر، علم النفس االجتماعيمحمد مصطفى زيدان،  –( 3
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فهذه الوظائف السابقة الذكر، نحاول في مجملها أي تأقلم الفرد واألشخاص نفسيا  اجتماعيا اآلن     

بمجرد تحقيقها، يستطع الفرد توظيف اتجاهاته كلما استدعى ذلك، لتتمظهر في سلوكات أكثر منطقية 

  (1) .كثر سالمةأقرب للواقع وأ

 : ومن جملة هذه الوظائف، يمكن أن نلخص مختلف هذه الوظائف فالنقاط اآلتية    

 . تساعد الفرد على التعبير عن ذاته، وتحديد هويته ومكانته في المجتمع الذي يعيش فيه -

 . تكسب الفرد المعايير واألطر المرجعية لتنظيم خبراته-

النفعالية واإلدراكية والمعرفية، حول بعض النواحي االتجاه ينظم العمليات الدفاعية وا-

 . الموجودة في المجال الذي يعيش فيه

  (2).االتجاهات تبلور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمه االجتماعي-

  (3).تحقيق الرضا المهني للرد عن طريق تأهيله على نحو شعره بمتغير العمل الذي يقوم به-

تكوين اتجاهات معنية، لتبرير صراعاته الداخلية، أو فشله ي أوضاع يلجأ الفرد أحيانا ل-

 . معينة لالحتفاظ بكرامته، وثقته بنفسه

 

                                                           
 . 292، 1986، د ط، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، علم النفس االجتماعي أحمد عبد الخالق، (1
، 2003، د ط، دار عين مليلة، الجزائر، أساسية في علم النفس االجتماعي مفاهيم جابر نصر الدين وآخرون، (2

 .38ص
 . 239، ص 2001، دار المسيرة للنشر، األردن، 1، طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفسجودة بني جابر،  (3
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 (1).تحديد استجابات الفرد لألشخاص، والموضوعات بطريقة تكاد تكن ثابتة-

تساعد على تفسير الظواهر والتعبير يكون لفظيا، علميا، يمدنا بمفاتيح الشخصية -

 . وأنماطها

 .  (2)د ويحسن طريقة التفكير إزاء الموضوعات البيئية الخارجيةيحد-

مما سبق، نستنتج أن االتجاهات، تساعد الفرد على التعبير عن ذاته، كما تكبه المعايير المجتمعية   

والفردية، فهي تحقيق نوعا من الرضا النفسي وتساعد دراسة االتجاهات في الكشف عن آراء ومعتقدات 

واضيع مختلفة، فإن دراستها تساعد على تفسير العديد من الظواهر في مختلف المجاالت األفراد نحو م

 .النفسية، االجتماعية الرياضية التربوية

 : أهمية دراسة االتجاهات  -4

إكتسب مفهوم االتجاه قيم كبيرة ي ميدان البحوث النفسية االجتماعية، بصفه وسيلة للتنبؤ بسلوك    

أن يفعلوه في موقف يعنيه، ألن االتجاه إذا لم يحدد  انة به للكشف مسبقا عما يمكناألفراد، أي يتم االستع

السلوك، فإنه على أقل تقدير يعبر عن خاصية األنماط السلوكية بعينها، يستدل عليها من استجابات الفرد 

فرد لآلخرين، نحو موضوع االتجاه، كما يؤثر بدرجة كبيرة في التفكير االجتماعي للطرق التي يقوم بها ال

  (3) .ولصالح معلومات عنهم

                                                           
 . 654، ص 2000ردن، ، دار المسيرة للنشر، األ1، طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفسسامي ملحم،  (1
 .149، ص 2003دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،  ،علم النفس االجتماعي، أصوله ومبادئهعبد الفتاح دويدار،  (2
 . 15، ص 2006، دار النشر للتوزيع، القاهرة،1، طعلم النفس االجتماعي المعاصرعبد الحميد محمود وآخرون،  (3
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فاالتجاه حالة داخل الفرد تطول مدتها أو تقصر، تختلف مسمى االتجاه فإذا كان فكرة مجردة يسمى    

ذا كان جماعة من األفراد يسمى اتجاه إيجابي نحوهم، تجاذب تفاضل، أما السلبي يسمى تعصبا،  قيمة، وا 

 : االتجاهات، لذلك كانت مبررات هذه األهمية كما يلي إن هذا األمر يزيد من أهمية دراسة

استيعاب االتجاهات لتأثير ظروف السياق االجتماعي الذي يتعامل معه الفرد سواء كان هذا التعامل  -

 . مباشرا أو غير مباشرا

تستعمل إلطالق قوي الترغيب والترهيب في معالم الخبرة االجتماعية، وما يعمل فيها من جوانب  -

 . جابية وسلبيةإي

السمات الشخصية، ) انتظام السلوك في عالقة تفاعلية بينهما وبين مختلف عناصر البناء النفسي  -

من ثم تمكينها بحكم هذه الصور التفاعلية من بان حدود االتساق أو االختالف في أنساق ( والقيم النفسية

 .األفراد النفسية

 (1) .واقف الخبرة التي يستمرون بهاتحديد الكيفية التي يستجيب بها الفرد ل -

 . تمكن االتجاهات من رسم حدود الصلة بين حدود لمجتمع العامة، توجهات األفراد النوعية -

 . تعتبر مؤشرا لالستقرار النفسي في سلوك الفرد -

 

 

                                                           
 . 150، مرجع سبق ذكره، ص محمد السيد أبو النيل (1
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 : ومميزات تكوينه أنواع االتجاهات -5

حية الوصيفة، والوظيفة، وهذا يمكن لنا أن نتعرف على عدة أواع من االتجاهات النفسية، وذلك من النا   

التصنيف ساعد الدارس على تحديد نوعية وشدة االتجاه التنفسي، مع العلم بأن االتجاه الواحد قد يقع ف 

أكثر من تصنيف، وذلك من حيث صفته، ومن حيث وظيفته، ومن هنا فاالتجاهات حسب معناها وخائها 

 : ع يتضمن تصنف ثنائي ومنهامكوناتها، تقسم إلى األنواع اآلتية حيث نجد أن نو 

 :االتجاهات على أساس الموضوع -5-1

 : هناك نوعان من االتجاهات، حيث نجد اتجاهات عامة، واتجاهات خاصة 

هي التي تنصب على الكليات تشمل عدد من النواحي متنوعة لموضوع   :االتجاهات العامة -5-1-1

جاه يكون مهما، نحو موضوعات متقاربة، ومتعددة، هو االتجاهات، مثل احترام السلطة، وغيرها، وهذا االت

 . أكثر ثباتا واستقرار من االتجاه الخاص

وهو الذي يكون محددا نحو موضوع نوعي، خاص ويصب على النواحي : االتجاهات الخاصة -5-1-2

 .االتجاهات نحو عفة البنت: مثل (1)الذاتية 

اهات الخاصة، وبذلك تعتمد هذه األخيرة على سابقتها، ومن المالحظ أن االتجاهات العامة ترتبط باالتج 

  (2) .لتشتق منها دوافعها

                                                           
 . 164، ص 1981، عالم الكتب للطباعة، القاهرة، 5، ط علم النفس االجتماعيحامد عبد السالم زهران،  –( 1
 .202، ص 1992، دار النهضة العربية، علم النفس االجتماعي عبد الرحمان محمد العيسوي، (2
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لذا فاالتجاه العام أو الخاص، يرتبط بموضوع االتجاه نفسه، فإن كان موضوعا ما يسمى اتجاها عاما، 

ن كان موضوعا خاصا يسمى اتجاها خاصا  . وا 

 :االتجاهات على أساس األفراد -5-2

 :اهات جماعية واتجاهات فرديةاتجوهناك نوعان،  

وهي اتجاهات تنتشر أو يشترك فيها عدد كبير من األفراد، ويعتنقها  :جماعية اتجاهات -5-2-1

 . جمع كبير من األشخاص

تعتبر اتجاهات ذاتية ألنها أكثر فردية، وتتكون لدى الفرد الواحد أثناء : اتجاهات فردية -5-2-2

: واستقرار، مثل بمفرده، فهي بذلك تميزه عن غيره، وهي أقل ثباتا، تجبه الخاص به، د تعكس على سلوكه

 (1) .اتجاهات الفرد نحو الكتب السماوية وكما هو الحال أيضا بالنسبة للمبتكرين والمبدعين

 :اتجاهات على أساس الشدة -5-3

مد  وهي على نوعية اتجاه قي واتجاه ضعيف، فالقوة والضعف يميزان شدة االتجاه الذي يعكس 

 . تفاعل الفرد باآلخرين

هو االتجاه الذي يقوم صاحبه بإصدار أحكام قاطعة، يمارسها، : االتجاه القوي -5-3-1

باعتبارها، تحمل شحنات عاطفية، انفعالية، لتجعلها قوية، وتتوضح في تأييد موضوع االتجاهات، كذلك 

وهو أكثر ثباتا واستقرار، ويصعب  يتضح أيضا في سلوك الفرد الفعلي، الذي عبر عن العزم والتصميم،

 . تغييره نسبيا

                                                           
 . 214، ص 1981عربية، مصر، ، دار النهضة المفهوم الذاتالسيد خير اهلل،  (1
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بأنه ذلك الذي يظهر في السلوك القوي، الفعلي، عن العزم : االتجاه القوي حامد عبد السالمفقد عرف 

 . والتصميم

وهو االتجاه الذي يكمن وراء السلوك المتراخي المتردد، يحمل : االتجاه الضعيف -5-3-2

مة، تجعل من االتجاه ضعيفا، وهنا فالفرد ال يتخذ أي موقف إزاء موضوع شحنات انفعالي ضئيلة أ منعد

  (1) .االتجاهات، كما أنها اتجاهات يسهل التخلي عنها أو تغييرها في ظرف معينة، أو تحت الضغط

 (:العلن) جاهات على أساس الوضوح ات -5-4

 . اتجاهات علنية واتجاهات سرية :وهي عل نوعين

هي االتجاهات التي يجهرها الفرد، دون شعور بحرج وانزعاج من : يةاتجاهات علن -5-4-1

ناحية التعبير اللفظي، والممارسة العملية، كما قد تكون تلك االتجاهات متفقة مع معايير المجتمع، وقيمة 

 . األخالقية

هي اتجاهات يخفيها الفرد، ال يصرح عنها وضوح بل يحتفظ بها في : اتجاهات سرية -5-4-2

 . ت نفسهن وقد ينكرها على اآلخرين، بالرغم من وعيه بوجودها لديه، فهي اتجاهات سريةقرارا

 : اتجاهات على أساس العالقة -5-5

 . اتجاه مرتبط آخر منعزل: هناك نوعان من ها االتجاه

هناك اتجاهات وسطية ومرتبطة بغيرها من االتجاهات يأتي هذا : اتجاهات مرتبطة -5-5-1

جاهات، نتيجة تناسقها، انسجام، وتسلسل المنظومة المعرفية لدى الفرد، إذ أن هناك الترابط في االت
                                                           

 . 205عبد الرحمان العيسوي، مرجع سابق، ص  –( 1
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اتجاهات لموضوع معين، ال تتوضح لوال وجود اتجاهات أخرى مرتبطة بموضوع االتجاهات األول، ولكن 

االتجاهات نحو الدين، فهذه : تكامل عناصر موضوع االتجاهات يختلف من موضوع آلخر مثل

 . حتل وسيطا بين سائر اتجاهات األفراد  ذوو العقائد المختلفةاالتجاهات ت

فهي تلك التي ال توجد لها صلة، تربطها بمواضيع دراسة ما : االتجاهات المنعزلة -5-5-2

 . كالموسيقى، فهي اتجاهات سطحية ومنعزلة

 : اتجاهات على أساس األمد -5-6

 : هي على نوعين، طويلة األمد وقصيرة األمد

هي التي تستمر مع الفرد طويال على مدى مراحل حياته، وال : التجاهات طويلة األمد -5-6-1

 . تتأثر بمؤثراته البيئية المحيطة بالفرد، لتغييرها، مثل االتجاهات نحو الدراسة

هي التي تنتهي بسرعة، وساهم الوسط االجتماعي لرصيد : االتجاهات قصيرة األمد -5-6-2

الفرد لفتة طويلة من حياته، فمحوها يكون أفضل ألنها ل تعد تؤدي عملها على المعرفين في إبقائها مع 

 (1) .االتجاهات نحو ثقافة الماركسية: المستوى الفردي، والجماعي مثل
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 : مراحل تكوين االتجاهات -6

نما تمر عبر مراحل متعددة، ذكرها ال ىلد االتجاهاتإن عملية تكوين  زغبي الفرد ال تتم دفعة واحدة، وا 

 : نلخصها في ما يلي

أن االتجاه ينمو ويتطور من خالل تفاعل الفرد مع البيئة بعناصرها، في كتابه  سعد عبد الرحمانيرى    

مقوماتها وأصولها، وبذلك يصبح االتجاه دليال على نشاط الفرد وتفاعله مع بيئته، وكذا فإن عملية تكوين 

 : االتجاه تمر بمراحل ثالث وهي

 (:العنصر الفكري المعرفي) كية المعرفية المرحلة اإلدرا -6-1

يعتمد اتجاه الفرد للموضوعات واألشخاص على ماذا يعرف عنهم، إذا المكون المعرف ينطوي على 

المعلمات والحقائق الموضوعية المتوفرة لدى األفراد عن موضوع االتجاه، فإذا كان االتجاه في جوهره 

ية تتطلب بع العمليات العقلية كالتمييز، الفهم، واالستدالل فإن هذه لعمل( قبول أو رفض) عملية تنظيم 

 (1) .والحكم عليها

 (: العنصر العاطفي الوجداني) مرحلة نمو الميل نحو شيء معين  - 6-2 

يشير هذا المكون إلى مشاعر الحب الكراهية التي وجهها الفرد نحو موضوع االتجاه، يرتبط بتكوينه   

فيندفع نحوه ويستجيب له على نحو إيجابي، وقد يكره موضوعا آخر . ماالعاطفي، فقد يحب موضوعا 

ويستجيب له على نحو سلبي، ويمكن التعرف على شدة هذه المشاعر من خالل تحديد موقف الفرد بين 

 .له طرفي االتجاه، أي بين التقبل التام لموضوع االتجاه أو البند المطلق
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 (: السلوكي العنصر) الثبات واالستقرار  ةمرحل -6-3

إن االتجاهات تعمل كموجه لسلوك اإلنسان، فهي تدفعه إلى العمل على نحو ايجابي، عندما يملك 

اتجاهات ايجابية نحو بعض الموضوعات العمل على نحو سلبي يقابله الرفض واالبتعاد، وهكذا يتضح أن 

  (1) .االتجاه ينطوي على نزعة تدفع لصاحبه إلى االستجابة على نحو معين

 : نظريات تكوين االتجاه -9

هناك مجموعة من النظريات الكبرى التي حاولت تفسير االتجاه، ولكل نظرية من هذه النظريات 

 : توجهها ورؤيتها في هذا التفسير، وسيتم عرض هذه النظريات عل النحو اآلتي

 ": فرويد" نظرية التحليل النفسي - 9-1

أن االتجاهات الشخص تؤثر في سلوكه في الحياة، " فرويد"ينهم يرى أنصار نظرية التحليل النفسي، ومن ب

 . كما أنها تدخل بشكل فعال في تكوين األنا

وتستند هذه النظرية إلى منطق التحليل النفسي في تفسير السلوك اإلنساني بدوافع داخلية، تحددها 

اعتهن ويبلور مشاعر الحاجات ألساسية ضمن بنية الشخصي، وأن الفرد يقمع مشاعر الكراهية ضد جم

أنه يمكن " البدري" االنتماء لها، مع توجيه مشاعر الكراهية و المقت للجماعات األخرى، لذا يرى 

التجاهات الفرد أن يتغير في حالة دراسة ميكانيزمات الدفاع لديه والحلول التي تقدمها، وكذا األعراض 

النفسين والذي يسعى إلى تبصير الفرد بأساس  التي من خاللها يخفض الفرد من توتراه، من خالل التحليل

توقعاته المصطنعة، وما يصاحبها من وجود اتجاهات القبول أو الرفض، وذلك ي ضوء مبدأ الثنائية أو 

                                                           
 . 295، ص 1992، د ط، دار القلم للطباعة والنشر، الكويت، علم النفس النفسيأبو عالم رجاء مسعود،  (1
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االزدواج عند فريد حيث يرى بأن هناك قوتين متعارضتين دائمتين في حياة اإلنسان كالصواب والخطأ، 

ما أن اإلنسان يواجه في حياته اليومية استقطاب واختبارات بين والحسن والرديء، الموجب السالب، ك

أفعال مختلفة تجعله يتخذ قرارات معينة، وأن المرء حين يقترب من القطب الموجب يكتب خصائصه لديه، 

وتصبح لديه شحنة ايجابية نحوه، فاألعمال الحسنة التي يقوم بها الفرد يكتسب خصائصها، وتصبح لديه 

 (1).نحوها أكثر، ومن ثم يزداد اتجاهه نحو هذه األعمال الحسنةشحنة ايجابية 

 ": والترز" و  "باندورا" م االجتماعي نظرية التعل -9-2

على " Banduraet walters"  "الترزو " و" باندورة" لقد ركز علماء نظرية التعلم االجتماعي أمثال     

التعزيز التقليد أو المحاكاة، حيث أشار إلى أن : هومين في عملية تكوين تعديل اتجاهات وهيفأهمية م

االتجاه سواء كان ايجابيا أو سلبيا، يمكن أن يكون مل باقي أشكال السلوك األخرى، عن طريق مالحظ 

في تشكيل سلك ، كما أن اآلباء يقومون بدور كبير (2)سلك النماذج اعتمادا على أنواع التعزيز المقدم

أبنائهم، وعلى ذلك فيمكن أن يكون اآلباء نماذج حسنة أو سيئة ألبناهم، وخاصة في السنوات األولى من 

والبيئة المحيط، ووسائل اإلعالم، ولذلك يرى عبد اهلل أنه يمكن تطبيق عمر الطفل باإلضافة إلى ألقران 

تجاهات النفسية التي توجد لد الراشدين، وبوجه جوهر هذه النظرية على نشأة وتطوير، وتعديل أو تغيير اال

 .خاص الوالدين والمدرسين

 

                                                           
، ص 1991، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2ط ،علم النفس االجتماعي المعاصرعبد الرحيم طلعت حسن،  (1
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 (: لروزنبرج وأبلسون: ) النظرية المعرفية -9-3

ترى النظرية المعرفية أن األفراد يدركون ما يواجهونه بصورة مختلف وأي اإلدراك مرتبط بالطريق 

" لروزينبرج أبلسون" ظرية اإلنسان المعرفي التي يدركون بها، بناءا عل ما يتوفر لديهم من معارف، فن

تذهب إلى أن االتجاه حالة وجدانية مع أو ضد موضوع أو فئة من الموضوعات، وأن هذه الوجدانات 

نه إذا حدث  ترتبط عادة بمجموعة من المعارف والمعتقدات، وأن االتجاهات ذات بنية نفسية منطقية، وا 

ذلك سيؤدي إلى تغيير في المكون لمعرفي والعكس صحيح، لنا  تغيير في أحد المكونات أو العناصر فإن

ابد من وجود اتساق بين المكونين، هذا االتساق في بنية االتجاه هو الذي يسح لنا بالتنبؤ بالسلوك، 

إذا كانت العناصر الوجدانية والمعرفية لالتجاه في : " ديناميات اتزان االتجاه ويقول روز بنرجويصنف 

ان االتجاه ثابتا ومستقرا،أما إذا كانت هذه العناصر في حالة عدم اتساق بدرجة تفوق حدود حالة اتساق، ك

واحتمال تنظم لالتجاه ينتج عنه إما رفض الرسائل أو القوى الجديدة، التي أوجدت عدم االتساق بين 

ث تفتيش لالتجاه المكونين الوجداني والمعرفي، وعندها تستعاد حالة االستقرار التجاه القديم، أو أن يحد

عن طريق عزل العناصر المعرفية الوجدانية غير المتسقة عن بعضها، أو يحدث تغيير بحيث يؤد إلى 

  (1)".تكوين اتجاه جديد

 : النظرية الوظيفية -9-4

تقوم هذه النظرية على تعديل المكونات األربعة لالتجاه النفسي بطريقة متوازنة، وبحيث تبدأ بتعديل    

دراكي الذي يقع فيه موضوع االتجاه، ومن ثم تتعدل مدركات الفرد وادراكاته نحو هذا المجال اإل

 : الموضوع، ويحدث ذلك بناء على مبدأين

                                                           
 . 139، ص 1989، دار الشروق للنشر، عمان، 2، طسيكولوجية التعليم والتعلم الوصفييوسف قطامي،  (1
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 . بمعنى الوجود المتوازن لعناصر المجال: انتظام مجال اإلدراك: أولهما

لك، يتم عرض تكامل المجال بمعنى تناسق األوضاع بالنسبة لهذه العناصر، وفي ضوء ذ: ثانيهما

موضوع االتجاه بصورته اإلدراكية المعدلة على الفرد، وبجانب ذلك، يتم إدخال مجموعة المعارف 

والمعلومات التي تتناسب مع الصيغة اإلدراكية الجديدة، مع مالحظات جميع الخصائص التي سبق 

، تصاحب مجموعة اإلشارة إليها في نظرية المعرفة، كما يالحظ إحداث درجة متناسقة من االنفعال

 . المعلومات أو المعارف المتقدمة، وعليه فإننا نتوقع تعديل سلوك نتيجة لما سبق

فهذه النظرية ال تعتبر أساسية بالنسبة لتعديل االتجاهات النفسي فقط، ولكن أيضا لعديل العقائد 

المكون اإلدراكي  والمذاهب، كذلك وواضح من المناقشة السابقة، أن المحور األساسي لهذه النظرية هو

  (1) .لالتجاه النفسي، أو بمعنى آخر، لمجال الذي يق فيه موضوع االتجاه

مما سبق يتضح لنا أن عملية تكوين أو اكتساب االتجاهات النفسية، هي علية ديناميكي أو هي *

زيقية، ول ما تقدم هو عرض مختصر يمحصلة عمليات تفاعل معقد بين الفرد وبين معالم بيئته الف

 لألطراف النظرية، التي تحاول تفسير اكتساب هذه االتجاهات، ويبقى التأكيد على أن هذه النظريات، وال

 .تتناقض مع بعضها، بل تتكامل معا في تقديم ما يشبه التفسير المنظم والشامل

 

 

 

                                                           
 . 236فؤاد السيد البوهي، مرجع سبق ذكره، ص  –( 1
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 :قياس االتجاهات -8

 : مفهوم قياس االتجاه-8-1

ني تسجيل استجابة الفرد اللفظية الخاصة باتجاهه يتفق علم النفس االجتماعي على أن االتجاه يع

ولهذا  نحو موضوع ما، إلى قيمة عددية من خالل مقياس أو استبيان من خالل معين لهذا الغرض،

طّوروا عددا من األساليب المنظمة الستنتاج وقياس االتجاه، تمهدا لتعديلها أو تفسيرها، كما يؤكدون على 

الصحة ) كثيرة، في ميادين عديدة مثل فؤادلوك، وكذلك قياس االتجاهات له أن قيامها يستهل التنبؤ بالس

 : هناك أسلوبين لقياس االتجاهات هما (1) (النفسية التربوية، التعليم والصناعة

األفراد ومعتقداتهم حول موضوع أو شخص  أداءويعتمد على إبداء  :األسلوب اللفظي-8-1-1

د مجموع من العبارات ونطلب منه إبداء الرأي فيها، وهي ضوء إجابته معين والوسيلة في ذلك أن تقدم للفر 

 .  تستطيع أن تستخلص اتجاهاته الذي توجه سلوكه

وتعتمد على مشاهدات السلوك الواقعي الذي يقوم به الفرد، ويضيف و : األسلوب العلمي-8-2-2

ا إلى المشاعر الحقيقية والسلوك أن االتجاهات اللفظية ربما تكون أقرب إلى السلوك الظاهري منه" يكر"

الفعلي، حيث أن الضغط االجتماعي وما يفرضه المجتمع من معايير وقيم تزيد من الفرق هذين 

األسلوبين، إذا كان موضوع االتجاه مستنكرا، أو غير مرغوب فيه اجتماعيا أو يتنافى مع المعايير 

ليل والفرق بين السلوكي، يجب أن يحرص على أن االجتماعية والقيم األخالقية والتعاليم الدينية، والتق

قناعه بأن صراحته لن تعرضه ألي نوع من  يكون شعور الفرد باالطمئنان، حتى يعبر عن رأيه بصراحة وا 

 . الخطر، وتحسيه بأهمية رأيه من أجل تعديل الموضوع الذي يجري فيه البحث
                                                           

 . 281جودة بني جابر، مرجع سابق ذكره، ص  –( 1
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 : نفسي واالجتماعي وذلك لسببينكما يعتبر عملية القياس عملية أساسية في ميدان البحث ال

أن القياس يحدد إلى مدى تمكن أن نعتمد على صح النظريات والفروض القائمة، فتساعد الباحث  -1

على تعزيز أو رفض بعض هذه النظريات والفروض، وتتيح أمامه مجاالت أخرى للبحث 

 . والتجريب

ؤ بما يحدث في المجال إن قياس االتجاه كأي عملية من عمليات القياس يساعد على التنب -2

 (1)االجتماعي للجماعة، وهذا أهم هدف تسعى إلى تحقيقه البحوث والدراسات النفسية واالجتماعية

لذلك ابتكر علماء النفس االجتماعي كثيرا من المقاييس التي يستخدم لقياس االتجاهات كميا 

ما مثيرا يستدعي اإلجابة وعدديا، والمقاييس عبارة عن مجموعة من الفقرات واألحداث، تمثل منه

له، وهذه االستجابة يفرض أنها تمثل اتجاه الفرد المستجيب نحو محتوى الفقرة أو العبارة، وليس 

كل فقرة أو عبارة يمكن استخدامها في مياس االتجاهات إذ ينبغي أن تتوفر فيه شروط معينة عند 

 : صياغتها كي تكن صالحة للقياس، وهذه الشروط هي

 . واضحة كون الفقرة قصيرة وينبغي أن ت-

 . أن تصاغ الفقرة بحيث يمكن رفضها أو قبولها-

 . ينبغي عدم استعمال النفي المزدوج-

 . أن تعبر كل فقر على فكر واحدة-

 . يجب أن تصاغ الفقرة في صيغة الحاضر-

 . عدم استخدام القضايا الغامضة-

                                                           
 (. 51 -56)مد عبد اللطيف وحيد، مرجع سبق ذكره، ص، ص أح –( 1



 االتجاهات النفسية                                               :لثانيا الفصل

61 

 

هذا ألنها ال تطبق إال  عدم استخدام القضايا لتي تشير إلى تخصيص دقيق ونشاط محدد،-

 . على عدد قليل من الناس

 . ينبغي أن تصاغ الفقرة بحيث تدل على شيء متصل لموضوع االتجاه-

 . أن ال تستخدم القضايا التي تعبر عن الحقائق-

 . عدم استخدام القضايا التي يمكن أن يجيب عليها جميع األفراد أو يعجزوا عن اإلجابة عنها-

 . ة بأسلوب يوجب باإلجابة للمستجوبيجب أن ال تصاغ الفقر -

 : مقاييس قياس االتجاهات-8-2

الهدف من دراسة االتجاهات النفسية االجتماعية بطريقة علمية، ليست فقط بإخضاعها للقياس إنما 

 : هناك أهداف أخرى منها

ة التحقيق من الدراسة النظرية وتسهيل التنبؤ بالسلوك كذلك تزويد الباحث بميادين تجريبي -

مختلفة، كالعوامل التي تؤثر في تكوين االتجاه وكيفية تعديلها، ومعرفة مدى الموافق أو المعارضة نحو 

 .موضوع معين باإلضافة إلى ارتباطها بميادين هام، اجتماعية تربوية، دينية، سياسية

د من ومن أهم شروط قياس االتجاهات النفسية هو وضوح الموضوع وببساطة وأهمية بالنسبة لألفرا

 (1) :بين الطرق المستعملة والشائعة لقياس االتجاهات نجد

 

 
                                                           

 . 106جابر نصر الدين، مرجع سابق ذكره، ص  (1
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 (: Likert -1736) مقياس ليكارت  -8-2-1

هو من أكثر المقاييس شيوعا واستخدامها حيث يقوم عل أساس وضع مجموعة من العبارات 

ه في قياس المتعلقة آلراء الفئة عينة الدراسة حول موضوع معين وتكون اإلجابة بأكثر حرية، كما أن

االتجاهات نحو مختلف المواضيع أو الظواهر النفسية االجتماعية وغيرها، كما تساعد على التنبؤ بسلوك 

الفرد تجاه مختلف المنبهات كأن يقاس اتجاه الرد نحو ما تمثله التعليم وطريق التعليم بالنسبة إليه، ويتكون 

إلى خصائص ايجابية للموضوع أو الظاهرة  لقياس االتجاهات من مجموعة عبارات تثير مقياس ليكارت

المدروسة، ويلب من الفرد أن يقرر بالنسبة لكل من العبارات درجة موافقته عليها وذلك بأن يختار من 

 :البدائل المحدد للموافقة أو عدم الموافقة وذلك عل النحو التالي

  

 

 غير موافق جدا موافق جدا     موافق        غير متأكد      غير موافق       

 

 .يوضح مقياس ليكارت(: 11الشكل رقم ) 

 

حسب درجة الموافقة أو عدم الموافقة على ( 5و 1) رجة تتاح بين دووفقا الستجابات الفرد تمنح له 

بواسطة حسب الدرجات المحصل عليها عن االستجابة لكل ( الكلية) العبارة، وتحسب الدرجة التجميعية 
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ثم يتم اختيار العبارات التي يمثلها المقاس النهائي تبعا لقوة االرتباط بين  ارتليكعبارة من عبارات سلم 

 . الدرجة التي حصل عليها الفرد في االستجابة التي اختارها بين الدرجة الكلية

 :طريقة االنتخابات -8-2-2

 هي طريقة بسيطة غذ من السهل استخدامها وتحليل نتائجها وتتلخص هذه الطريقة في إعداد 

استفتاء يشمل عدة مواضيع على هيئة مواقف اجتماعية يطلب من الفرد اختيار أحب هذه الموضوعات 

إل نفه أو بعضه إليها وهكذا، وبعد ذلك نقوم بحساب عدد األصوات أو االختيارات وتحويلها إلى نسب 

ى يقارن بين مئوية، حتى يمكن المقارنة بين هذه الموضوعات وتعطي هذه الطريقة للباحث الفرصة حت

اتجاهات عديدة، والجدير بالذكر أن هذه الطريق تستخدم لقياس االتجاهات الجماعية نحو مواضيع 

 . مختلفة

 :طريق التدرج -8-2-3

وتستخدم لقيا االتجاهات الفردية أي أن كل مقياس يدور حول موضوع معين من المطلوب قياسه،  

نحو نفس ( ب) ضوع ما يختلف عن اتجاه الفرد نحو مو ( أ) الفرد  اتجاهحتى يمكن أن نقول أن 

الموضوع، وهذه الطريقة تعتمد على تدرج مدى االتجاه من البداية إلى النهاية، بحيث تدل كل درجة من 

 (1). التدرج على قيمة معينة من شدة االتجاه

 : مقياس التباعد االجتماعيأو ، (bougardous 1752بوجاردوس ) مقياس -8-2-4

                                                           
 .103، ص 1999، دار الفكر العربي، 1، طعلم النفس االجتماعي، أسسه وتطبيقاتهزين العابدين درويش،  –( 1) 
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أدوات قياس المسافة االجتماعية بين الجماعات القومية العنصرية المختلفة ويحتوي  يعتبر من أقدم

المقياس على عبارات تمثل بعض مواقف الحياة الحقيقية للتعبير عن البعد االجتماعي أو المسافة 

االجتماعية، لقياس تسامح الفرد أو تغضبه، أو تقبله أو نفوره، بالنسب لجماعة عنصرية أو جنس أو 

كأداة للتعرف على مدى تقبل األمريكيين أو " 1552" عام  بوجاردوسعب معين، وهو مقياس أعده ش

نفورهم من الشعوب أو القوميات األخرى أو على مدى التباعد االجتماعي بين األمريكيين والشعب 

ختيار األخرى، ويتكون مقياس المسافات االجتماعية كما يسمى أيضا من سبع عبارات تقريرية، يوضح ا

لفرد إلحداها، وجهة ودرجة اتجاهه نحو الشعب أو القومية المعينة لموضوع االتجاه، حيث يمثل اختيار 

العبارة األولى أقصى درجات التقارب االجتماعي واختبار العبارة السابقة أقصى النفور أو التباعد، وهذه 

 : ب األخرى من حيثالعبارات السبع تفيد أيضا في معرفة اتجاه الفرد نحو أبناء الشع

 .  قبول القرابة عن طريق المصاهرة -

بول العمل في نفس المهنة كزميل زمالة ) قبول اإلقامة في نفس الشارع كواحد من الجيران  -

 (. العمل

 (. المواطنة) قبول أن يكون مواطنا في بلده، له نفس الحقوق  -

 . قبول أن يكون مجرد زائر -

  (1). البالدالمطالبة باستبعاده من  -

 

                                                           
 .104، ص سبق ذكرهمرجع زين العابدين درويش،  –( 1) 
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ويالحظ على مقياس بوجاردوس أن المسافات بين وحدات غير متساوية فمن يوافق على الوحدة 

ألن من يرضى بمصاهرة أحد أبناء شعب آخر أو [ 2، 3، 4، 5] على الوحدات ( منطقيا) األولى يوافق 

 (1) .قومية أخرى يقبل انتمائه إلى نفس النادي، والسكن في نفس الشارع

 : (Thurston 1935 )مقياس ثيرسون  -8-2-5

يستخدم في قياس االتجاهات نحو عدد من الموضوعات، ويتكون هذا لمقياس من عدد من 

العبارات بينها فواصل أو مسافات متساوية تصف االتجاه من أقصى االيجابية إلى أقصى السلبية، ويطلق 

تم بناء المقياس عن طريق وضع عدد كبير ، وي(قياس المسافة المتساوية ظاهريا) عل هذه الطريق اسم 

محكما، ويطلب [ 22-11] من العبارات على ورقة منفصلة وتعرض على المحكمين يتراوح عددهم بين 

يعبر عن اتجاهه نحو هذه العبارة، حيث [ 11-21] من كل منهم إعطاء كل عبارة عالمة تتراوح بين 

تمثل أكثر درجات المعارضة أ الرفض، وتستبعد  21أقصى درجات الموافقة والعالمة  11تمثل العالمة 

العبارات الغامضة أو غر المناسبة التي اختلف من شأنها المحكمون الغير المبالين، ثم تؤخذ قيم متوسط 

 : العالمات المعطاة لكل عبارة على النحو التالي

كذلك تحديد الوزن و . مجموع عالمات العبارة لعدد المحكمين(: متوسط عالماتها) وزن العبارة  -

 11و  2النسبي لكل منها بحساب القيمة الوسطية الترتيب الحكمين لها تدريج على متصل يتراوح بين 

درجة، أي يمثل احد طرفيه أقص حاالت التفضل لموضوع االتجاه، ويمثل الطرف اآلخر أقص حاالت 

 :د كما يتضح من الشكل التاليالرفض، أما موضع الوسط فيمثل النقطة المشيرة إلى موف أو حالة الحيا

 
                                                           

 .60، ص 1999لمعرف الجامعية للنشر، ، دار ا6، طمهام علم النفس المعاصرعزة عبد العظيم طويل،  –( 1) 
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 مؤيد                     محايد                              معارض  

11    12     5    1     7     6     5    4    3    2    1    2 

 (مقياس ثيرسون(: 12)الشكل رقم) 

إل جانب العبارات التي يوفق عليها،  (X) وعند قياس االتجاه يطلب من الشخص أن يشير بالعالمة

يعطي لكل : مقابلها أي( X)وتتكون العامة التي تمثل اتجاهه من متوسط أزانه العبارات التي وضع إشارة 

عبارة وزنا معينا بناء على متوسط العالمات وعدد بدائل الفقرات ثم يتم بعد ذلك اختيار أنسب لتلك 

العبارات في المقياس بشكل خرى بنفس الدرجة تقريبا وتوزع هذه العبارات، بحيث تبعد الواحدة عن األ

وذلك من أجل أن حكم الفرد على العبارة من حيث تأثير محتواها ( أي غير مرتبة حسب أوزانها)  عشوائي

عليه ومدى مالئمته التجاهه بدل االستدالل على محتواها من وضعها وترتيبها بالنسبة لغيرها من 

إلى جانب العبارات التي يوافق ( X) س االتجاه يطلب من الخص أن يشير بالعالمة العبارات وعند قيا

: مقابلها أي( X) عليها وتتكون العالمة التي تمثل اتجاهه من متوسط أوزان العبارات التي وضع إشارة 

  (1).مجموع العالمات لعدد العبارات التي وضعت عليه العالمات

إعداده يتطلب جهدا ووقتا طويلين وخبرة ومهارات معينة، كما بأن " ثيرسون" ويعاب على مقياس 

أن األوزان المعطاة لكل عبارة قد تتأثر باآلراء والميول والشخصية للمحكمين، وكذلك يعاب عليه أن الفرد 

 . حر في تلك العبارة أو اإلجابة عنها

 

 
                                                           

 . 60عزة عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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  :(Gutman )مقياس جثمان -8-2-6

عام هو أنه إذا وافق على عبارة معينة فيه هذه، أنه وافق هو مقياس تجمعي متدرج يحقق فيه شرط 

على العبارات التي هي أدنى منها، يصح فقط لقيا االتجاهات التي يمكن فيها وضع عبارات يمكن تدرجها 

 (1) .بحيث يتحقق الشرط إلى وضعه

 :CHABLESED Gingtonمقياس أدجنتون،  -8-2-9

، لقياس اتجاهات تالميذ المدارس الثانوية الجدد 1565عام  تشارلز أدجنتونهذا المقياس وضعه  

عبارة، نصفها موج والنصف اآلخر سالب، يقوم كل تلميذ  66نح التربية الرياضة، ويشمل المقياس على 

أوافق : باالستجابة لكل عبارة من عبارات القياس، على مقياس مدرج من ست تدريجات بالشكل الثاني

 . جة كبيرة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بدرجة كبيرة، ال أوافق بدرجة كبيرة جدابدرجة كبيرة جدا، أوافق بدر 

وقد قام محمد حسن عالوي بتكييف، وتعديل الصورة األصلي للمقياس مع البنية المصرية  *

  (2).عبارة 44فأصبح المقياس في صورته العربية الجديد، يتكون من 

 

 

 

 

                                                           
 . 35جابر نصر الدين، مرجع سابقن ص  (1
 . 225محمد حسن عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  (2
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 : هاتالعوامل المؤثرة في تكوين االتجا -7

دورا كبيرا في تكوين االتجاهات، ذكرها مرعي وبلقيس ونلخصها فيما   هناك الكثير من العوامل التي تلعب

 : يلي

 : الوراثة والبيئة -7-1

للوراثة أثر طفيف في عملية تكوين االتجاهات، وذلك من خالل الفروق الفردية الموروثة لبعض 

ا الواسع فتؤثر في االتجاهات من خالل التفاعل مع سمات الشخصية والذكاء، أما البيئة بمفهومه

 . عناصرها

ن األول لتنشئة الفرد، ففي األسرة يتعلم الفرد ضحيث تعد األسرة المح :التنشئة االجتماعية لألسرة   

واألخالقيات، وعادة ما تكون اتجاهاته نحو األشخاص أو األشياء، تابعة الكثير من القيم والمبادئ 

ففي األسرة تبدأ مفاهيم " وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه: " لدين، ولذلك يقالالوا التجاهات

 .... العواطف كالحب والكراهية، الخوف

 : المدرسة -7-2

تعتبر المدرسة المحضن الثاني بعد األسرة، وفيما ينتقل الطفل إلى مجتمع أوسع، نظامه يختلف 

سرة، وهناك يأتي دور المربين ببناء وصقل شخصية الفرد وتوجيه تماما عن الجو الذي اعتاده مع األ

سلوكه أو تعديله، من خالل ذلك يتفاعل التالميذ مع البيئة المدرسية، فتتأثر اتجاهاتهم، لذلك دراستنا تولي 

لة اهتماما بهذا الموضوع لقناعتنا الكبيرة بدور المدرسة المتوسطة في التأثير اتجاهات تلميذات هذه المرح

 . نحو حصة التربية البدنية الرياضية
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 :والمجتمع وسائل اإلعالم -7-3

من العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات وسائل اإلعالم والمجتمع، من خالل ما يقدمانه من  

حقائق وأفكار، ومعارف، قد تكون غائبة عن الفرد ومنها على سبيل المثال الدعاية، اإلعالم، أما عن 

أيضا تأثير في تكوين االتجاهات من خالل السلوكات والمعامالت والعادات، والتقاليد، المجتمع فله 

 (1) ...والقيم

 :جماعة األصدقاء واألقران-7-4

تؤثر هذه الجماعة في االتجاهات ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى اهلل عليه  

وال شك أن الفرد يتأثر بآراء وأفكار واتجاهات  (2)«فلينظر أحدكم من يخالل الرجل على دين خليله »:وسلم

داءا من مرحلة ما قبل المراهقة، وحتى سن الجامعة، وكذا إبتأصدقائه وأقرانه، ويتضح هذا التأثير 

 .ن خالل عمله وعالقته باآلخرينالخبرات والتجارب الشخصية التي مر بها الفرد واكتسابها م

 :المؤثرات الثقافية والحضارية -7-5

ظل المؤثرات الثقافية والحضارية  تلعب هذه األخيرة دورا هاما في تكوين االتجاهات لدى الفرد، وهذا في

التي يعيش في ظلها، سواء ثقافة المجتمع أو الثقافات الدخيلة، فمن المالحظ أنها تؤثر بصورة أو بأخرى 

ركة المرأة في الرياضة في تكوين االتجاهات، فمثال اختلفت اتجاهات بعض المجتمعات حول مشا

 .النخبوية عما كانت عليه سابقا

                                                           
ر والتوزيع، ، مؤسس الرسالة للطباعة والنش6، ط رياض الصالحيناإلمام أبو زكريا الدمشقي، يحي بن شرف النووي،  (1

 .111، ص 1998بيروت، 
 . حديث شريف (2
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 : دور العبادة -7-6

لدور العبادة تأثير كبير في تكوين االتجاهات باعتبارها أماكن للعبادة والوعظ واإلرشاد الديني، وال يخفى   

  (1) .تأثيرها على أحد، فهي تؤثر في تكوين االتجاه وفي تعديل السلوك

 :جاتالدوافع والحا-7-9

تعمل الحاجات والدوافع والرغبات واألهداف على تكوين االتجاهات، فتعتبر بمثابة القوى المحركة    

للفرد، العمل والنشاط، فمثال حاجات لتالمي غلى طريقة أفضل الستيعاب الدروس، تدفع باالستناد إلى 

اذ لالستجابة لإلصالحات البحث ع النموذج الفعال إليصال المحتوى الدراسي للتالميذ، وتوجه األست

 (2) .المحيطة به

 :األنماط الشخصية العامة-7-8

فتجعل الفرد محصنا ضد التأثر  تؤثر بعض الصفات المزاجية والشخصية في تكوين االتجاهات، 

  (3) .ببعض االتجاهات، بحيث يكون عرضة للتأثر الشديد ببعض االتجاهات األخرى

 :طبيعة النظام السياسي-7-7

يديولوجيتوجيه سياسي إن لكل  ، محاول لتشكيل اتجاهات األفراد ومعتقداتهم تبعا لمعتقداته وا 

وأهدافه، وتوجهاته السياسية واالقتصادية، وهنا تلعب وسائل اإلعالم دورا أساسيا في تشكيل صياغة 
                                                           

، ص 1982، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، 2، طالميسر في علم النفس االجتماعيبلقيس أحمد، توفيق مرعي،  –( 1

16 . 
  .213، ص 2001، د ط، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم النفس التربوي للمعلمين محمود منسي، –( 2
 .51، ص2001، مطبعة سامي للطباعة، القاهرة، مدخل إلى علم النفسسهير كامل،  –( 3
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ة تتماشى اتجاهات الفرد، فمثال طبيعة النظام السياسي تفرض على المعلم تطبيق المحتوى الدراسي، بطريق

 . وأهداف النظام العام

 : الطبقة االجتماعية -7-11

تلعب الطبقة االجتماعية دورا كبيرا ي تكوين اتجاهات األفراد، واالنتماء الطبقي يتبعه االنحياز في 

 . اتجاهات الطبقة ومعاييرها القيمة

ة الرياضية تساعد على تفسير العديد من الظواهر في مختلف المجاالت النفسية، االجتماعي 

 .التربوية

 : خالصة

إن لالتجاهات دورا بارزا في معرفة وفهم سلوك األفراد، لهذا تم تداول وناول ها المفهوم من طرف 

العديد من العلماء واألخصائيين في ميدان علم لنفس واالجتماع من خالل العديد من الدراسات والبحوث، 

ا هذا إل جانب مختلفة ومنغلقة ارية، حيث تطرقنا في فصلندال التربية والتعليم والمناهج اإلوذلك في مج

تجاهات من تعريفها وأنواعها وخصائصها مرحل تكوينها، العوامل المؤثرة في تكوينها ووظائفها، كل اال

هذا ساعد على تناول دقيق وجيد للدراسة من حيث معرف جوانب الدراسة المختلفة باإلضافة إلى تمكننا 

القياس والتي من متطلباتها اإللمام الجيد بطرق قياس االتجاهات وكيفية تفسيرها  من تصميم جيد ألداة

كما ال يتحقق الماد من دراستنا إال بعد معرفتنا بمفهوم وكل ما يتعلق  انطالقا من المقاييس السابقة الذكر،

ات، ألنهم هو بحصة التربية البدينة الرياضية وخصائصها في مرحلة المراهقة، وخاصة بالنسبة للتلميذ

 .تم التطرق إليه في الفصل المواليمحور االتجاه المراد دراسة وقياسه، وهذا ما سي
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 :تمهيد

بعوامل  تأثرهانتيجة  األخيرةتتغير هذه  أين ،لإلنسانة من المراحل العمرية لر المراهقة مرحبتعت    

ولهذا نجد ان االهتمام الكثير من العلماء  ؤثر على سلوكه وكذا على شخصيته المستقبلية،ت داخلية،

على حياة الطفل في  أثرهابالغة و  أهميةمن  تكتسبهبهذه المرحلة وما  فس،نفي ميدان التربية و علم ال

وذلك حسب الجنس و البيئة التي يعيش فيها  فالمراهقة تتميز بخصائص  و تغيرات، المستقبل،

لها علماء  أولىلذا قد  ة و التربوية،تتمثل في التغيرات الجسمية و العقلية و النفسية و الروحي المراهق،

ففي  .ات هذه المرحلةبالتربوية و التعليمية لخدمة متطل كبرى من حيث البرامج أهميةالنفس و التربية 

 :حو التالينوهذا على ال النظرية، أطرهاهذا الفصل سنتعرف على موضوع المراهقة و 
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  :المراهقةمفهوم  -1

حياة الفرد تبدأ من نهاية طفولته، وتنتهي من بداية بلوغه سن الرشد  فترات فترة من تعتبر المراهقة    

الذاتي، فهي مرحلة تتسم بالتحول  االستقالليمر بها كال الجنسين، مع محاولة  انتقاليةفهي تعد مرحلة 

، وقد والنمو حيث تحدث فيها تغيرات عضوية ونفسية وذهنية واضحة على كل فرد دخل هذه المرحلة

 فهي عاريف الخاصة بمرحلة المراهقة وتعددت لكن مفهومها يبقى واحد ومن بين هذه التعاريف، الت اختلفت

فقد تناولها علماء القدم، وعلماء العصر الحديث بمعاني مختلفة فقال  ا،جديد اليست مصطلح

 :عنها

 منذ ما يزيد عن ثالث قرون قبل الميالد على أنها غلبت الهوى على األمر : أرسطو

 .نحو األهواء والصراعات واالنحراف

 للقدرات االجتماعيهي مجال زمني يؤدي بالكفاءة النفسية إلى النضج : هول ستانيلي. 

 سنة  (31 -31) لة والرشد وتقع بينفيرى أنها العمر الممتد بين عالمي الطفو : ريسبال

 (.سنة 02)إلى

الجغرافية،  و االجتماعيةس والشروط وتتحدد بصعوبة ألن سنها ومدتها متغيرة حسب السالالت والجن

 .المستوى الثقافي و االقتصاديكذلك المحيط 

  التبعية القديمة فهو  أشكالتلف خمن م ان المراهقة فترة جديدة في عملية التحرر، لوهالويرى

مما  ،األقرانومن خالل عالقاته الجديدة مع  ،(3) 1يرى االستقاللية للمراهق من الناحية العاطفية

رر من البنيات المعرفية حوالت  األبوير ييته  وتجاوز نماذج التفكخصالى اعادة تنظيم ش يؤدي

االجتماعية دون  األوساطالمراهق عن شؤونه واالندماج في جميع  أهميةالقديمة  وبذلك تزداد 
                                                           

 .3، ص1991، مكتبة االنجلو مصرية 1، طسيكولوجية المراهقةهدى محمد تناوي، (  1
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اعتبار هذه المرحلة مرحلة زوابع نفسية او ما يسمى  أنفي شؤونه كما  األسرةو  اآلباءمساعدة 

 .المراهق زمةبأ

 :تتميز مرحلة المراهقة بخصائص عدة ، نختص بالذكر منها  :خصائص المراهقة -2

 :النمو الجسمي ومظاهره -2-1

 واتساع زاد في طوله فهناك السرعة و االنتظام بعدم المراهقة بداية في النمو هذا يتميز     
 و للحية األولى الطالئع و صوته ليديه، وقدمه، وخشونة واستطالة عضالته، في اشتداد منكبيه،
 إلىة، المنوي اإلفرازات على عالوة جسمه من مختلفة مواضع في يوجد الذي الشعر من الشارب
 و الدموي للضغط واالرتفاع البلوغ بعد النبض معدل كانخفاض الفيزيولوجية التغيرات جانب

 الجهد بذل على القدرة عدمو  التخاذل و بالتعب لألكسجين، الشعور الجسم استهالك انخفاض
 التغيرات نحو بالقلق الشعور للجسم، و الشديد االهتمام التغيرات هذه تصاحب و الشاق البدني

 المراهق محاوالت التغيرات بهذه يتصل مما للنقد الشديدة الحساسية للنمو الجسمي، المفاجئة
   (1).معها التكيف

 و، اإلناثسنة عند ( 11 – 11)تحدث طفرة النمو وازدياد سرعته لمدة حوالي ثالث سنوات و      

 .العظام سنة عند الذكور، ويزداد الطول، ويزداد نمو العضالت والقوة العضلية و( 11–11)

تكون الفروق الفردية بين الجنسين فروق واضحة في توقيت النمو، ويالحظ تقدم مؤقت عند  و     

 .وتأخر مؤقت عند الذكور اإلناث

 

 
                                                           

، 1113، دار المعرفة الجامعية، اآلزاريطة،(ط.ب) ،النمو النفسي بين السواء والمرضمجدي احمد محمد عبد اهلل، ( 1
 . 151ص 
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يرتبط النمو الحركي في هذه المرحلة بالنمو الجسمي، والنمو  :النمو الحركي ومظاهره -2-2

االجتماعي، تنمو القدرة والقوة الحركية بوجه عام، ويالحظ الميل نحو الخمول والكسل، حيث 

  الدراسة أياميكثر خلود المراهق للنوم في هذه المرحلة وخاصة 

 الجنسي ومظاهرهالنمو  -2-3

يرتبط النمو الحركي في هذه المرحلة بالنمو الجسمي، والنمو االجتماعي، تنمو القدرة والقوة الحركية     

بوجه عام، ويالحظ الميل نحو الخمول والكسل، حيث يكثر خلود المراهق للنوم في هذه المرحلة وخاصة 

 :النمو الجنسي ومظاهره الدراسة أيام

توجه الفرد انفعاليا وميله )المرحلة يشعر المراهق بالدافع الجنسي، وتالحظ الجنسية المثلية  أوائلفي      

الجنس اآلخر،  إلى، وبالتدريج يتحول الميل الجنسي (جنسه أفرادعاطفيا بدرجة تزيد عما هو مألوف نحو 

 أوشاهدة الصور م أوالمجالت الجنسية،  أوويشاهد الفضول الجنسي في شكل الرغبة في قراءة الكتب 

المراهقة للممارسة العادة السرية، التي عادة ما يصاحبها شعور  أوالعارية، وقد يلجأ المراهق  األفالم

 (1) .بالذنب

 :النمو العقلي ومظاهره  -2-4

 أكثرتشهد مرحلة المراهقة الطفرة النهائية في النمو العقلي، يطرد نمو الذكاء وتصبح القدرات العقلية     

، وينمو االنتباه، وينمو التذكر، اإلدراكدقة، وتزداد سرعة التحصيل، وتنمو القدرة على التعلم، وينمو 

ويمكن  وينمو التفكير المجرد وتزداد القدرة على التعميم، وتنمو المفاهيم المعنوية وتزداد القدرة على التجريد

ا في هذه المرحلة ليقوم بعملية تقويم لما هو يقوم بعمليات عقلية راقية ولكنه ال يكون مستعد أنللمراهق 

عالقات في قضية اجتماعية وفقا للمعايير التي يعتمدها الكبار في تقويمهم  أوفيه من مواقف وظروف 

                                                           
 -12ص .، ص1111، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، 1، طتربية المراهقينمحمد عبد الرحيم عدس، ( 1

12. 
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، فهو قد يندفع وراء تصوره الخاص في ذلك تبعا لما يؤمن به ويعتقده والذي غالبا ما األمورلمثل هذه 

غير موضوعية  وأحكامهوفق نزوة طارئة وفي هذه تكون آراؤه  أوعالية فيها عاطفية وانف أحكامهتكون 

 .وبعيدة عن الواقع

 :النمو االنفعالي ومظاهره -2-5

تتصف االنفعاالت في هذه المرحلة بأنها انفعاالت عنيفة منطلقة متهورة ال تتناسب مع مثيراتها       

يالحظ عدم الثبات االنفعالي، والتذبذب االنفعالي، وقد يالحظ التناقض االنفعالي، والسعي نحو االستقالل 

ويكون الخيال خصبا،  االنفعالي، كما يالحظ الخجل، وقد يالحظ الشعور بالذنب والخطيئة، والتردد،

الحب بشكل يفوق المراحل السابقة  إلىبالحاجة  اإلحساساليقظة، وينمو  أحالمويستغرق المراهق في 

 (1) .مظاهر الحياة االنفعالية للمراهق أهمحيث يعتبر الحب من 

بأن الذكاء االنفعالي عامل هام ه نموذجلحول درجة مصداقية التنبؤ  أطروحتهفي جولمان  أشارولقد      

التخفيض من فظاظتهم  إلىفي نجاح الفرد في بيئته وفي مدرسته وفي عمله، وهو الذي يقود الشباب 

لى المزيد من القدرة على التعلم وتطويره، ا  لى المزيد من الشهرة والشعبية، و ا  نيتهم اتجاه اآلخرين، و وعدوا

هامة مثل المخدرات، والتدخين، والممارسات الجنسية، فهي حول مسائل  أفضللى اتخاذ قرارهم بشكل ا  و 

يساعد الناس على العمل الجماعي وعلى التعاون وعلى التعلم  أنمجال العمل يستطيع الذكاء االنفعالي 

 (2) .فعالية أكثرالجماعي بشكل 

 

 

                                                           
 -12ص .، ص1111، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، 1، طتربية المراهقينمحمد عبد الرحيم عدس، ( 1

12. 
، عالم الكتب الحديث، 1، طالنمو االنفعالي واالجتماعي من الرضاعة الى مرحلة المراهقةمعاوية محمود أبو غزال، ( 2

  .192، ص 1111األردن، 
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 :ومظاهره واألخالقيالنمو الديني -2-6

وبوجه عام . يعيد المراهق تقييم القيم الدينية، وقد يشاهد ازدواج الشعور الديني وتعدد االتجاهات الدينية   

 أوالتي سبق له اكتسابها، وقد يبدي رأيه في مدى صواب السلوك  األخالقيةيتبع المراهق المعتقدات 

 (1) .أقرانهخطئه، وقد يتأثر بسلوك 

 :النمو االجتماعي ومظاهره -2-7

 :مظاهر النمو االجتماعي في هذه المرحلة بما يلي أهميمكن تلخيص         

 .تكوين المعايير السلوكية إلىيتم في هذه المرحلة التطبيع االجتماعي الفعلي الذي يؤدي  -1

 .المختلفة األنشطةفي  األقراناالتصال الشخصي ومشاركة  إلىيميل الطالب  -1

 .واألناقةلعناية بالمظهر االهتمام وا إلىيميل الطالب  -3

 .األسرةاالستقالل االجتماعي وبصفة خاصة داخل  إلىيميل الطالب  -1

 .مسايرة الجماعة والرغبة في تأكيد الذات -5

 .البحث عن القدوة والنموذج -1

 .االجتماعية األمورنمو القدرة على فهم ومناقشة  -2

 . الجدل مع الكبار إلىالحساسية للنقد والميل  -2

 .ظهور الشعور بالمسؤولية االجتماعية -9

 .مساعدة اآلخرين إلىالميل  -11

 .اآلخرين أمام األوامرتوجه له  أنال يرضى  -11

 :العوامل المؤثرة فيه

 .االستعداد واتجاهات الوالدين وتوقعاتهما -

                                                           
 .115، ص 1112الدار الدولية  لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ، 1، طعلم النفس المدرسيبركات حمزة حسن، ( 1
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 .ومستواها االجتماعي األسرة -

 .وآرائهم األصدقاء -

 .مفهوم الذات -

 .المدرسة ومطالبها -

 .الجسمي والفسيولوجيالنضج  -

 .األولىالخبرات االجتماعية  -

 .المجتمع والثقافة العامة -

 :ما يجب على المربين مراعاته

 .االهتمام بمعايير القيم والمعايير السلوكية السليمة -

 .والمؤسسات االجتماعية األسرة أفرادتشجيع التعاون مع  -

 .األنشطةالمراهق في مختلف  إشراك -

 .حسن االختيار إلى، مع توجيهه أصدقائهترك الحرية له في اختيار  -

 .إهمالاحترام ميله ورغبته في التحرر دون  -

 (1) .توسيع خبراته ومعارفه بالنسبة للجماعات الفرعية في المجتمع الكبير -

 .اإلهمالاحترام ميله ورغبته في التحرر دون  -

هذا  إلىفكثيرا ما يستاء المراهقون من تدخل الكبار فيما يعتبرونه شؤونا خاصة بهم، وينظرون  -

 (2) .على سلطاتهم، وسلبا لحريتهم يالتدخل وكأنه تعد

                                                           
 http://www.drmosad.com: عن الموقع الكتروني(1
 11:11   : الساعة                       1115/11/11:    يوم         

  (19 – 13)لسعد محمد زياد، مقال حول خصائص النمو في المرحلتين المتوسطة والثانوية من سن 
 .131محمد عبد الرحيم عدس، مرجع سبق ذكره، ص ( 2
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 فترة المراهقة فان هذه الفترة، تمر بأزمات  أثناءوالتلميذة  ومع هذه الخصائص التي يمر بها التلميذ     

ن فترة المراهقة أ، غير مرحلة البلوغ والنضج إلىهناك فترة انتقالية من مرحلة الطفولة  أنكون 

 .تختلف من شخص إلى أخر، فالمراهقة لها أشكال

 :و العوامل المؤثرة فيها أشكال المراهقة -3

في حقيقة االمر انه ال يوجد نوع واحد من المراهقة ، فلكل فرد  نوع خاص حسب ظروفه الجسمية و  

ومن بيئة   ألخرتلف من فرد خت فالمراهقة ،االجتماعية و النفسية و المادية وحسب استعداداته الطبيعية

التي يتربى في وسطها المراهق ،فهي الحضارية  األنماطتختلف باختالف  فأنهاكذلك  ، ألخرىجغرافية 

المدينة عنها في في مجتمع  كذلك تختلف في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر،

 :تلفة للمراهقة منهاخم أشكالالمجتمع الريفي ،وعلى ذلك هناك 

بدراسة أشكال المراهقة قصد الوصول إلى األسباب والوسائل  1952سنة  صموئيل مغاريوسقام      

التي تهيئ للمراهقين التوافق السليم وبالتالي التمتع بصحة نفسية سليمة والتي تساعدهم على التكيف 

طلبا من كلية التربية جامعة عين شمس  91االجتماعي في البيت والمدرسة، حيث شملت الدراسة 

 :ى الذكور المراهقين واستخلص الباحث في األخير أربعة أشكال للمراهقة وهيث علحواقتصر الب

  :المراهقة المتوافقة  -3-1

االعتدال والهدوء النسبي والميل إلى االستفزاز، اإلشباع المتزن وتكامل االتجاهات واالتزان ب وهي تتسم     

مع الوالدين واألسرة والرضى عن النفس، العاطفي، الخلو من العنف والتوترات االنفعالية الحادة، التوافق 

وتوافر الخبرات في حياة المراهق واالعتدال في الخياالت وأحالم اليقظة، وعدم المعاناة من الشكوك 

 (1) .الدينية
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 : العوامل المؤثرة فيها -3-1-1

بالحرية والفهم واحترام رغبات المراهق وتوفير جو االختالط بالجنس  التي تسمح المعاملة األسرية    

وحرية التصرف في األمور الخاصة واالستقالل النفسي وعدم تدخل  ،اآلخر في حدود األخالق والدين

شباع الهوايات وتوفير جو من الثقة والصراحة بين الوالدين والمراهق في  األسرة في الشؤون الخاصة وا 

وارتفاع المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وشغل وقت ، نه وأصدقائه ومدربيه وأهلهمناقشة أقرا

الفراغ بالنشاط االجتماعي والرياضي وسالمة التكوين الجسمي والصحة العامة، التدين والشعور باألمن 

واالنصراف واالستقرار واالستقامة والرضى عن النفس واالعتماد على النفس والتأثير بشخصيات رياضية 

 . بالطاقة إلى الرياضة والثقافة األدبية والدينية

  :المراهقة االنسحابية المنطوية -3-2

االنطواء واالكتئاب، العزلة والسلبية، التردد والخجل، الشعور بالنقص ونقص المجاالت الخارجية،    

االتصاالت، التفكير االقتصار على أنواع النشاط االنطوائي وكتابة المفكرة التي يدور معظمها حول 

المتمركز حول الذات ومشكالت الحياة ونقد النظم االجتماعية، االستغراق في أحالم اليقظة التي تدور 

 .حول موضوعات الحرمان والحاجات غير المشبعة

اضطراب الجو النفسي في األسرة التي منها التسلط وسيطرة الوالدين  :فهي العوامل المؤثرةأما   

الزائدة وما يصاحب ذلك على إنكار شخصية المراهق، وتركيز قيم األسرة حول النجاح والحماية 

، كذلك نقص ممارسة النشاط به خاصةالوضاع كل األالدراسي مما يثير قلق األسرة وقلق المراهق، و 

الرياضي والتخلف في التكوين الجسمي وسوء الحالة الصحية ونقص إشباع الحاجة إلى التقدير 

 (1). سؤولية وقصور التوجيه المناسبوتحمل الم
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  :المراهقة العدوانية المتمردة  -3-3

إلخوة التمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والسلطة عموما، واالنحرافات الجنسية، والعدوان على اب تتسم    

، اإلنفاقوالعناد بقصد االنتقام خاصة من الوالدين، وتحطيم أدوات المنزل واإلسراف الشديد في والزمالء، 

عالن اإللحاد والشكوك الدينية أيضا الشعور  التعلق الزائد بروايات المغامرات والحمالت ضد الرجال وا 

 .بالظلم ونقص التقدير والتأخر الدراسي

 :العوامل المؤثرة فيهاأما 

 .التربية الضاغطة والتسلط والقسوة وصرامة القائمين على تربية المراهق -

 .األسرة على النواحي الدراسية فحسب ونبذ الرياضة والنشاط الترفيهيالصحبة السيئة وتركيز  -

 . همميولو  همحاجاتنقص إشباع وكذا  المراهقينتأخر النمو الجسمي والتأخر الدراسي لبعض  -

  :المراهقة المنحرفة  -3-4

واالنحرافات االنحالل الخلقي العام، االنهيار النفسي الشامل، الجناح والسلوك المعتاد للمجتمع ب تتسم  

 (1.)، بلوغ ذروة سوء التوافق والبعد عن المعايير االجتماعية في السلوك، سوء األخالق، الفوضى الجنسية

 :العوامل المؤثرة فيهاأما 

 .الصدمات العاطفية العنيفة وقصور الرقابة األسرية المرور بخبرات شاذة و -

 .القسوة الشديدة في معاملة المراهق في األسرة وتجاهل رغباته وحاجات نموه  -

   (2)ة أو االختالف في التكوين الخلقيالعوامل العصبية االستعدادي -

أن كل نمط من أنماط المراهقة يتميز بمميزات مختلفة عن اآلخر،  ونالحظ من خالل هذه األشكال *  

  .كما أنه يمكن ألشكال المراهقة التغير بتغير الظروف التي يعيشها المراهق وبالمواقف التي تعترضه
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 :المراهقة أزمة -3-5   

المراهقة تتميز بالقلق والكآبة وعدم االستقرار، وتظهر تقريبا في  أزمة أنيرى العديد من الباحثين       

 :سنة، وتحدث بصفتين15حدود سن 

 .غير مفهومة خالل مرحلة الطفولة األفكارالمراهق يستوعب بعض  أنتدريجية حيث  أنها -

الشديد بالخوف والخطأ والخجل، وترتبط  اإلحساس إلىبصفة خطيرة، ويعود السبب  األزمةثم تنفجر -

الفرد، فارتفاع نسبة مستوى الذكاء تزيد نسبة القلق  إليهالمراهقة أيضا بمستوى الذكاء الذي يصل  أزمة

 (1) .أكثر

مراهق في جميع الجوانب للتولد الضغط بالنسبة للتلميذ ما يساهم في خلق مشاكل  األزماتهذه  إن       

  .تناقض ما بين الواقع ورغباته كفرد يريد االستقاللية والحرية مأماوهذا نتيجة للخلل والذي يجد نفسه 

  :مراحل المراهقة والعوامل المؤثرة فيها -4

 :المراحـــل - 4-1

تكون تختلف من مجتمع آلخر ففي بعض المجتمعات ( مراهقة)إن المدة الزمنية التي تسمى  

 :قصيرة وفي بعضها اآلخر تكون طويلة ولذلك قسمها العلماء المختصون إلى ثالث مراحل رئيسية وهي

 عموما تتميز هذه المرحلة بتغيرات بيولوجية سريعة( سنة 31-33: )مرحلة المراهقة األولى. 

 وهي مرحلة إكتمال التغيرات البيولوجية( سنة31-31: )مرحلة المراهقة الوسطى. 

                                                           

, Mardaga, e développement  social de l’enfent et adolescentRimier, l -) B.Reymond1

1980, 
                                                                                                                        

                                 



وخصائصها العمرية المراهقــــــــــــة                                          :ثالثالفصل ال  
 

84 
 

  حيث يصبح الشاب أو الفتات في هذه المرحلة إنسانا ( سنة 03-31: )المراهقة المتأخرةمرحلة

 .راشدا بالمظهر والتصرفات

 (3).سنوات من عمر اإلنسان 01ويتضح من هذا التقسيم أن مرحلة المراهقة تمتد لتشمل أكثر من 

  :العوامل المؤثرة في المراهقة -4-2

 : هناك عوامل عدة ، نذكر منها

  يصيبه من ناحية  مثل في التركيب الجسدي العام وماموعد البلوغ يت يأ :الجسديالتركيب

 .الصحة أو وفرة الغذاء

 أن األوالد الذين يعيشون في الريف يبلغون مبكرين عن أوالد ( بيلدوين ) يرى  :العامل اإلجتماعي

 .المدن

 يقصد به قيم المجتمع وثقافته والفترات التاريخية التي مر بها هذا المراهق،  :العامل الثقافي

 .فالمراهقة تكون متقدمة في المجتمعات المثقفة ومتأخرة في المجتمعات أو األمم الجاهلة

 :للمراهق األساسيةالحاجيات -5

 حاجات تبدو وهلة وألول المراهقين حاجات في تغيرات البلوغ مع تحدث التي التغيرات يصاحب       

 ال ولعلنا المراهقة بمرحلة خاصة واضحة فروقا يجد المدقق أن إال الراشدين حاجات من قريبة المراهقين

 ويمكن. التعقيد من درجة أقصى إلى المراهقة مرحلة في تصل والرغبات والميول الحاجة أن قلنا إذا نبالغ

              (1) :يلي فيما األساسية الحاجات تلخيص
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 :األمن إلى الحاجة  -5-1

 الداخلي، الحاجة باألمن الشعور إلى الحاجة الجسمية، والصحة الجسمي األمن إلى الحاجة وتتضمن     

 عند الشفاء إلى الحاجة والراحة، االسترخاء إلى الحاجة واأللم، الخطر تجنب إلى الحاجة البقاء حيا، إلى

 الحرمان ضد الحماية إلى الحاجة السعيدة، المستقرة اآلمنة األسرية الحياة إلى الحاجة الجرح، أو المرض

 .الشخصية المشكالت حل في المساعدة إلى والحاجة الدوافع إشباع من

 :الذات مكانة إلى الحاجة  -5-2

 إلى الحاجة االجتماعية، والقيمة المركز إلى الحاجة الرفاق، جماعة إلى االنتماء الحاجة وتتضمن    

 الحاجة اآلخرين، من التقبل إلى الحاجة اآلخرين، مع لالعتراف الحاجة المعاملة، في بالعدالة الشعور

 .قائدا يكون أن إلى الحاجة االجتماعي، للنجاح

 : الجنسي اإلشباع إلى الحاجة  -5-3

 من التخلص إلى الحاجة ،وحبه اآلخر الجنس اهتمام إلى الحاجة، الجنسية التربية إلى الحاجة تتضمن   

 .الغيري الجنسي التوافق إلى الحاجة ،التوتر

 :االبتكار و العقلي النمو إلى الحاجة   -5-4

 إلى الحاجة ،الحقائق تحصيل إلى الحاجة ،والسلوك الفكر قاعدة وتوسيع التفكير إلى الحاجة تتضمن    

 الحاجة ،الدراسي والتقدم النجاح إلى الحاجة، العمل طريق عن الذات إشباع إلى الحاجة ،الحقائق تفسير

 والحاجة ،القدرات ونمو المعلومات إلى الحاجة ،اإلثارة وراء السعي إلى الحاجة ،النفس عن التعبير إلى

             (1) .والزواجي واألسري المهني والتربوي واإلرشاد التوجيه إلى
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 :الذات وتحسين وتأكيد تحقيق إلى الحاجة  -5-5 

 على التغلب إلى الحاجة وعادال،  سويا يصبح أن إلى الحاجة النمو،  إلى الحاجة وتتضمن      

 الحاجة مثل أخرى وحاجات ،وتوجيهها الذات معرفة إلى الحاجة ،هدف نحو العمل إلى الحاجة  ،العوائق

 . الخ... المال إلى والتسلية، والحاجة الترفيه إلى

 اوزبيل:أمثال من 1960 إلى 1950 بين ما الباحثين من عدد أجراها التي للدراسات نتيجة اتضح لقد    

 في يعيش فيجعالنه المراهق على يستحوذان شديدين وقلق تخوف فترة المراهقة مرحلة أن "وهنتر وبوند

 المراهق تفكير جوانب مختلف يشمالن هاذين اإلزعاج يمصدر  أن وجد وقد الراشدين عالم غير عالم

 المراهق تالزم شاملة متعددة كانت المذكورة البحوث إليها انتهت التي المشكالت ومجمل الوجدانية وحياته

 ."المدرسة في أكثر به تستبد وهي ارتحل أينما

اإلقرار بالمراهقة على أنها فترة طبيعية قائمة وبدال من " أنه ينبغي  ستون وجورجوفي ذلك ذكر     

تهوين شأنها علينا أن ننميها وأن نقر بكيانها كمرحلة ضرورية في التدرج الطبيعي نحو النضج فإن نحن 

خاللها بما تبنينا مثل هذا االتجاه نكون قد قدنا المراهقة بعد تقبلنا إياها على أنها فترة تدريب، يتمتع الفرد 

 (1".)يستحق من امتيازات، وما هو مؤهل له من مسؤوليات

فالمراهقين يجدون أنفسهم أمام عدم وضوح في مواقف عديدة التي يواجهونها في الحياة التي شرعوا    

ن يكّونوا عنها آرائهم الخاصة بعد أن كانوا يعتمدون إبان الطفولة على الكبار في الريادة  وفي التفسير أب

غاليق الحياة وعدم الوضوح هذا يفضي بهم إلى التهيب والخجل واالرتباك، وفرط الحساسية والنزعة لم

نه أن يعزز إذا ما وجدت الظروف المهيئة والمناسبة لذلك كعدم تلبية أاالعتدائية والقلق وهذا األخير من ش

إن مختلف التغيرات التي تطرأ الحاجات األساسية المختلفة، أو عدم تفهم الوالدين ألهمية هذه المرحلة، 

يعيد   أنوهذا الحاجة يمكن ، على المراهق تتطلب توفير بعض الحاجيات حتى يتحقق له النمو السليم
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أحسن وسيلة لتحقيق  والتي تعتبربرز البدائل أوجد بديل عنها، ولعل  إذافيها المراهق النظر في حالة ما 

منظمة داخل المدرسة تكون داخل  األنشطةممارسة في  تتمثل ،مختلف الحاجيات التي ذكرناها سابقا

 أهميةله  إذ يعد هذا األخيرومع من هم في سنه مما يساعده على التفاعل معهم،  أقرانهالجماعة مع 

 .تزان شخصيتهافي اكتساب قيم اجتماعية تساعد في  التلميذ المراهق لصالح

 :مظاهر المراهقة -6

 :حياة الفرد، و من بين ما يظهرها بهذه الصورة يمرحلة المراهقة مرحلة حرجة ف

 :الصراعات النفسية  -6-1

الصغير، يسعى ألن يكبر، و يتحمل المسؤولية، ( المراهقة)و التي تطرأ على المراهق، فالمراهق و  

و لكنه يحتاج ألن يظل طفال ينعم باألمن و هو يسعى لالستقالل، كما أنه يحتاج إلى المساندة، و الدعم، 

االعتماد على اآلخرين، خاصة الوالدين، و األسرة، و هو يسعى أيضا إلى الحرية الشخصية، و لكن  و

 .المعايير، و القيم االجتماعية تكبله أحيانا

 :الضغوط االجتماعية الخارجية -6-2

و هذه كثيرة على المراهق، فعليه أن يقف على قدميه، و أن يفكر بنفسه حيث يختار و يقرر إذ يريد 

حقيق ذاته، و ميوالته، و أن يشبع حاجاته، و لكن عليه أن يتطابق تفكيره و سلوكه مع المعايير ت

 .االجتماعية، لكن عليه أن ال ينسى مفهوم التوافق االجتماعي

 :االختيارات و القرارات  -6-3

ختيارات و على المراهق القيام باالختيارات و اتخاذها بحيوية إذ تحدد مستقبل حياته، و من هذه اال

 (.الزواج أو االضطراب منه)و منها ما يتعلق بالزواج ( مستواه، نوعه، مداه)القرارات ما يتعلق بالتعليم 
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 :البطالة  -6-4

و يقصد بها البطالة االقتصادية، و االعتماد على اآلخرين، و يقصد : jersildكما يسميها جيرسليد 

جنسيا، إال انه غير مسموح له أن يمارس الجنس إال في بها أيضا البطالة الجنسية، فالمراهق مؤهل 

 .الحالل شرعا، و بعد أن يستطيع الباءة، و هذا ال يأتي إال بعد فترة قد تطول

 :الخلط في أذهان الكبار -6-5

مثل السلطة، الحرية، النظام، الطاقة، الديمقراطية، و اختالف  مبخصوص مفاهي( الوالدين أو المربين)

  (1) .وجهات النظر بين الكبار و المراهقين بخصوص مختلف المفاهيم

 : الغيرة  -6-6

اجتماعي و تظهر الغيرة هنا، عند هنا، عندما يبدأ  مثيرههي رد فعل انفعالي، ينشأ من غضب، و يكون 

 .االهتمام بالجنس اآلخر

 : الذكاء  -6-7

، ثم يتغير قليال، نظرا لحالة االضطراب النفسي السائد في هذه (01)ينمو مطردا في الثانية عشر 

المرحلة، كذلك نالحظ ظهور القدرات الخاصة، أي تقلب نمط معين من أنماط السلوك المعرفي، و النمو 

خاصة، يمكن الكشف عنها في  العام للمراهق، يسمح لنا بالكشف عن ميوله، الذي غالبا ما يرتبط بقدرة

 .، و بالتالي يمكننا توجيه المراهق تعليميا، و مهنيا(01، و 01)حوالي سن الرابعة عشر 

 

                                                           
 .  22سمير أحمد كامل، مرجع سبق ذكره، ص  –( 1)
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 :االنتباه  -6-8

أو في مداه، فهو يستطيع أن يستوعب مشاكل  هتزداد قدرة المراهق على االنتباه سواء في مدة االنتبا 

بلور شعوره على كل شيء في مجاله اإلدراكي و الحسي، و طويلة و معقدة في يسر و سهولة، أي انه ي

 .التعرف و االحتفاظ

 :التذكر -6-9

 .تؤكد العديد من األبحاث أن عملية التذكر تنمو في المراهقة، و تنمو معها قدرة التذكر 

 :التخيل -6-11

يتجه فكر المراهق نحو الخيال المجرد المبني على األلفاظ، و الصور اللفظية، و لعل ذلك يعود إلى  

و تكاد تدخل طورها النهائي، و بالتالي يتسم خيال المراهق، بأنه الوسيلة التي . عملية اكتساب اللغة

غير المحققة، و وسيلة يتجاوز من خاللها حواجز الزمن، و المكان فهو أداة ترويحية و مسرح للمطامح 

 (1). لتحقيق االنفعال

 : الميول  -6-11

أشارت بعض األبحاث أن الميل إلى أعمال التجارة، و نشاط األبدي، يزداد عند البنين، أثناء المراهقة، أما 

البنات فيظهرن ميال نحو النشاطات اليدوية كالخياطة، و الطرز، و الطبخ، و كذلك الميل إلى االهتمام 

 .اهر االجتماعية التي تحيط بهنبالظو 

 

                                                           
 .  123، دار الشرف، المملكة السعودية، ص دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العامفى محمد زيدان، مصط –( 1)
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 : القابلية على التعميم -6-12

بعد أن كان المراهق في طفولته يعتمد على التعبير عن أشياء يريدها باستعماله لألشياء الشخصية، و 

 .لكن في كبره يستطيع التعبير عن األشياء بقول أو لفظ واحد، و قد تكون إثارة واحدة

  :القدرة على التجريد -6-13

و يتمثل ذلك في تحول المعرفة من الكيف إلى الكم، و إدراك العالقة الكمية و تظهر القدرة على فهم  

العالقات الكمية المجردة مع القدرة على فهم العالقات الكيفية، التي تتمثل في فهم الناشئ للمعاني، و القيم 

على التفكير و التجريد ارتباطا وثيقا بفهم عليه ترتبط القدرة في تكوين فلسفة الفرد الخاصة، و  التي تساهم

 (1) .العالقات الكيفية لألشياء، و تشكل الجانب الهام، و الضروري، من النضج الذهني

 : و الغضب الخوف  -6-14

 .و يظهر أمام األشياء المادية، أو الوضعيات االجتماعية كاالرتباك و الخجل

 :النظريات المفسرة للمراهقة -7

 تتعلق بالنضج، و من أهمها و ترتكز على التغيرات البيولوجية، (2) :النظريات البيولوجية -7-1

  G.S.HALLنظريات هول  -7-1-1

، فهو يتصور  هاثم وضع قواعد" هول"ية للمراهقة، و ما يتبعها من أعمال مبناءا على الدراسة العل

أنها مرحلة انتقال بين الطفولة و الرشد، تناظر و تقابل فترة االضطراب التي مر بها اإلنسان قبل أن 

                                                           
 .  51ص  1991، دار العربية للدراسات و النشر، 1، طالمراهقنوري الحافظ،  –( 1
 (.19-15)هدى محمد قناوي، مرجع سبق ذكره، ص، ص –( 2
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يعمل، و يرتقي إلى الصورة المحتضرة، فهي شبيهة بالمرحلة التي حاولت المجتمعات اإلنسانية أن تنتقل 

من تردد، و انتكاس، و نضال مرير، و  فيها من البدائية، إلى التحضر، و ما تتميز به هذه المرحلة

مصطلح العواطف و التوتر، حيث استعمله لما تتميز به فترة المراهقة من تعارض و " HALL"يستعمل 

 .تصارع لدى المراهق، بين األنانية، و المثالية، و القسوة، و الرقة، العصيان، الحب

اثية، و قد افترض أن النضج أن التركيب العضوي يخضع لسيطرة عوامل ور " هول"ففي نظر  -

يحدث مهما كان الوضع االجتماعي، و االقتصادي أو الثقافي، فالمراهقة فترة ميالد جديدة، تتسم 

، و على هذا فالمراهقة فترة تتناسب مع فترة النمو ةبخصائص و سمات، تختلف عن مرحلة الطفول

 .اإلنساني عندما كان اإلنسان في فترة انتقال مضطربة

أن الشخصية هي فترة المراهقة، تمر بتغيرات سريعة لدرجة، أنه يبدو معها " HALL"عتقد كما ي -

المراهق شخصا مختلفا، أي أن النمو من الطفولة إلى المراهقة، لم يكن متصال فبعض التغيرات في فترة 

راهقة، يختلف المراهقة تختلف تماما عن ما كانت عليه في فترة الطفولة، الن النمو الجسمي في مرحلة الم

 (1) .عن مرحلة الطفولة، و عمم ذلك على جوانب النمو

 :psychonalytic.Theorieنظرية التحليل النفسي  -7-1-2

أن عدم استمرارية النمو بسبب التغيرات البيولوجية، التي يسببها البلوغ، و التي تؤدي " آنا فرويد"تعتقد 

، و ما يمكن أن يتخذ من ميكانزمات للدفاع، فترى آنا egoإلى نشاط الوظيفة الجنسية، فهي تهتم باألنا 

فرويد أن األنا يقوم بوظيفة توفيقية لمواجهة وقائع العالم الخارجي من ناحية، و داخليا للحياة النفسية للفرد 

من ناحية أخرى، و تعتقد أن المراهق يعيش في حالة توتر مستمرة، تتطلب دفعات، و هي بذلك تؤكد 

                                                           
 (.31-11)ذكره، ص، صهدى محمد قناوي، مرجع سبق  –( 1)
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بين آليات الدفاع ضد التوتر و القلق، و بين السلوك، فهذه الدفعات، تؤدي إلى نمو  على العالقة

 :اجتماعي سوي، و من آليات الدفاع و ميكانزماته تذكر

 .و هو حيلة دفاعية ال شعورية، تدفع ما ليس مقبوال إلى الالشعور:  reprissions: الكبت -

اهر الواقع النفسي ال وجود لها، حيث يتوهم أن بعض ظو  و هو اإلصرار على :Demialاإلنكار  -

الفرد، أن ما يتمناه حقيقة واقعية، و قد يؤدي إلى فقدان االحتكاك بالواقع، مثلما ينكر الفرد، أن أمه ماتت 

 .رغم انه تأكد موتها

آنا "أي الهروب العقلي أو الجسمي، من المواقف غير السارة، تعتبر : withedrawalاالنسحاب  -

المراهقة، فترة من االضطراب في االتزان النفسي، تظهر نتيجة النضج الجنسي، و ما يتبعه من " فرويد

و عودة نشاطها، و ترى أن األنا األعلى في هاته الفترة، قد يتعرض " الشهوانية"يقظة القوى الليبيدية 

جهة نظرها لطور من الضعف، يعيشه بصورة متقطعة، و غير مستمرة، و تتميز مرحلة المراهقة من و 

اآلليتان  نبآليتين دفاعيتين، تعتبر كل منهما بصورة أو بأخرى، امتداد اآلليات الدفاعية السابقة، و هاتا

 .هما الزهد و التقشف، و العقالنية و التعقل

فعلماء التحليل النفسي ينظرون إلى الفرد على انه مجموعة من اآلليات أو الميكانيزمات الدفاعية،  -

التي تحدث له في فترة المراهقة، و " النضجية"بتكيف الفرد الصحي مع التغيرات البيولوجية و التي تسمح 

الرد في أوضحوا أن فترة المراهقة هي فترة يكون فيها العالم الداخلي للفرد في حركة عنيفة، كما يكون 

 (1) .نفس الوقت حساسا للغاية

 

                                                           
 (.31-11)هدى محمد قناوي، مرجع سبق ذكره، ص، ص –( 1)
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الدوافع من هدف جنسي إلى هدف اجتماعي، و تعني إعادة : Sublimation التسامي و اإلعالء -

 .و هي حيلة دفاعية، تفرغ بها طاقات غريزية في أشكال سلوكية غير غريزية

 : Cultural theoriesالنظريات الثقافية  -7-1-3

يرى علماء االنثرويولوجيا إلى العوامل البيئية، و الثقافية، على أنها ذات أهمية أساسية في تحديد 

، فهي ليست إال عامال ثانويا، تتحكم في العوامل الثقافية "التكوينية"أما من الناحية الوراثية  النمو الجسمي،

 .و البيئية

 : "روث بندكيت"و " مارغريت ميد"رأي  -

أن السلوك الذي كان ينسب إلى المراهقين، باعتباره جزءا من " مرجريت ميد"اتضح مع ظهور أبحاث 

يمكن تفسيره بمعزل عن الضوابط و المعايير الثقافية، التي تحدث في بنية تكوينهم البيولوجي، أصبح ال 

المجتمع، و تركيبه، و نضم مؤسساته، و قيمه، و عاداته و تقاليده، تأثر في المعامالت بين أفراد 

على تأثير البيئة على نمو شخصية الفرد من خالل " مرجريت ميد"المجتمع، و في تكوينهم، و تؤكد 

، فوجدت أن مرحلة المراهقة تمر بسالم، و بدون أي 0511تي قامت بها على جزر سامو سنة دراستها ال

م، كون الثقافة تؤثر على نمو المراهق، و 0511سنة " توتر، و هذا ما أكدته دراستها في غينيا الجديدة

 :أظهرت الدراسة حول النمو الثقافي، و تأثيره على بناء شخصية الفرد من مفهومين هما

  Cultural determinismلتحديد الثقافي ا -

 Cultular relatirisim (1)النسبية الثقافية  -

                                                           
 (.33-31)هدى محمد قناوي، مرجع سبق ذكره، ص، ص –( 1)
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وعلى هذا، فان الثقافة هي التي تحدد نمو الفرد الذي يعكس بدوره االختالفات الثقافية، فالثقافات  -

أن المشكالت على " المختلفة تولد أنواعا مختلفة من الشخصيات النسبية الثقافية، و تؤكد مرجرين ميد

 .التي يعاني منها المراهق بسببها العوامل االجتماعية

أن الثقافات تختلف في االستمرارية بين أدوار الطفولة، و الرشد، : Roth.Bكما ترى روث بندكت  -

فاالنتقال من مرحلة إلى أخرى يكون محددا اجتماعيا في بعض المجتمعات، و في مجتمعات أخرى، لها 

االنتقال من الطفولة إلى الرشد محسوسا، فالتنشئة االجتماعية في نظرها تجعل االنتقال  ثقافات أخرى يتم

من الطفولة إلى الرشد، و اجتياز مرحلة المراهقة أمرا سهال أو صعبا، فليست الظروف البيولوجية وحدها 

 .هي التي تلد الصراع، و لكن التنشئة الثقافية لها دورها أيضا

 :االجتماعينظرية التعلم  -7-1-4

تشكل العوامل الثقافية النمو االجتماعي من خالل تعزيز السلوك المرغوب فيه، فيرى كل من 

، إن الفرد يستطيع اكتساب سلوك جديد تحت شروط معينة،  L" لترز" و  B" بندورا"و  G.Z" جيوبرت ز"

عية مسؤولة عن نمو الفرد من خالل التعلم المباشر، و مالحظة اآلخرين، و تعتبر عملية التنشئة االجتما

سواء كان سويا أو منحرفا، فسلوك المراهق يتوقف على القمع الثقافي، و التوقعات االجتماعية، و هو 

نتيجة تربية الفرد، فالنمو مستمر، يتوقف على القمع الثقافي، و التوقعات االجتماعية، و هو نتيجة تربية 

 .تنشئة االجتماعية و ليس النضجالفرد، فالنمو مستمر، و هذا ما يمثل حاصل ال

 :النظرية البيوثقافية  -7-1-5

تعمل هذه النظريات على تفسير النمو في مرحلة المراهقة على أنه نتيجة التفاعل بين التأثيرات 

 .البيولوجية و الثقافية
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 :الدفاعية" أوزيل"نظرية   -7-1-6

المراهقة أولهما أنه يوجد تغير بيولوجي، و ترى هذه النظرية، أن هناك ناحيتين من التغير في فترة 

خاصة الدافع الجنسي، أما الثاني فهو الرغبة الجامحة في تحقيق االستقالل، فالتنشئة االجتماعية تعمل 

على بناء الشخصية السوية لألفراد المجتمع من خالل غرس القيم و المعايير و أنماط السلوك التي تساعد 

لى الحياة في المجتمع بكل معاييره، فالتنشئة االجتماعية تعمل على تكوين الفرد على أن يصبح قادرا ع

الضمير الذي يراقب سلوكات الطفل و تصرفاته، و لكي يتعلم ضوابط السلوك و يكف عن األعمال التي 

 .ال يقبلها المجتمع و يخضع ألساليب و معايير السلوك و القيم المتعارف عليها في المجتمع

أنه كلما تفتحت حياة اإلنسان الداخلية مضى المجتمع كي يتفق معها  ":اريسكو"نظرية  -7-1-7

أو يتكيف معها، و على نحو يتضمن التتابع المناسب لمراحل النمو، و يحدد اريسكو ثمان مراحل الزمة 

 :النمو النفسي االجتماعي، أربعة من هذه المراحل تسبق مرحلة المراهقة و هي

 .رتياب و تبدأ من سن عام إلى عامينمرحلة الثقة مقابل اال -

 .سنوات 1أو  1شهر إلى  01مرحلة االستقالل الذاتي مقابل الجهل و التشكيك و تبدأ من  -

 .سنوات 1سنوات إلى سن  1مرحلة المباالة مقابل اإلحساس باإلثم و تبدأ من سن  -

 .مرحلة العلو أو التفوق مقابل الدونية و تبدأ من فترة الكمون -

رحلة الهوية أو الذاتية مقابل التباس األدوار فهذه المرحلة تبدأ بثورة فيزيولوجية تعرف بطور البلوغ م -

و تناظر هذه المرحلة فترة المراهقة، فالمراهق في تمرده يتجه إلى سيطرة الوالدين نحو جماعة األقران طلبا 

الراشدين الذين يعاشروهم أو يتعاملون لألمن و قد يشعر بنوع من التعويق، و اإلحباط المتتالي من جانب 

 .تتألف من صور و أدوار اجتماعية ةمما دفع أي منهم إلى انتحال ذاتية سالب معهم
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مرحلة األلفة مقابل الوحدة أو العزلة يمكن أن ينتاب المراهق إحساس عنيف بالوحدة أو العزلة  -

 .بسبب تجنبه االرتباط أو االتصال بشخص آخر لتأثير الخوف

 .المرحلة الوالدية مقابل الركود -

 (1) .مرحلة تكامل الذات مقابل اليأس -

 :المراهقـــــة تــــــــــــــالكمشـــــــــــــــ -1

 :ما يلي أهمهافترة المراهقة، من  أثناء (ة)هناك عدة مشاكل يواجهها التلميذ        

 :مشاكل النمو  -8-1  

والشعور بالتعب بصورة سريعة، معاناة الغثيان، عدم االستقرار النفسي وعدم  األرقحيث يناله       

ال تهم الراشد كثيرا لكنها بالنسبة للمراهق تكون مصدر قلقل وخاصة  األمورالجسم، فهذه  أعضاءتناسق 

 (2.)ذا ما جعلته معرضا للسخريةإ

 :المشاكل النفسية  -8-2   

انطالقا من العوامل النفسية التي تبدو واضحة في تطلع المراهق نحو التجدد واالستقالل وتأكيد       

 األمورالمجتمع بل يقصد  وأحكامالذات بشتى الطرق والوسائل، فالمراهق ال يخضع ألمور البيئة وقوانينها 

ذاويناقشها حسب تفكيره وقدراته،  ن يسعى أل وأحاسيسهن المجتمع يعارضه وال يقدر مواقفه أب أحس وا 

                                                           
 (.35-33)هدى محمد قناوي، مرجع سبق ذكره، ص، ص –( 1
، 1991، الدار العربية للعلوم، لبنان، 1، ط(وحقائقها األساسية) سيكولوجية الطفل والمراهق عبد العالي الجسماني، ( 2

 . 511ص 
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ال يهتمون بقدراته ومواهبه وال يعاملونه  واألصدقاءوالمدرسة  األسرةيؤكد بنفسه تمرده وعصيانه فإذا كانت 

 (1. )ن يتعرف كل الناس على قيمتهأيحس بذاته و  أنكفرد مستقل فهو يجب 

  :المشاكل االنفعالية -8-3

العامل االنفعالي في حياة المراهق يبدو واضحا في عنفه وحدة انفعاالته، وهذا االندفاع االنفعالي  نإ      

حساسالتغييرات الجسمية  إلىليس باألساس نفسي خالص، بل يرجع ذلك  جسمه،  والمراهق بنم وا 

الفتخار خشنا، فيشعر المراهق بالفرحة وا أصبحالرجال وقد  أجسامن جسمه ال يختلف عن أوشعوره ب

خوف المراهقين من  بوضوحويشعر في نفس الوقت بالحياء والخجل من هذا التغيير المفاجئ، كما يتجلى 

 .يكون رجل في سلوكه وتصرفه أنوالتي تتطلب منه  إليهاهذه المرحلة الجديدة التي ينتقل 

 :المشاكل الصحية -8-4

يصاب المراهق بالسمنة البسيطة  أينة، المتاعب المرضية التي يتعرض لها المراهق هي السم نإ     

، وعرضه على الطبيب المختص، فقد يكون سببها األكلن زادت على ذلك فيجب العمل على تنظيم ا  و 

المراهق  نألالغدد كما يجب عرضه على انفراد مع الطبيب لالستماع لمتاعبه، وهذا هو جوهر العالج 

الفيتامينات  أهميةفي هذا المجال على  أقيمتعدة دراسات  أكدتوال يفهمونه، كما  أهملوه أهلهن أب حسي

 .والحركات البدنية في زيادة طول العظام والخاليا بالعضالت

 :مشاكل الرغبات الجنسية  -8-5 

يشعر المراهق بالميل الشديد للجنس اآلخر، ولكن التقاليد من مجتمعه تقف حائال  أنعي يمن الطب     

الدوافع الفطرية  إعاقةيعمل على  ذاه فعندنا يفصل المجتمع بين الجنسين فإنينبغي،  ينال ما أندون 

حباطهاالموجودة عند المراهق اتجاه الجنس اآلخر  السلوك المنحل  إلىتعرض النحرافات تؤدي يوقد  وا 

                                                           
 .21، ص 1921، دار المعارف، القاهرة، (ط.د)، مشكالت المراهقين في المدنميخائيل خليل معوض، ( 1
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بهم الملتوية التي ال يقرها المجتمع، كمعاكسة الجنس اآلخر والتشهير  األساليب إلىاللجوء  إلىباإلضافة 

 (1.)المنحرفة واألساليبببعض العادات  اإلغراء أو

. األخالقيةومراجعة السلطة  األسرةخارج  إلىولذلك يحرض البلوغ الجنسي على نقل الرغبة الجنسية      

، األخالقيةعندما يكون هناك ترتيب جديد لألولويات  أو، أخرى إلىعندما تنتشر عاطفة ما من جهة 

 (2. )عند الفرد، فإن الحادثة  تبدأ بشكل مختلف للعنف أوفي النظام االجتماعي  سواء

 :المشاكل االجتماعية -8-6

العالقة بينه وبين الكبار المحيطين به، هذه  إلى إرجاعهاالمشاكل التي قد يقع فيها المراهق يمكن  إن    

صول على مركز ومكانة في المجتمع ، كالحاألساسيةالمشاكل تنشأ عنده من االحتياجات السيكولوجية 

حساسه  .بأنه فرد مرغوب فيه وا 

المراهقة تدخل كسلك محوري يتعرض على عدة ضغوط خارجية أو . فمن ناحية المنظور االجتماعي   

داخلية التي يصطدم بها الشخص، حيث هاته العوامل أو الضغوط وكثرتها تطبق على المراهقين مثل 

فة إلى تاريخ ، كذلك عامل ثقافة المجتمع كالعادات والتقاليد، باإلضا(الخ......الوالدين، المعلمين، )

 (3.)ومكان حدوث سن المراهقة

 :مصادر سلطة المراهق -8-7

 نقد ومناقشة كل ما  إلىنه يميل أيعامل معاملة الصغار، لذلك نجد  أنال يريد المراهق : األسرة

 وأفكارله آراء ومواقف  أصبحت، ولم يعد يتقبل ما يقال له، بل وأفكاريعرض عليه من آراء 

                                                           
، دار النهضة العربية للطباعة (ط.د)، سيكولوجية النمو دراسة في نمو الطفل والمراهقعبد الرحمان محمد العيسوي، ( 1

 (.11 -13)ص .، ص 1922يروت، والنشر، ب
 .، 1992، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، (ط.د)ترجمة احمد رمو  ،(وداعا ايتها الطفولة) المراهقة كابلن، . ج.لويز( 2
3(, gaitan morin,  ed, 3Psychologie de l’adolescence Richard Cloutier. Sylvie Drapeau, 

Canda, 2008, p 30.  
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شخصية المراهق تتأثر بالصراعات والنزاعات الموجودة بينه  إنلدرجة العناد،  أحيانايتعصب لها 

 .تمرده وعدم استسالمه أوبخضوع المراهق وامتثاله  إماوتكون نتيجة هذا الصراع  أسرتهوبين 

 سلطتها  أن، بل يرى أوقاتههي المؤسسة االجتماعية التي يقضي فيها المراهق معظم  :المدرسة

يفعل ما يريد في المدرسة، فلهذا يأخذ مظهرا  أن، فال يستطيع المراهق األسرةشد من سلطة أ

 (1.)المدرسين أوالمدرسة  أوسلبيا للتعبير عن ثورته كاصطناع الغرور واالستهانة بالدرس 

ليست  أوفترة المراهقة ليست بالمعضالت الصعبة  أثناءهذه المشكالت التي يواجهها التلميذ  نإ      

فهذه المشكالت هي عبارة عن حاجات  ،نعالج هذه المشكالت أنقابلة للحلول، بل العكس صحيح يمكن 

يحقق وفيها ما ال يستطيع تحقيقه نظرا لطبيعة هذه الحاجة وعدم  أنيريدها المراهق، فيها ما يمكن 

 .تالئمها مع قوانين وضوابط المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .391مرجع سبق ذكره، ص  براهيم اسعد،ميخائيل إ( 1
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    : ةــــــــــــــــــخالص

من خالل ما سبق ذكره، يمكن لنا القول أن مرحلة المراهقة، هي أهم مرحلة في حياة اإلنسان، فهي 

مكملة لمرحة الطفولة، كما أنها أساس التكوين مرحلة الرشد، ففي هذه المرحلة يتم بناء الشخصية، و 

 .تحديد كل المفاهيم التي يعيشها الفرد، ووضع خطط المستقبل

من أخطر المراحل، الن اإلنسان في هذه المرحلة يبين مساره نحو االيجابي، والسلبي، كما أنها تعتبر  -

، تجلب له المتعة بإشباعه لمختلف (التلميذ و التلميذة)فالرياضة المدرسية بالنسبة للذكور و اإلناث 

ألنشطة الراحة و الترويح عن النفس، وكثيرا تعتمد على ا: الحاجات التي يتطلبها نموه فيها و منها

الرياضية، ألنها تعتبر وسيلة التحكم في سلوك المراهق العدواني، وتصريف طاقاته الكامنة بصفة مقبولة 

اجتماعيا، كما تساعد التلميذات في اكتشاف مفهوم حصة التربية البدنية والرياضية في هذه الفترة، كونها 

ون مع المؤسسات التعليمية في المناطق هي األخرى، تمر بمراحل المراهقة المذكورة سلفا، وهذا بالتعا

المرحلة التربية البدنية والرياضية، و وزنها في  ى حصةوفيما يلي سيتم التطرق إل. الريفية، أو المعزولة

التربية البدنية والرياضية كونها مادة حية، ، و سيتم ذلك حصة و سيتم التعرف على حيثيات  المتوسطة،

 .في الفصل الموالي
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 :تمهيد

لقد أصبحت الرياضة في صورتها التربوية الحديثة، بنظمها، وقواعدها،السليمة، وأنواعها المتعددة، 

ميدانا هاما وواسعا من ميادين التربية، وعنصرا أساسيا وقويا إلعداد المجتمع، وتهيئته بصفة عامة، والفرد 

ية والرياضية، كمادة تربوية تحتل مكانة بصفة خاصة، بحيث تساهم في نموه بدنيا وفكريا، والتربية البدن

مرموقة، ضمن برامج المنظومة التربوية، فهي ليست مجرد نشاط أو حركة تؤدي إلى هدف معين، بل 

خصصت لها أهداف بغرض الوصول إلى غايات الفرد من الناحية البدنية، والحركية، وكذلك العقلية 

، وتوجهه توجيها سليما، النشءكائز التي تساهم في تكوين و البيئية وتعتبر المدرسة إحدى الر ، االجتماعية

يتماشى، واألهداف التربوية كما تلعب دورا هاما وأساسيا في تكوين وتربية، وتهذيب الفرد من الناحية 

، داخل الحصص التربوية، خاصة منها حصة التربية البدنية والرياضية التي تتميز واالجتماعيةاألخالقية 

مباشر، لمختلف العناصر المكونة للمجموعة والتي من ضمنها فئة التلميذات في المرحلة فعلي و  باحتكاك

التربية البدنية والرياضية،  وذلك وفق  معالم حصة يوضح ،المتوسطة، وسنسعى في هذا الفصل إلى تقديم

 :الطرح التالي
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  :طمرحلة التعليم المتوس -1

ولة والمراهقة على أن هذه المرحلة من النمو هي عبارة عن مرحلة اتفق علماء النفس المهتمون بالطفلقد    

في حاجة  لدى المراهق حيث يصبح  ،عيةواالجتما ،و العقلية ،و الوجدانية ،التغير في النواحي الجسمية

 فترة اضطراب تؤثر على المراهقين هيالمراهقة ف ،به ويوجههماسة إلى من يأخذ بيده ويرعاه ومن يهتم 

النمو تمثل على أسرهم ومجتمعهم إال أن المتفق عليه حتى اآلن هو أن هذه المرحلة من و  ت،والمراهقا

وباعتبار وباعتبار أن فترة المراهقة بدايتها متزامنة مع مرحلة التعليم المتوسط، ،مرحلة صعبة إلى حد ما

 ية  الرياضيةان موضوع الدراسة،حول اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدن

  :ثم المراهقةفسنتطرق إلى عرض مرحلة التعليم المتوسط 

 :مفهوم مرحلة التعليم المتوسط -1-1

من عمر  ةسن (21-21)مرحلة المراهقة المبكرة وتمتد من  أووتدعى هذه المرحلة بالطور الثالث   

 كي يتلقن  درات، فهي فرصةالتلميذ، يزداد المراهق في نهايتها قوة وقدرة على الضبط  والتحكم في الق

سنة من عمر  21حوالي  أقصاهالمهارات الحركية، وكذلك يصل نمو الذكاء في هذه المرحلة تقريبا 

نتيجة بعض التجارب والخبرات وتظهر في هذه المرحلة نقطة هامة  واإلدراكالتلميذ، وتزداد عملية الفهم 

وين مبادئ واتجاهات عن الحياة  والمجتمع ومنها في حياة المراهق حيث يميل الفرد ويستعد للبدء في تك

بتكوين الفرد ليصبح في نهاية المطاف قادرا  هذه المرحلة أيضالى القراءة وحب االطالع، وتمتاز إالميل 

 . االجتماعية واألنماطيستقر فيه المثل  أنعلى 

التربية الوطنية الجزائرية،  مرحلة دراسية معتمدة من قبل وزارة هي :مرحلة التعليم المتوسطكما ان      

حيث تقع هذه المرحلة، في موقع حساس في عملية التعليم،تمتد من السنة االولى متوسط، الى السنة 

 .الرابعة متوسط،  فهي تأتي بعد مرحلة التعليم االبتدائي، وقبل التعليم الثانوي
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 :مرحلة التعليم المتوسط أهمية -2

 :في كونها متوسطةال التعليم المرحلة أهميةتكمن  -

 .األصليةثقافته  إلى أعمق اتتيح المزيد من الفرص لكي يحقق الطالب انتماء -

 أوتتيح المزيد من الفرص لتنمية قدرات واستعدادات الطلبة بما يعدهم لالختبار التعليمي  أنهافضال  -

 .ى األخر المهني في المراحل التعليمية 

ط تحتوي وتتضمن مجموعة االهداف المراد بلوغها والوصول اليها فضال عن هذا فمرحلة التعليم المتوس -

 .للتحقيق النجاح

 :مرحلة التعليم المتوسط أهداف -3

 :هذه المرحلة نذكر منها  تحقيقها إلىتسعى  التي هدافجملة األ ومن  

دته وعقله شاملة لعقي إسالميةتربية النشء تربية  هدفهامرحلة ثقافة عامة هي مرحلة التعليم المتوسط -

 .وجسمه وخلقه

 .في نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته اإلسالميةتمكين العقيدة  -

 .لثقافة والعلوم األساسيةتزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه، حتى يلم بالمبادئ  -

 .تنمية قدرات التلميذ العقلية والمهارية  والتهذيبية -

وتدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح  اإلسالميةاالجتماعية  تربية التلميذ على الحياة -

 (1) .أمرهلوالة  واإلخالص

 :تتلخص في التاليعدة حاجات  إلىومرحلة التعليم المتوسط كغيرها من مراحل النمو تحتاج   

 .الذي يساعد على تعلم المهارات الحركية بشكل منتظم األستاذ إلىالحاجة  -

                                                           
1
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 .سرةفاهمة التامة بين المدرسة واالالم إلى الحاجة -

 .العناية بصحة الفرد وذلك بإجراء الكشف الطبي عليه إلىالحاجة  -

عن طريق النشاط مع مراعاة الراحة الالزمة والتغذية  األفراداستنفاد الطاقة الزائدة لدى  إلىالحاجة  -

 .الكاملة

 (1.)ميذالعمل على بعث الروح والثقة والتعاون بين التال -

ن مرحلة التعليم المتوسط ما بين المرحلة االبتدائية التي تمثل بداية سلم التعليم العام أويمكن القول ب   

الدراسة االبتدائية،  إتماموالمرحلة الثانوية التي تمثل نهايته، ويلتحق بها التالميذ بعد الحصول على شهادة 

د في السنة الرابعة امتحان وطني، يحصل الناجح فيه على سنوات، يعق أربعراسة في هذه المرحلة دومدة ال

ه ذوتهتم ه. المهني أو تحاق بإحدى مدارس التعليم الثانويشهادة التعليم المتوسط، والذي تؤهله لالل

 إلىالتي تسعى  األهدافالمرحلة بتنمية التلميذ في جميع الجوانب بما فيها الجانب االجتماعي من خالل 

 .تحقيقها

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
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 :حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة -4

 :في المرحلة المتوسطة مفهوم التربية البدنية والرياضية -4-1

باعتبار التربية البدنية جزءا ال يتجزأ من التربية العامة، كما نجد أن تطورها عبر العصور قد 

فت، وتطورت، حسب تطور الحضارات، خضع لنفس المؤثرات التي خضعت لها التربية العامة، حيث اختل

للمجتمعات، ويفهم الكثير من الناس، أن التربية البدنية  واالقتصاديةوالثقافات باختالف النظم السياسية، 

فهما خاطئا، خاصة في المناطق الريفية والمنعزلة، أو المجتمعات المحافظة، التي تفيد  توجهات 

يح المقصود ، لذلك من الواجب العمل على توضو الرياضية نيةالتربية البد حصة  التلميذات نحو ممارسة

، فبعض األفراد يعتقدون أن التربية البدنية هي (ة)الطلبة والتالميذ( حصص) بهذا التعبير في صفوف

( الذكور)وآخرون يفسرون التربية البدنية بأنها مضيعة للوقت، وتخص فقط فئة الشباب  ألرياضاتمختلف 

 .  (1)يتوجه إليها البعض على أنها عضالت وعروق ، كما(ذاتالتلمي)ال اإلناث 

 :تعاريف العلماء للتربية البدنية والرياضيةسنسرد بعض : وفيما يلي

 ةيعرفها التربية البدنية بأنها جزء من التربية العامة، تشغل دوافع النشاط الموجود :ناش تعريف  

أوجه  فهذه األغراض تتحقق حينما تمارس واالنفعاليةية في التنمية من الناحية العضوية، التوافقية العقل

 .(2)التربية البدنية، سواءا كان ذلك في الملعب، أو في حمام السباحة، أو في قاعة التدريب

التربية البدنية هي ذلك الجزء من التربية العامة، الذي يختص باألنشطة القوية،  :تعريف نيكس  

 .وما ينتج من إشتراك، هذه األوجه من النشاط، مع تعلم كل األوجهوالتي تتضمن عمل الجهاز العضلي، 
                                                           

 .011، ص0191، مطبعة جامعة بغداد، 0ط ،نظرية التربية البدنيةقاسم حسن البدري،  (1
 .41مة حسن معوض، وكمال صالح عبده، د س، صترج أسس التربية البدنية، تشارلز بيوكر، (2
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التربية البدنية هي ذلك الجزء البسيط من التربية، والذي يتم عن طريق النشاط  :تعريف شارمن 

  .(1)الذي يعتمد على الجهاز الحركي لجسم اإلنسان، والذي يكسبه بعض الصفات السيكولوجية الخاصة به

 :التعريف اإلجرائي للتربية البدنية والرياضيةلتعاريف نستخلص من جملة هذه ا -

التربية البدنية والرياضية، هي ذلك الجزء المتكامل من العملية التربوية التي تثري، وتوافق الجوانب 

من التربية  يتجزأ، لشخصية الفرد بشكل رئيسي، فهي جزء هام ال ، والتربويةواالجتماعيةالبدنية والعقلية، 

 .على وجه خاص والتلميذات امة، ومن هنا تتجلى أهميتها في عملية بناء كيان التالميذالع

 :في المرحلة المتوسطة مفهوم حصة التربية البدنية والرياضية -4-2

تتمثل حصة التربية البدنية والرياضية، الجزء األهم من مجموع أجزاء البرنامج الدراسي للتربية البدنية     

الله، تقدم كافة الخبرات والمواد التعليمية التي تحقق أهداف المنهج فحصة التربية البدنية والرياضية من خ

والرياضية، هي الوحدة الصغيرة التي تحمل كل خصائص البرنامج، فالخطة العامة لمناهج التربية البدنية 

ب المهارات إلى ما والرياضية، تشمل أوجه النشاط الذي يطلب أن يمارسه التلميذ والتلميذة، وأن يكتس

عداده ى صفة تحضيرهاعلالحصة يصاحب ذلك من تعليم مباشر وغير مباشر، ويتوقف نجاح  ، اوا 

خراجه التربية البدنية و فهناك عدة مفاهيم تتناول مفهوم حصة  (2) .، مع مراعاة حاجات التلميذ أيضااوا 

 :وسنتناولها كاآلتي المرحلة المتوسطة في الرياضية

وسيلة هامة في العملية التربوية التي يقوم بها التلميذ في  لتربية البدنية و الرياضيةاتعتبر حصة  •

حياته اليومية، على المستوى التعليمي البسيط في إطار منظم، والمهيكل، تعمل على تحسين وتنمية 

                                                           
 .42، ص4110، دار الفكر العربي، القاهرة، 3ط أصول التربية البدنية والرياضية، أمين أنور الخولي، (1
 ..11، ص0190، الدار البغدادية للنشر، بغداد، 0ط ،طرق التدريس في ت ب و ر عباس صالح السمراني،  ( 2
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ن تكوينه الجسم ومكوناته من كل النواحي، العقلية، النفسية الخلقية، الصحية، االجتماعية، وهذا لضما

  هذه الصفات، وتنميتها، هو الممارسة الكتسابوانسجامه في بيئته ومجتمعه، وأن أفضل الطرق 

فحصة التربية البدنية والرياضية هي أداة للوصول بالفرد إلى الغابات المرجوة والمستهدفة من قبل  •

على الميدان التجريبي للتربية التربية العامة، التي تتميز بها التربية البدنية والرياضية، بحيث تعتمد 

والتكوين، ضمن طريق ألوان الرياضة البدنية، المختارة بغرض تزويد الفرد بالمعار، والخبرات والمهارات 

 (1) .التي تسهل له إتباع رغباته ليكيف مهاراته، والتعامل بها في محيطه

ة، ال تختلف عن المواد هي إحدى أشكال المواد األكاديمي :حصة التربية البدنية والرياضية  

األخرى سوى أنها تمد التالميذ والتلميذات ليس فقط المهارات والخبرات الحركية، ولكنها تمدهم أيضا 

بالكثير من المعارف والمعلومات التي تعطي الجوانب العلمية، بتكوين الجسم لدى اإلنسان، وذلك 

تلفة الجماعية والفردية، التي تتم تحت اإلشراف التمرينات، األلعاب المخ: باستخدام األنشطة الحركية مثل

 .التربوي، من مربين أعدوا خصيصا لهذا الغرض

إذن فالحصة هي الشكل األساسي الذي تتم فيه عملية التربية والتعليم في المدرسة، وحصة التربية  

ة في المدرسة، ، فيطبق عليها نفس المفهوم، وذلك من خالل مزاولة األنشطة الرياضيةيالبدنية والرياض

وتتميز بعدة خصائص، فهي محددة زمنيا،تبعا للقانون المعمول به، كما أنها جزء من وحدة متكاملة أو 

 .وظيفة هامة هي المنهاج،الذي تؤدي فيه الحصة

 

 
                                                           

 ..11، ص0190، الدار البغدادية للنشر، بغداد، 0ط ،رق التدريس في ت ب و رط عباس صالح السمراني،  ( 1
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 :التعريف اإلجرائي

هي الشكل األساسي الذي تتم فيه عملية التربية والتعليم في المدرسة، حصة الومن هنا، فإن  

صة التربية البدنية والرياضية، فيطبق عليها نفس المفهوم، وذلك من خالل مزاولة األنشطة الرياضية وح

في المدرسة، وتتميز بعدة خصائص، فهي محددة زمنيا،تبعا للقانون المعمول به، كما أنها جزء من وحدة 

ة بالنسبة للتالميذ، ذات أهمية كبير وظيفة هامة،وهي  متكاملة أو هي المنهاج،الذي تؤدي فيه الحصة

المرحلة المتوسطة، فهي تراعي جميع الجوانب العليمة، والنفسية الوجدانية، والمعرفية،  وتلميذات

واالجتماعية قصد تطوير القابلية البدنية، والعقلية ، وذلك بسبب األسلوب الحديث المستعمل في اختيار 

منذ البداية، كما تزودهم بمختلف المعارف الطريقة المناسبة الختيار خطة سير الحصص أو البرنامج 

والخبرات الصحية الالزمة، وتفتح لهم مجاال واسعا لالستفادة من أوقات الدراسة أو التمتع بها، كذلك تعمل 

على توجيه تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة بصفة خاصة إلى أهداف ذات قيمة نافعة، للتكيف مع 

 .الوسط االجتماعي كعناصر مفيدة

 :ة حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة أهمي -5

 الكتسابتتميز أهمية الحصة كمادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لنفسية المراهق، وتحقق له فرص 

الخبرات والمهارات البدنية والحركية التي تزيده رغبة وتفاعالت في الحياة، وتجعله يتحصل على القيم التي 

رها له، وتقوم بصقل مواهبه البدنية والعقلية، بما يتماشى مع متطلبات هذا العصر، لهذا يعجز على توفي

يجب على مناهج التربية البدنية أن ال تقف عائقا لذلك، وال يأتي ذلك إال بتكييف ساعات الرياضة داخل 

ما يتعب لضجر والقلق وعندوخارج المتوسطة ألنها تشغل الوقت الذي يحس فيه المراهق بالملل، وا

أو الرياضية المراهقة، يجد نفسه يستسلم للراحة والنوم، ويضيع وقته بما ال يحمد عقباه، وال ،الرياضي 
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يستعيد نشاطه الفكري، والدراسي بعد ذلك، وبما أن التربية البدنية والرياضية بصفة عامة هي جزء متكامل 

، واالنفعاليةمن الناحية البدنية والعقلية  من التربية العامة، والميدان هدفه تكوين األفراد الالئقين

، وذلك عن طريق ألوان حصص التربية البدنية والرياضية، والتي اختيرت لغرض تحقيق هذه واالجتماعية

األغراض، فإن ذلك يعني أيضا أن حصة التربية البدنية والرياضية كأحد أوجه الممارسات، يحقق أيضا 

ق هذه األهداف، وعلى مستوى المتوسطة، المدرسة فهو يضمن النمو الشامل والملزم للتلميذ، ويحق

 (1) .في النمو االنتظاماحتياجاتهم البدنية، مع مراعاة المرحلة الحرجة للتلميذ، حيث يعّدل 

إن هذا النمو يكون سريعا من ناحية الوزن والطول، حيث تستطيع حصة ت ب و الرياضية، أن  

للعب تخفف من وطأة مجمل المشاكل عند ممارسة المراهق للتربية البدنية والرياضية، ومشاركته في ا

واالتجاهات غير المرغوب  ، وهنا يستطيع المربي أن يحول بين التلميذ(2)النظيف، واحترام حقوق اآلخرين

فيها، والتي تكون سلبية كالغيرة مثال، ومن هنا يرى أن باستطاعته التربية البدنية والرياضية، أن تساهم في 

 (3).ميذللتل واالجتماعيةتحسين الصحة العقلية والنفسية والجسمية، 

 :في المرحلة المتوسطة اهداف حصة التربية البدنية والرياضية -5-1

 :هناك أهداف عدة  لحصة التربية البدنية والرياضية، كبرنامج دراسي ترمي إليها الحصة، والمتمثلة في 

 .المساعدة على الحفاظ على الصحة والبناء البدني السليم للتالميذ -

                                                           
 .11محمد عوض بسيوني وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1
، جامعة الموصل، 0ط  ،دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية البدنية والرياضيةقاسم المندالوي وآخرون،  ( 2

 .19، ص0111العراق، 
 .00، ص0199، دار الفكر العربي، مصر، مناهج وطرق تدريس ت ب فرج عنايات، أحمد -  ( 3
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ات والخبرات الحركية، ووضع القواعد الصحية لكيفية ممارستها المساعدة على تكامل المهار  -

 .داخل وخارج المدرسة

 .المساعدة في تطوير الصفات البدنية تمثل القدرة على العمل والسرعة والمرونة والرشاقة -

 .التحكم في القوام في حالتي السكون والراحة -

وأصولها البيولوجية والفيزيولوجية اكتساب المعارف والمعلومات على أسس الحركة البدنية  -

 .والميكانيكية

 .تدعيم الصفات المعنوية والسمات اإلدارية والسلوك الالئق -

 .التعود على الممارسة المنظمة لألنشطة الرياضية -

 (1)تنمية االتجاهات اإليجابية نحو ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية -

 :في المرحلة المتوسطة رياضيةمراحل حصة التربية البدنية وال -6

يعتبر درس التربية البدنية والرياضية الخلية األساسية في بناء المنهاج التعليمي التربوي فالدرس يحدد    

، تبعا لألهداف المنشودة من خالل األجزاء الخاصة بها، والذي يساهم كل واحد في التمهيد االهتماممركز 

 :ية البدنية والرياضية من المراحل التاليةللمحور التالي أو يتكون درس الترب

 

 

                                                           
 .044، ص0199د ط ، المكتبة الوطنية، بغداد  ،التطبيق العلمي في التربية الرياضيةقاسم حسن حسين،  -( 1
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  :المرحلة التحضيرية -6-1

دقيقة، وهذا حسب هدف الحصة، وتنقسم هذه  12إلى  21وهي المرحلة األولى، وتستمر من 

المرحلة بدورها إلى أقسام، تكونه، وتعطي الهيكل العام للمقدمة والتحضير وتتمثل في اإلجراء اإلداري، 

البدني  واالبتعاداب التربوية التي تساهم في إبراز الدافعية والميول، وفيها التحضير النفسي، اإلحماء، األلع

لخوض مجريات الرياضة، فيجب على المدرس مراعاة الزيادة المتدرجة للحمولة، والتركيز على تنشيط 

درس التربية البدنية  اإلجابات، كما يفضل في احتماالتفاصل، مما يقلل من مالدورة الدموية، واألوتار، وال

الشبه رياضية التي تتميز باإلثارة والحركة والمزاج وذلك  والرياضية، داخل المدرسة اإلكثار من األلعاب

 .لكي ال يشعر التلميذ أو التلميذة بالملل من الحركات الروتينية

مي، وتجدد كما أن اإلحماء يلعب دورا هاما وأساسيا في تحديد الطاقة، وتحسين عمل الجهاز الهض

الجيد للهواء، أثناء ممارسة الرياضة، لذا على المدرس أن ال يكون  باالستنشاقالدم، وهذا ما يسمح للتلميذ 

، والتشكل الحر، باالنتشارسلطويا أثناء السبع أو العشر دقائق األولى من الحصة، فيسمح للتالميذ 

ل تلك األلعاب، حركات ووضعيات تمس أكبر مساحة، لتوسع رقعة النشاط، كما يفضل أن تتخل الكتساح

مختلف أجزاء الجسم، وهذا من الناحية البدنية، وممارسات وتنقالت تمس الجانب الرئيسي من الحصة، 

والتوازن، وتوفر الفرص لهم للتعبير،  باالتزانحتى تسمح للتالميذ والتلميذات من الشعور واإلحساس 

 (1).وتوطيد العالقة مع زمالئه

 :أهداف وهي ىي هذه المرحلة إلترم: األهداف

 .تليين وتقوية العضالت، وخاصة التي تكون خالل النشاط العادي -

                                                           
 .041، ص0112، دار الفكر العري لبنان، 3ط  ،التربية الرياضية عدنان درويش وآخرون،  ( 1
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 (.التنشيط التنفسي) تحفيز الرغبة في مواصلة التمارين  -

 .مراجعة بعض الحركات والتمارين البسيطة التي تكون ضرورية في المرحلة الرئيسية -

 :يتمثل في :المحتوى

 التنقل لتنشيط الجهاز الدمويتمرينات الجري و  •

 ... (الكتف، الجذع، الركبة) تمرينات التليين لمفاصل  •

 .تمرينات بسيطة بالكرة أو تمارين الجمباز في شكل ألعاب •

 :المرحلة الرئيسية -6-2

وهي المرحلة التي تأتي مباشرة بعد المرحلة التحضيرية وهي صلب حصة التربية البدنية  

ل الدرس الذي يتمركز حول المهارات، والتقنيات المراد تعليمها، والهدف التربوي المراد والرياضية، من خال

 :بلوغه، وتحتوي هذه المرحلة بدورها على

ويقدم فيه المهارات والخبرات الواجب تعليمها، سواء كانت لعبة أو  :النشاط التعليمي -6-2-1

ة أو كرة اليد، وطريقة التعلم تلعب دورا هاما في أو كرة الطائر  تقنية فردية أو جماعية، كالجري والقفز

التلميذ للمهارات والخبرات المتعلقة، ويتوقف النشاط التعليمي، من حيث الزمن، على طبيعة  استيعاب

 (1) . ...(جديدة، صعبة، معروفة)المهارة المقدمة 

                                                           
 ، 0190، مطبعة الميناء، بغداد، 0ط  ،الخطة الحديثة في إخراج درس التربية البدنية العلي نصيف،عبد  (1

 .(11-10)ص -ص
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ة والعام الدراسي، كما أن هناك قدرات قد تستغرق وقتا كبيرا، خاصة في الدروس األولى من الدور 

ويتحدد منه أيضا على الدور المهاري للتلميذ والتلميذة، وعلى ذلك يكون الهدف من النشاط التعليمي، ما 

هدف تعلم المهارات الجديدة، أو تثبيت وتحسين مهارات معروفة مسبقا، ويراعي مدرس التربية البدنية 

 :والرياضية، في هذا النشاط الرياضي عدة نقاط أهمها

الجيد للتالميذ من مهارات، وهذا ما  االستيعابالمكان المناسب أثناء الشرح، وهذا لغرض  اتخاذ •

 (1) .يستدعي فيما بعد أساليب السند والمتابعة المستمرة

الوعي في  الستخدامويقصد به نقل الحقائق، والشواهد والمفاهيم،  :النشاط التطبيقي -6-2-2 

في األلعاب الفردية كالجمباز، ألعاب القوى، المصارعة وفي األلعاب نقل الواقع العلمي، ويقدم ذلك 

وأهم ميزة يتميز بها النشاط التطبيقي هي بروز روح التنافس، بين التالميذ، ... الجماعية، كرة اليد والطائرة

 .مما يؤدي إلى نجاح الحصة التعليمية

ح الفريق الواحد، والقدرة على كما أن النشاط التطبيقي فرصة سامحة للمدرس، للتأكد من رو  •

 اشتراكالقيادة، كما أنها فرصة إلبراز مهارات أخرى مثل التحكم، والتسجيل، ويمكن في بعض األحيان 

 (2) .التالميذ والتلميذات المعفيات من ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة

كانت ألعابا جماعية أو فردية،  سواءامادة واحدة  هذه المرحلة بالذات، يجب أن تتضمن :األهداف

 :وتتمثل فيما يلي

 .شرح التمارين المراد إنجازها •

                                                           
 .00عبد العلي نصيف، مرجع سبق ذكره، ص(1
 .10، ص0190، دار الفكر العربي، مطبعة الميناء، بغداد 3ط التربية الرياضية، عدنان درويش، وآخرون،  -  ( 2
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 .تجربة إجمالية •

 .ة متنوعة بتطبيق عاميتدريبات تحليل •

 .تنتهي دائما حصة التربية البدنية والرياضية بتطبيق التمارين تطبيقا حقيقيا •

 :المرحلة الختامية -6-3

خاتمة حصة التربية البدنية والرياضية، وتدعى فترة الهدوء والرجوع إلى ي أ األخيرةة هي المرحل

البدنية األولى، حيث يتضمن  الحالة الفيزيولوجية األولى، والهدف منها هو العودة بالجسم إلى حالته

 .واالسترخاءتمارين التهدئة 

 .سهولة، وبها ينتهي الدرسكما أن فترة الرجوع إلى الحالة الطبيعية، تتميز بالبطء وال

ى وضعية الراحة أي إرجاع الجسم إلى ي تعرفها التلميذات والتالميذ إلهي المرحلة الت: األهداف

 .حالته الطبيعية، وخاصة تهدئة التالميذ من الناحية النفسية

 :في المرحلة المتوسطة أنماط حصة التربية البدنية والرياضية -7

لبدنية والرياضية، تبعا للهدف الرئيسي الذي يسعى إليه لتحقيقه، وله عدة يتحدد درس أو حصة التربية ا

 :أنماط منها

 .الحصة تهدف إلى تنمية شخصية التلميذات والتالميذ بصفة عامة •

 (1) .التجاهات التلميذاتتبعا  وتطوير مستوى األداء المهارات الحركية كتسابالحصة تهدف ال •

                                                           
 .021، ص0119، دار الفكر، د ب، 0ط  ،المناهج العصرية الرياضيةي خطايبية، أكرم زك  ( 1) 
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 .التجاهاتهمى الذي وصل إليه التلميذ أو التلميذة، تبعا الحصة تهدف إلى قياس المستو  •

  .ى تقويم سلوك التلميذات والتالميذالحصة تهدف إل •

 :ةالمتوسط لمرحلةفي ا للمراهق مكانة حصة التربية البدنية والرياضية -8

بقسط وافر خرى، تساهم التربية البدنية جزء مندمج في المنظومة التربوية، شأنها شأن مواد التعلم األ

رسمته الدولة تجاه تربية وتكوين الناشئة، وهي تدرس طيلة المسار الدراسي، بمنهج متجانس  افي تحقيق م

التلميذ مهارات حركية مبنية على  باكتسابوالتدرج، والتكامل، في سيرورة التعليم،  االستمراريةيعتمد على 

 .لوضعيات التصريفية، طبقا لدرجة نضجهتطوير القدرات البدنية، موازاة مع التكيف، حسب مختلف ا

في العملية التعليمية، تماشيا مع قدراته  االهتمامالتلميذ، محور يعد العام للتعلم، حيث المنظور وفي 

مميزا بما توفره من تنوع األنشطة البدنية واأللعاب وخاصة التي تقوم  افضاءالبدنية والمعرفية، فتصبح 

إلبداع، والتعبير في نفس الوقت، وذلك بما يستوجب على التلميذ تكيف على روح التعاون والمواجهة وا

 (1) .، والبيئيةاالجتماعيةتصرفاته، وسلوكاته مع ما يتوافق الوضعية 

من التربية العامة، وفي إعداد شخصية الفرد المراهق،  يتجزأفالتربية البدنية والرياضية هي جزء ال 

مج التلميذات نحو ممارسة الواضحة في د االختالفاتالرغم من  سليمة، وعلى اجتماعيةوتنشئته تنشئة 

وذلك راجع إلى عدة عوامل  -المراهقة -التربية البدنية والرياضية، خاصة في المرحلة المتوسطةحصة 

و مستواها التعليمي و  ، األسرةالذاتية ،الثقافية ،العادات، و التقاليد، االعراف ، االجتماعيةمنها  واتجاهات

 اتجاه، إال أن هذه النظرة الضيقة المجال، (المناطق الريفية أو المنعزلة، أو شبه منعزلة)ة البيئ ،افيالثق
                                                           

، التربية البدنية والرياضية، الديوان الوطني للمطبوعات من التعليم المتوسط 4منهاج السنة  وزارة التربية الوطنية،(1

 .29، ص4111المدرسية، الجزائر، 
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لرياضة، دعتنا إلى الغوص في حيثيات هذا الموضوع، من خالل وا التربية البدنيةحصة ل ممارستها

 للتربية البدنية والرياضية في التعليم المتوسط، لحصة  األهداف المسطرة 

 :صةخال

لتربية البدنية والرياضية، يتضح لنا أن هذه األخيرة، هي جزء بالغ امن خالل هذا العرض التحليلي 

، االتجاهاتبر جوهر العملية التربوية، فبدونها ال يمكننا تنمية وتطوير تاألهمية من التربية العامة، كما تع

عطائها القدر الكافي من بالشخصية الرياضية، لذلك وجب االهتما ومختلف الجوانب المتعلقة م بها وا 

العناية والحرص، قصد تحقيق عملية التفاعل بين الفرد، وبيئته االجتماعية كما أن لحصة التربية البدنية 

والرياضية أهمية بالغة في حياة الفرد، كونها الوسيط في العملية التربوية والتعليمية، ألنها تخاطب الجسم 

نسان، وبالتالي، أهميتها في مرحلة التعليم المتوسط، تكتسي طابعا جد والعقل، مع الجانب النفسي لإل

إلى غاية بدنية ،  مهم، نظرا ألن التلميذ أو التلميذات هذه المرحلة، يكون في سن المراهقة، وهو بحاجة

وعقلية ونفسية واجتماعية، والتربية البدنية من خالل الحصة، تلعب دورا مهما،إذا ما طبقت بالشكل 

 .يحالصح

 (ةالمدين)المناطق الريفية والحضرية  محور االسرة في ومن هذا المنطلق، سوف يتم تناول 

 نحو حصة التربية البدنية والرياضية اتجاهات التلميذات من معرفة لتتمكن  في الفصل الموالي،،نظريا

  .لك في الفصل الالحق، وذوتحليلها في الجانب الميداني
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  :تمهيد

نظريا، وهذا ما يعكس الجهود  ثراءجد أنه من بين أكثر العلوم يإن المتخصص في علم االجتماع، 

التراث حيث صاحب هذا في محاولتهم لفهم وتفسير الواقع االجتماعي،  مية الجادة التي قام بها العلماءالعل

ياسة واالقتصاد، والدين والمجاالت التي درسها هذا العلم، فهو يجمع بين الس السوسيولوجي تنوع الميادين

مؤسسة اجتماعية  فاألسرة ،غير ذلك من المجاالت الخ، إلى.....األسرةو  ،والحضر، والريف والقانون

 للثقافة، األولفي حياة  االفراد و الجماعات ،فهي الممثل  تأثيراواعضمها  اإلنسانيةالجماعات  أهمومن 

-وهذا تبعا لنمط و طبيعة المجتمع الذي تنتمي اليه ،األفرادقوي في توجيه سلوك واتجاهات  تأثيرو ذات 

اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة  "وما يهمنا في دراستنا هاته، والمعنونة بـ -مدينهريف و 

في مجال الريف  لألسرة ، هو التراث النظري"التربية البدنية والرياضية في المناطق الريفية والحضرية

وهذا ما سيتم ، و حصة التربية البدنية والرياضيةوالمدينة وربطه باتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نح

 :طرحه في هذا الفصل
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 :و خصائصه المجتمع الريفيتعريف  -1

 : تعريف المجتمع الريفي -1-1

بأنه  ، حيث عرفته،تعريفا إحصائيا مريكية إلى تعريف المجتمع الريفيلقد لجأت الواليات المتحدة األ   

خمسة آالف ( 0222)ألفي وخمسمائة نسمة، وما يقل عن ( 0022) المجتمع الذي يقل عدد سكانه عن 

 . ة والمهن اليدوية التقليديةأما إذا زاد عن ذلك، فهو مجتمع غير ريفي، حتى ولو كان يعمل بالزراع نسمة،

إن ما يلفت االنتباه في هذا التعريف، هو أن الريف ال عالقة له بالمهنة، بل هو مصطلح مدلول 

 . إحصائيا، تبعا لعدد السكان

ي، إال أنه واآلسيوية، يقوم على أساس مهن ريقيةاإلفوهناك تعريف يستخدم في كثير من المجتمعات      

 ةالمجتمع الذي يعتمد غالبية سكانه على الزراع" ر على الزراعة، فالمجتمع الريفي، طبقا لذلك هو صيقت

 ه أضاف المستوى التنظيمي المنخفضفي معيشتهم، ويتفق مع هذا التعريف أحمد زكي بدوي، إال أن

المجتمع الذي يعيش في مستوى تنظيمي منخفض، : المجتمع الريفي على أنهقد عرف و ، ةوالحرف التقليدي

ونجده عند فالحي األرض، والرعاة، وصيادي الحيوانات واألسماك، ويفهم عادة كمقابل للمجتمع 

الحضري، والمجتمع الريفي، يتميز بسيطرة نسبية للحرف الزراعية، أما في المجتمع الجزائري، فالريف 

شية، في مقابل المراكز الحضرية اة االجتماعية القائم على االقتصاد الزراعي، وتربية المايمثل طابع الحي

  (1)".محدودة العدد والسكانال

 

 

                                                           
 . 99، ص 4891، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السويدي،  (1
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 التعريف اإلجرائي للمجتمع الريفي : 

مل ع، كوالمهن البسيطة بالزراعة هناوالذي يعمل غالبية سك ،المجتمع الريفي هو المجتمع الصغير نسبيا

 ملذلك فهوالقرابة،  ة، المتمثلة في عالقات المواجهة،والوثيق بالعالقات المباشرة زا يتميوكم سي لهميرئ

 االجتماعي  قوة الضبطك لعدة معايير اجتماعية، أكثر تجانسا واعتمادا على بعضهم، كما انه يخضع

 ر السلوككما تنتقل معايي الدين،والقيم واألعراف،  ،المتمثلة في العادات والتقاليدو  غير الرسمي

 .المجتمع من جيل إلى جيل ذافي مثل ه واالتجاهات

 : خصائص المجتمع الريفي -1-0

في كثير من  الل مالحظاتهم وبحوثهم الميدانيةمن خ علماء االجتماع واألنثروبولوجيا اتفق

تميزها عن غيرها من المجتمعات  سمات عامة و القرى لها خصائص المجتمعات الريفية على أن

فالمجتمعات الريفية يقطنها الفالحون المتجانسون والمتعاونون والمتكاملون وتسود بينهم عالقات  األخرى،

يشكلون كثافة سكانية في مناطقهم،كما أن وهم ال  تخذون من الزراعة عمال رئيسا لهموي المواجهة

ثقافتها الريفية و  واضحة،ال المجردة بكل مظاهرها الخارجية، يمكن تمييزها بالعين المجتمعات الريفية

 : المميزة، يمكن تحديد أهم خصائص هذه المجتمعات فيما يلي

تزداد العالقات االجتماعية في المجتمع الريفي بدرجة كبيرة،وتكون فيه العالقات السائدة قائمة على -

 عالقات الوجه للوجه، أي عالقات األواصر القوية التي تقوم على اللقاء المباشر والتعاون والتكامل

اإليثار الكامل واالشتراك الكامل في كافة المناسبات االجتماعية،  الدائم، والتفاهم المشترك الوثيق

ويسود التضامن االجتماعي نتيجة للتشابه في السمات العامة، الخبرات المتماثلة، واالتفاق في 

 . األهداف العامة المشتركة ما يؤدي إلى سيادة العالقات الشخصية غير الرسمية



 في المناطق الريفية و الحضريةاألسرة :                                         لخامساالفصل 

 

122 
 

يتسم المجتمع الريفي بالتجانس ولعل صفة التجانس هي التي تميز المجتمعات ذات المهنة الواحدة، -

عن المجتمعات متعددة المهن، فالريفي يعيش في الواقع مجتمعا واحدا بكل أبعاده المهنية واالقتصادية 

لغة والعقائد واألعراف واالجتماعية ويتفاعل فيه وينفعل به، فالقروي يعرف مجتمعه كله وذلك لتشابه ال

والمهنة الرئيسية،  والعادات والتقاليد وأنماط السلوك مع االشتراك في المصالح العامة واآلراء واألفكار

التضامن اآللي الذي يسود هذه المجتمعات التقليدية ذات  " إميل دوركالم" وهذا هو ما أطلق عليه 

الحجم الصغير نسبيا والتي يتصف سكانها بالتجانس والتشابه في طريقة الحياة وتقسيم العمل 

واالرتباط القوي نظرا لمعرفة كل منهم باآلخر واشتراكهم سنويا في احترام القيم والسلطة العامة 

المجتمع محدودة للغاية فاألنباء يترعرعون على منوال حياة كذلك،فإن نطاق الفردية في هذا 

آبائهم،ومن ثم يتوقع لهم أن يعيشوا ويتجهوا بنفس طريقة عيش واتجاه حياة آبائهم، هذا ما أقرته 

يعدل عن طريق  و على أن االتجاه، يكون احيث ركز " والتز" و" باندورا" نظرية التعلم االجتماعي لـ 

سلبيا،  لمحاكاة، حيث أشار إلى أن االتجاه نحو شيء معين سواء أكان ايجابيا أوالتقليد واو  التعزيز

يمكن أن يكون مثل باقي أشكال السلوك األخرى، عن طريق المالحظة وبالتالي يقوم اآلباء بدور 

 .مرحلة المراهقة فيأبنائهم خاصة  واتجاه كبير في تشكيل سلوك

حصة  والمنطقة الريفية نح في نجد أن اتجاه التلميذات ،راسةعلى موضوع الد لهذه النظرية وبإسقاطنا  

خيرة، كما أن هناك بعض يقوم على أساس اتجاه ورأي اآلباء نحو هذه اال التربية البدنية والرياضية

الالئي  ونظرة المجتمع الضيقة لإلناث عوقات التي تتعلق بطبيعة المجتمع وكذا العادات والتقاليدالم

ألهمية في هذا المجتمع يمارسن حصة التربية البدنية والرياضية، وكذا نجد أن غياب الوعي الثقافي 

حصة التربية  وكذا الكثير من العوامل التي تعيق تلميذات المتوسطة عن حصة التربة البدنية والرياضية،

 .وسيتم التعرف عليها بالدراسة الميدانية .البدنية والرياضية
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الحياة الريفية بالبساطة وتظهر هذه البساطة، في بعدها أفرادها عن مظاهر التعقيد الموجودة  تتسم-

 . في المدينة، باإلضافة إلى بساطة الهداف التي يسعى إلى تحقيقها

فالمجتمع الريفي يتميز بقوة الضبط  تتسم الحياة الريفية بقوة الضبط االجتماعي غير الرسمي،-

فالريفيون يعيشون حياتهم الخاصة، متأثرين بالقواعد  و الدين، المتمثلة في العادات والتقاليد واألعراف،

السلوكية غير الرسمية، فيتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ويحافظون عليها بشدة ويتناقلونها عبر األجيال، 

، والتصرفات لدى األفراد في المجتمع (1)ي الرقابة على السلوككما تلعب الشائعات دورا مهما ف

الريفي، وهذا ما نجده مجدا لدى المجتمع الريفي لوالية بسكرة، وفي بعض مناطقه، حيث توصلنا إلى 

من مشاركة التلميذات في حصة  تحدوغيرها، كلها عوامل  أن طبيعة المجتمع، والعادات والتقاليد

ضية، كذلك نجد أن تمسك هذا المجتمع بالدين يؤثر بصورة كبيرة عل اتجاه التربية البدني والريا

التلميذات نحو حصة التربية بدينة والرياضية، وذلك من خالل نوعية اللباس الرياضي، المنافي 

  .للحجاب، واالختالط مع العنصر الذكوري وهذا يعتبر مناف لألخالق، في المجتمع المدروس

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

      72:61:الساعة   6172-77-71:يوم  Mokatel. com http/   www :  .عن الموقع االلكتروني (



 في المناطق الريفية و الحضريةاألسرة :                                         لخامساالفصل 

 

124 
 

  :المجتمع الحضري و خصائصهتعريف - 0

 :تعريف المجتمع الحضري -0-1

ذه ت هيسول عارف عليها، بين علماء االجتماع،عندما نحاول تعريف المدينة، فإننا نواجه صعوبة مت   

وحدها، ألن هناك عدد قليل من المصطلحات السوسيولوجية، تحظى  الصعوبات خاصة بإصالح المدينة

ولكن أحدا لم يقدم  ومن المالحظ، أن الكثيرين يدركون ماذا يعني بكلمة المدينة خبراء التعاريف باتفاق

 : يتعريفا مرضيا ف

ة، ولكن العناصر التي تتكون عبارة عن فكرة مجرد من الناحية السوسيولوجية الفنية البحتة المدينة    

 ةعبارة عن موجودات مشخصإلخ، ... ووسائل االتصال والمواصالت  منها كاإلقامة والبناءات الداخلية

تكامل الوظيفي لعناصرها المختلفة هو ذلك ال بائع مختلفة ولذلك فإن ما يجعل المدينة شيئا محددالها ط

أن لها عدة  تقد أثبت السابقة ثو بل أن البح على هيئة وحدة كلية ومع ذلك ال يكون للمدينة وظيفة واحدة

 .جد في كل المدن بال استثناءتو  يس معنى هذا أن كل وظائف المدينةول وظائف

أنها ذلك  د عرفت في ضوء اصطالحات قانونية،فق ،بنا تعريف المدينة من ناحية أخرىوربما يجدر     

 . عن طرق إعالن وثيقة رسمية تصدر عن سلطة عليا المكان الذي يطلق عليه اسم مدينة

 ثي الواليات المتحدة األمريكية،حيف لك مثل ما هو متبعوذوتعرف المدينة أحيانا بطرق إحصائية،     

من الناحية   أن هذا التعريف غير مفيد تمامانسمة فأكثر هو مدينة، إالألف  052كل مكان به  نيعتبر ا

 . السوسيولوجية

جية، على أنها مكان دائم لإلقامة أنه يمكن تعريف المدينة ألغراض السوسيولو " لويس ويرث"  ىوير     

 . يسكنه أفراد غير متجانسين الكثافة وتميز نسبيان بالكبر،
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 ن، ولهذا فهي تعتبر منطقة ثقافيةعلى أنها مكان إقامة طبيعي لإلنسان المتمد" روبرت بارك" وعرفها     

 . تتميز بنمطها الثقافي في المتميز

ر مما أكثيها أساسا على التبادل والتجارة،، المدينة هي مكان إقامة يعيش السكان ف"ماكس فيبر" ولدى  

فإن المدينة  ءا أساسا من حياة الناس ولهذا،يعيشون على الزراعة، ويرى أن السوق المحلية تشكل جز 

   (1) .عنده، عبارة عن سوق

 : التعريف اإلجرائي* 

ا أنها إلتحام بين كم والتنظيم والتعقيد الكثافة ةلبشرية البالغاالمدينة هي شكل من أشكال التجمعات    

أنماطا  كما تشملاقتصادية،وتجارية،ترتكز على أنشطة مختلفة  ومعنية ومكونات مادية مقومات روحية

 .اقتصادية تختلف تماما عن الريف وأخرى اجتماعية عمرانية ثقافية

 :المجتمع الحضريخصائص   -0-1

 : وهي كاآلتي 

هي منطقة الخدمات الرئيسية التي تحتوي عل األنشطة والمتطلبات المعيشي التي  مركز المدينة -

 . تخدم المدينة

 . بأنواعها المختلفة وهي األحياء والمجاورات السكنية: المنطقة السكانية -

 . والسكك الحديدية وهي الطرق بأنواعها: ة المواصالتشبك -

                                                           
  . 421، ص 4881، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الحضري م اجتماععل ،محمد عاطف غيث (1
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تمركز في قلب المدينة كالمستشفيات المدارس ي التي ال توه: الخدمات االجتماعية العامة -

 . ومراحلها الثالث بأنواعها

 . وهي التي تحتوي على المصانع والورشات الكبير: المنطقة الصناعية -

يكولوجي والمالعب لما لها من دور إجمالي،وتشمل المتنزهات : المساحات الخضراء والمفتوحة - وا 

  (1) .في المحيط

 :لريفي المجتمع الحضرياالفرق بين المجتمع   -3

 سات المتعددة لدى علماء االجتماعرغم الدرا ن نفرق بين مجتمع الريف والمدينةنه من الصعب أا

 في المناطق الريفية سكان الحضر عن طريق انتشار الحياة الحضرية بالحياة الريفية وهذا يعود المتزاج

ق مختلطة ال تتصف بالطابع الحضري وال الطابع وظهور مناط ةوح الريفيين إلى المناطق الحضريونز 

  .الحالي خاصة في مجتمعنا الريفي على وجه الدقة

وفي دراستنا الحالية حاولنا جمع كل المعلومات و الوثائق حول ما يتعلق بطبيعة االسرة و المجتمع      

معرفة بعض فوارق البيئتين من ،كما حاولنا لوالية بسكرة و تقسيماتها  في المناطق الريفية و الحضرية 

وكذا التنشئة االسرية لتلميذات المرحلة المتوسطة  ،لألسرةخالل المستوى التعليمي والمستوى الثقافي 

ورصد اتجاهاتهن نحو حصة التربية البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و  سنة ( 25_20)من

 .الحضرية

 

 
                                                           

 . 41، ص 4884، دار مكتبة المهندسين، القاهرة، 4، ج تخطيط المدن الجديدةوحيد حلمي حسيب،  (1
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 : والحضري للمجتمع الريفيالمفسرة  ةالمداخل النظري -4

وقد بذلوا  لماء االجتماع بالدراسة والتحليلقياسيا بما تناوله ع نياغيشكل المجتمع الريفي ميدانا 

 جهودا أثمت في تحديد خصائص الظواهر التي تنتشر به في مقابل المجتمع الحضري ونجد قبل هذا أن

 د فوارق واضحة بين مجتمع الريف،ومجتمع المدينةوالعمران قد أشاروا إلى وجو  الفالسفة وعلماء الجغرافيا

 .دون ذكر فروق أخرىأو الفروق المهنية، ق العمرانيةأو الفرو  أن هناك مركز على الفروق البيئيةحيث 

مة ورغم أهمية هذه الدراسات إال أنها كانت تعاني من بعض القصور، وهذا لعدم المقدرة على إقا       

نظريات تعتبر بمثاب أحكام علمية دقيقة وشاملة، تصلح العتبارها نظرية علمية تعتمد في جميع الظروف 

فكانت كل دراسة أو محاولة نظرية منها، متعلقة بظروف مجتمع معين في زمن دون اآلخر إلى أن اتخذ 

ريفية و سيو راسات سعلم االجتماع شخصية العلمية وأصبح علما مستقال بذاته، حيث قام العلماء بد

مكثفة، لوضع أحكام دقيقة وبناءة دائمة الصالحية في كل مجتمع وفي كل زمن فهناك من أصاب وهناك 

 . فكانت نظريته خاصة وال يمكن تعميم كل جوانبها من وقع تحت تأثير دائمة مجتمعة

بين تفسيرها  محاولين التقريبدراسة وتحليال : التاليةفنحن في هذا الجزء سنتناول النظريات 

 : وهذه النظريات هي يفي وواقعه في المجتمع الجزائريللمجتمع الر 

نظرية ابن خلدون، نظرية المحك الواحد، نظرية المحكات المتعددة، نظرية الثنائيات االجتماعية، 

    (1). ونظرية المتصل الريفي الحضري

 

 

                                                           
 . 18، ص 2002،جامعة باتنة  ،44، في مجلة األحياء، العدد ابن خلدن تطور الفكر اإلسالميعبد الحليم عويس،  (1
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 : نظرية عبد الرحمان بن خلدون -4-1

دراسة المجتمع في  الرحمان ابن خلدون من السباقين لوضع أسس علمية دقيقةن العالمة عبد إ

د أسس دراسة على أساس مقارن فق ،ع اللبنة األساسية في هذا المجالإليه الفضل في وض ىالريفي ويعز 

وبين " المجتمع البدوي" والذي يطلق عليه مصطلح  شارة للتكامل بين المجتمع الريفييهدف إلى اإل

 . الحضريالمجتمع 

التي تميز المجتمع ... والنفسية الخصائص االقتصادية، االجتماعية ونجد أن ابن خلدون أشار إلى

 . إلخ... والدم ما ترتبط بها من عالقات القرابة،و  بقية المجتمعات من ممارسة زراعية وفالحةالريفي، عن 

سة أي مجتمع حيث نجح في التي نستطيع االعتماد عليها في درا ظريته من أهم النظرياتوتعد ن

قتصاد إلى مزج القديم مع الجديد، الخاص مع العام، الثابت مع المتغير، فمجتمع العالمية اإلنسانية واال

 .  في بوتقة واحدة الحضارة اإلسالمية

لىمع البدو قاصدا به مجتمع الريف،أشار العالمة ابن خلدون إلى مجت" المقدمة" وفي كتاب   وا 

ين هدفت إلى إبراز التكامل ب نة، كما عقد مقارنة علمية بينهمامجتمع الحضر قاصدا به مجتمع المدي

براز النقائص بينهما هذين المجتمعين، وليس التحديد  . وا 

 في صبغة الدقة،ضوعوامل كثيرة ت فمن هذا المنطلق نجده قد اعتمد على عدة خصائص* 

طبيعة المهنة في المجتمعين فأكد عل " ابن خلدون" لم عنه العالمة وأهم ما تك الشمولية، وفي هذه النظرة

ضرورة حتمية  حل القيام بالرعي، فهذه األخيرة،ومنهم من ينت ل الريف، منهم من يستعمل الفالحةأن أشكا

  (1) .عكس ما تتطلبه حياة الحضر لمتطلبات العيش

                                                           
 .  51ص  -4824، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا، محاضرات في المجتمع الريفيمحمود األشرم،  –( 1
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ساس المهني كالزراعة ورواجه في لمجتمع الريفي على األمما سبق نجده قد اعتمد في وصفه ل* 

البدو أمر ختصاص هؤالء ذلك لما تقتضيه الضرورة الطبيعية كما أضاف في نظريته أن او  هذا المجتمع

 .من القوت  هم في حاجاتهم معاشهم وعمرانهموتعاون ضروري لهم فكانت حينئذ اجتماعهم

ال يميل إلى الترف في حياته وال يهدف إلى  -حسب دراسة ابن خلدون –فالمجتمع الريفي إذا 

اقتناء الكماليات والمبالغة فيها، بل هو مجتمع يعتمد على البساطة، في نمط حياته، والنشاط األساسي فيه 

هو الزراعة، وما يصاحبها، من مهن متقاربة في الممارسة واألدوات، كذلك أكد أن البدو، هم أصل 

 . المدن، وأسبق منها

لدون اتصافهم بالقرب إلى الخير،أكثر من والتي أشار إليها ابن خ ميزات أهل الريفومن بين م

بالطبقة المفتوحة،التي تحيط  والتي يعبر فيها كزا في ذلك على الفطرة اإلنسانيةمرت المجتمع الحضري

ن كانوا وا  " وةأن أهل البدا" ، على ذلك في قوله "المقدمة" حيث أكد في كتابه  بأهل الريف من كل جانب

في المقدار الضروري، ال في الترف وال في شيء يعني سكان الحضر، إال أنه مقبلين على الدنيا مثلهم 

ينطبع في النفس من سواء  وأبعد عما فطرة األولىوأنواعها، فهم أقرب إلى ال تمن أسباب الشهوات واللذا

 . بكثرة العوائد المذمومة وقبحها الملكات

ومساهمتها في تحديد طبيعة المجتمع،  ات اإلنسانيةقابن خلدون إلى العالطرق العالمة ومن جهة ت

في  هنولقد أشار فيما يخص نسق العالقات االجتماعية في المجتمع الريفي إلى أهمية النسب والذود ع

وهذا على خالف المجتمع  ، والعالقات االجتماعية الداخليةهذا المجتمع، فقد أكد على صلة الرحم

المعتمدة، على تبادل المنافع والمصالح  ز بالعالقات الرسمية بين األفرادالذي يتمي( الحضري) المتمدن 

 . الشخصية
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س اعتبرت بمثابة القاعدة وضع عدة أس ي معالجته لطبيعة المجتمع الريفيف: ابن خلدونفالعالمة 

 . حضري معاوالمنطلق الفكري الذي يستفاد منه في مجاالت علم االجتماع الريفي وال العلمية

إال أننا نستطيع أن  مجال ال يسمح بذكر جميع التفاصيل التي أتت بها نظريتهورغم أن هذا ال

ما سنسلمه  وها في جميع النظريات الحديثة، وهويستفاد من لى عدة نقاط، وضعها قبل عدة قروننخلص إ

فيما  النقاط األساسية لفكر ابن خلدون كره، نستطيع وضعذوكخالصة لما تقدم  في النظريات الالحقة

 : يخص طبيعة المجتمع الريفي فيما يلي

 . المجتمع الريفي أسبق وجودا من الحضر-

 . المجتمع الريفي يعتمد على الطبيعة في بنائه ويميل إلى الفطرة-

 . حرف مترابطةو هي الزراعة، الفالحة وما يصاحبها من مهن و أهم المهن في الحياة الريفية -

 . يبتعد سكان الريف عن الحياة المترفة ويهتمون باالبتعاد عن اقتناء الكماليات-

 . إن اإلنسان الريفي يتميز بقيم الحياء االحترام، الشجاعة-

 .أهم قيمة في حياة أهل الريف هي اتصافهم بالخير وابتعادهم عن الشر-

 . تمسكهم بعادات وتقاليد الريف المتوازنة منها المألوفة-

  (1)تميز المجتمع الريفي بالعصبة والذود عن النسب واللحمة فيما بينهمي-

أخيرا إن نظرية ابن خلدون ألمت بجوانب مختلفة تعد بمثابة أرضية علمية للبحث السوسيوريفي وفي      

هذه الدراسة، نتناول نظرية ابن خلدون كبداية لتحليل النظريات المفسرة للمجتمع الريفي، رغم أن هذه 

                                                           
 . 10عبد الحليم عويس، المرجع السابق، ص  (1
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النظرية، لم تتطرق إلى جوانب أخرى، من موضوع دراستنا الحالية، سوى متغير الريف والمدينة، ومن 

 .خالل النظرية سنحاول ربط بعض مؤشرات دراستنا، ببعض عناصر نظرية ابن خلدون

 : المحك الواحد ةنظري -4-0

ء آخرين،قاموا لمابد من وضع نظريات لعبعد التعرض لنظرية ابن خلدون في المجال الريفي ال

في مقابل  السوسيولوجي،والقيام عليه بالدراسة ،والتحليل  معالم المجتمع الريفيفي ضع  بجهود واضحة

أحدهما  يخدم ل باعتبارهما مجتمعين متكاملين،المجتمع الحضري، ذلك ليس كونها مجتمعين متناقضين ب

 . وهو الدولة اآلخر في ظل مجتمع أكبر

رواد علم االجتماع تلك المبلورة في نظرية المحك الواحد،  قام بها مية التيومن بين الجهود العل

أهم المحاكاة  وتحديد بيعة ومن حك واحد يستبقى منه شكل المجتمعحيث تعتمد هذه الدراسات على م

   (1)"حجم المجتمع" نجد محك  الشائعة االستخدام

من خالل حجمه، فالمجتمع الذي تقل فيه  وفي ظل هذه الرؤية، نستطيع تحديد االستخدام المجتمع،

الكافة السكانية، هو مجتمع ريفي، وذلك لعدة أسباب منها، الهجرة غلى المدن، وانخفاض المستوى 

  (2) .المعيشي

سيؤدي بنا حتما إلى  على هذا المحك الوحيد في تمييز وتحدد طبيعة المجتمعات غير أن االعتماد

الدقة والكفاية، وأيضا عدم الشمولية فالقرية العربية التي تصل إلى  الوقوع في أخطاء علمية، وهي عدم

                                                           
 . 22، ص 4882، مكتب الجامع الحديث، مصر، 4، طجتماع الريفيعلم اال عدلي علي أبو طاحون، (1
، د ط، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، المجتمع الريفي محمد عبد الهادي وكلة، قاسم محمد الفرحان، (2

 .  94، ص 4828
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تختلف بالتأكيد عن نظريتها األوروبية األمريكية، فحجم المجتمع ال يعبر ( 25)خمسة آالف نسمة 

 . بالضرورة عن طبيعته، إال إذا اقترن بعوامل، ومحكات أخرى تدعم هذا الرأي العلمي

وحيدا للتمييز بين الريف  بوصفها أساسا ذ المهنةقد اتخ "واردستي" ومن جهة أخرى نجد أن 

 -معظم الدراسات تحديد طبيعة المجتمع، ولقد أثبتتفي  والحضر ويعد هذا المحك من األسس المهمة

أن أهم نشاط يمارسه سكان الريف هو الزراعة، وما يرتبط به من مهن متقاربة كالرعي  -كما أسلفنا الذكر

 ... والصناعات التقليدية  ت،وتربية الحيوانا

 . وصناعية المدينة الذي يتميز بتعدد المهن وتنوعها من أعمال تجارية في مقابل مجتمع

 (1)في تفسير المجتمع  لواحد، دعت إلى استخدام بعد واحدمما سبق ذكره، أن نظرية لمحك ا*

الشائعة  أن من أهم المحاكاةحيث وجدنا  الريفي في مقابل المجتمع الحضري ذلك باختالف في الدراسات

وأغفلت محك حجم المجتمع أو محك المهنة، هو في االستخدامات النظرية في المجال السوسيوريفي

 .  جوانب عدة

 : نظرية المحكات المتعددة -4-3

واضحة إلثراء المجال  بذل جهودا كبيرة وجه النقص في نظرية المحك الواحدمحاولة لتغطية أ

لتحديد  تمد على طياتها على محكات متعددةمبلورين أفكارهم ورؤياهم العلمية في نظرية تع السوسيوريفي

ومن  –كما تم ذكره سابقا  -وهذا في ظل مقابلته للمجتمع الحضري قيق في وضع معالم المجتمع الريفيد

اسي اس األسهي المقي حيث توصال إلى أن المهنة" زيرمان" و " سوروكين" واد هذه النظرية نجد، بين ر 

                                                           
 . 21ص  ،4882، دار المعرفة الجامعية، مصر، في علم االجتماع الريفيمحمود عودة، دراسات  (1
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ويمكن من هذا االختالف الجوهري اكتشاف مجموعة من  لالختالف بين المجتمع الريفي والحضري

  (1) .االختالفات األخرى

 كالحرف  ونوعية المهن التي يمارسها سكانبحسب طبيعة المجتمع الريفي  :طبيعة المهنة

 . بينما في المدينة نجد مهن متعددة ال تقوم على الطبيعة والزراعة،

 للريف طبيعة مفتوحة أما في المدن فهي منعزلة: لبيئةا . 

 يتميز الريف بكثافة سكانية قليلة عنه في المدينة: الكثافة السكانية . 

 ن والثقافي بي ففي الريف، نجد أن صفة التجانس النفسي واالجتماعي: تجانس السكان وتباينهم

أفراد مجتمعه كما نجدهم يشتركون في العادات واألفكار والحياة، اللغة والتقارب في المستوى 

التعليمي وكذا اشتراكية التقاليد واالتجاهات نحو المواضيع واألشياء في الحياة والقائمة على مبدأ 

 .الشورى فيما بينهم

 اعد وتؤثر في تشكل العالقات نجد أن القيم في المجتمع الريفي تس: نسق التفاعل االجتماعي

  (2)االجتماعية أما في المدينة، فيتميز بنوع من التعقيد والسطحية، الخاضعة للقانون 

فموضوع دراستنا الحالية ال ينصب على بعض جوانب هذه النظرية فهي بعيدة كل البعد،على اتخاذها 

 . مدخال نظريا للدراسة

 : نظرية الثنائيات االجتماعية -4-4

والتحليل ألجل الوصول إلى  تناولها علماء االجتماع بالدراسةإن المجتمع الريفي في الميادين التي 

وعدم الوقوع في اآلراء المنجزة الخاصة بمجتمع دون اآلخر  ية تليق بالدراسات السوسيوريفيةتعميمات علم

                                                           
 . 28، ص 4899، دار المعرفة الجامعية، مصر، علم االجتماع الحضري، مدخل نظريمحمد عاطف غيث،  (1
 . 429، ص 4892، د ط، دار المعرفة الجامعية، مصر، علم االجتماع الريفيغريب محمد سيد أحمد،  (2
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نائيات االجتماعية بمختلف يليق بنا التطرق إلى نظرية الث الذكروبعد التطرق إلى النظريات السابقة 

 . في هذا المجال من التعمق في التراث السوسيولوجيوهذا المزيد  روادها

 (: المجتمع البسيط، المجتمع المعقد) هربرت سبنسر  -4-0

 بضرورة إجراء المقارنات الالزمة بين المجتمعات، للكشف عن حقائق التطور" سبنسر" لقد أقر 

التي من خاللها يمكننا إطالق أحكام علمية ( الميدانية) ية إال بإجراء الدراسات اإلمبريق فهذا ال تحقق

من عالقات  وما يربط بينها مع ضرورة مراعاة االختالفات والتنوع في النظم االجتماعية المتعددة موثقة

الذي يرى فيه أن المجتمعات  رؤية شاء نموذجةأو ال ا التصوروفي ضوء هذ تختلف من مجتمع آلخر

تلفة، خواتجاهات م ومتعددة عديدة جراء عوامل متغيرات ي حياتها من البساطة إلى التعقيدتجه فت

في حين نجد  االقتصادية، هو المجتمع الريفيو  بالبساطة في الحياة االجتماعية فالمجتمع التقليدي يتميز

هذا النوع في تنوع  ويظهر متسارع في مختلف أوجه الحياةر الوالتطو  تميزه حياة الحداثة أن مجتمع المدينة

   (1) .واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة المهن والحرف

ما يصحب والتعقيد، و  د في تحليله على ثنائية، البساطةففي هذه الرؤية، نجد أن سبنسر اعتم* 

ريفي حسبه هو مجتمع بسيط والوظيفة، لكل من المجتمعين، فالمجتمع ال ذلك من مميزات في البناء

 (.الحضري)المجتمع المعقد هو المجتمع المدني 

 

 

 

                                                           
)1  –( placide Rambaud, Sociéte rural et urbanisation, paris, 1974, p 10.   
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  :(تضامن آلي، تضامن عضوي)كايم نظرية دور  -4-6

والتي قام من خاللها بتحديد طبيعة  دوركايمة المرة الثنائية فمن بين الثنائيات االجتماعي

أجل المساهمة في سد الفراغات،ووضع من  واضحة في هذا المجال ةالمجتمعات، حيث بذل جهودا علمي

 . صفة الدقة لعلم االجتماع تعطي قوانين علمية

تتسم بعالقات تماسك  تمد رؤيته على أن المجتمع الريفي أو الجماعة المشابهة لهموتع والشمولية

ف طر ويستجيبون لبعضهم ميكانيكية كما أن هناك على ال يث يتعامل أفراد مجتمعها تلقائياميكانيكية، ح

 . وتماسكها على تبادل المنفعة في استجاباتهايعتمد  اآلخر عالقات ذات طابع عضوي

 (: المقدس والعلماني) كر يب هوارد -4-7

وتتمثل على جانب الدين، اوالحضري مركز  تحديد طبيعة كل من المجتمع الريفي وضع بيكر ثنائية

 لمقدس هو ما يميز الحياة الريفيةمعتبرا أن النموذج ا ذه الثنائية في النموذج المقدس والنموذج العلمانيه

ة من خالل التفسيرات الغيبي دينية لتفسير جل الظواهر المعاشةمن خالل ارتباط سكان الريف بالقيم ال

وهذا االرتباط الكبير بالدين يجعل اإلنسان في الريف يتمسك بقيم التضامن  واالبتعاد عن التفكير العقالني

واالجتماعية التي تعتبر قانون الحياة  ، وغيرها من الصفات النفسية...ء صدق والوفاوالتعاون وال

 (1) .االجتماعية في الريف

 : نظرية المتصل الريفي الحضري -4-8

مساهمة في وضع قاعدة ظهر اتجاه جديد لل كمحاولة علمية جادة لسد الثغرات في النظريات السابقة

صل وتمثلت هذه المحاولة في فكرة المت تحديد خصائص المجتمعاتالباحث من تمكن  علمية شاملة

                                                           
 .  59، ص 4894، دار النهضة العربية، بيروت، علم االجتماع الريفيعلي فؤاد أحمد،  (1
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ه أشب وم بين الخصائص الريفية والحضريةيق وجود نوع من التدرج: الحضري، وهي تشير إلى -الريفي

متفاوتة بالنسبة لواقع كل مجتمع أو تقل نسب  لخصائصبحيث تتزايد درجات أي من هذه ا بخط مستقيم

على نقاط  عات المحلية وفقا لوقوع خصائصهاف المجتميتصن وضع الممكنولذلك يكون من  على حدى

 . معينة على طول هذا المتصل

هذا المتصل، هو التجديد الدقيق لطبيعة  في ضوء هذا التعريف نالحظ أن الهدف من وراء إقامة

 معرفة هذا التداخل بصورة محسوسة وال يمكن المجتمعات فأحيانا ما تتداخل خصائص الريف والحصر

، التقاليد، العادات الدين،و ة وسياسية واحدة كاللغة وذلك في ظل االشتراك في منظومة قيمة، وثقافي

 .االتجاهات

 : والشكل التالي يحدد لنا نظرية المتصل                       

 

 

 مجتمع حضري                                  مجتمع ريفي             

 

 .يحدد فكرة المتصل :(23)شكل رقم 

 . المختلفة تبين الخصائصو للمجتمعات،  ةتمثل حاالت معين إن هذه النقاط الموزعة على الخط

 

 

 هـ د جـ ب أ
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 : الريف و الحضراالسرة في  -5

فلقد  ، باألسرةلكي  نتعرف على االسرة بالريف و الحضر،نود ان نوضح اوال المفاهيم النظرية المتعلقة   

على  اواختلفت ،فنجد منهم من يعرفها حسب وظيفتها ،ومنهم من يعرفها بناء لألسرةتعددت التعريفات 

 .افرادها و عالقاتهم 

 :تعريف األسرة -0-1

هي مشتقة من األسر  و  ،أهل بيته عشيرة الرجل و: "كما جاء في لسان العرب تعني اللغة فياألسرة    

لكن قد يكون األسر اختياريا  و أسيراأسره يعني أخذه  قيده و:  أسارا و الذي يعني القيد، يقال أسر أسرا

 ، شتقت األسرةمن هذا األسر االختياري ا ألنه يعيش مهددا بدونه و ،إليهيسعى  يرتضيها االنسان لنفسه و

العبء الملقى على القيد هنا يفهم منه  لذا ان المفهوم اللغوي لألسرة  ينبئ عن المسؤولية ألن األسر و

 (1) .اإلنسان

 :نستنبط منها ما يلي  لألسرةصطالحية ، فهناك تعاريف عدة اما من الناحية اال

هي النقطة األولى التي يبدأ  األسرة بأنها الخلية األولى في جسم المجتمع و :وجست كونتأيعرف     

 (2.)هي الوسط الطبيعي االجتماعي التي يترعرع فيه الفرد منها التطور و

 وجست كونتأن أو المجتمع، بحيث  التناسق المنظم بين األسرة  هذا التعريف يوضح مدى الترابط و   

هذا ما يؤكد على األهمية التي تمثلها هذه  ولى الخاليا التي يتشكل منها المجتمع الكبير، وأاعتبرها 

 .جل تشكيل فرد صالح في مجتمعهأعن األدوار التي تقوم بها من  المؤسسة في المجتمع ككل و
                                                           

دوار ، المرض النفسي، األ) 01سرة على مشارف القرن األ: زكريا أحمد الشربيني و عبد المجيد سيد منصور (1
  .21.، ص2991القاهرة، دار الفكر العربي،  ،(المسؤوليات

  .20.، ص0222، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  ، مصر المجتمع سرة واأل: آخرون السيد عبد العاطي و (2



 في المناطق الريفية و الحضريةاألسرة :                                         لخامساالفصل 

 

138 
 

 عبارة عن مجموعة من األشخاص يرتبطون: تعريف األسرة بأنها إلى لوك بيرجس ومن قد ذهب كل  و  

 يعيشون في منزل واحد يتفاعلون وفقا ألدوار اجتماعية محددة و و التبني وأو الدم أبروابط الزواج 

 (1. )يحافظون على نمط ثقافي عام

فهو يبين مدى التفاعل القائم داخل األسرة، فبما أنها تتكون  لوك بيرجس وما في ما يتعلق بتعريف أ    

فراد فهؤالء تتم بينهم عالقات تفاعل متبادل يتحدد من خالل قيام كل فرد منهم بدوره المنوط به سعيا أمن 

 .تالي في الحياة االجتماعية فيما بعدالب االنسجام في الحياة األسرية و لتحقيق التوافق و

ن أطفال، أو من و من دو أزوجة مع أطفالها،  رابطة اجتماعية من زوج و: ن األسرةأفيرى  جبرنأما أ  

 (2) .أو من زوجة بمفردها مع أطفالها زوج بمفرده مع أطفاله،

فراد أن ما أضافه هذا المفهوم هو االتساق الذي يحدث بين أال يختلف هذا التعريف عن سابقه غير   

 .سرة الواحدة خالل تفاعلهم فيحقق بذلك ما يسمى بالرابطة االجتماعية التي تنشأ بينهماأل

بأنها الخلية األساسية التي يقوم عليها كيان أي مجتمع من المجتمعات ألنها : فعرفها رابح تركيما أ   

 (3).تنسيق طريقه داخلها يكبر فيها حتى يدرك شؤون الحياة و البيئة الطبيعية التي ولد فيها الطفل و

ولى القادرة لتربوية األفي هذا التعريف فهي المؤسسة ا رابح تركيمن خالل ما جاء به  اذن فاألسرة و   

 .استمراره مدى الحياة على المحافظة على النوع اإلنساني و

                                                           
بيروت  ،( دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري) سرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةاأل :عبد القادر القصير(1

 . 61،ص 2999النشر،  دار النهضة العربية للطباعة و
institutionnelles  , réponsesla femme,la famille et leurs conflits: Antigone Mouchlturis 2 -

,etaspirations, sociales ,l’harmattan, Paris ,1998..P23.  
.62.، ص الذكر مرجع سابق: عبد القادر القصير ( 3  
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التجمـع الطبيعـي األبـوين ومـا ينجبانـه مـن أوالد، بـل  كيـرى أن األسـرة ليسـت ذلـ إميلل دوركلايمأما  

 .(1)ها حقوقيا وخلقيا ببعضهم البعضؤ إنها مؤسسة اجتماعية تكونت ألسباب اجتماعية، ويرتبط أعضا

عرفـا األسـرة علـى أنهـا منظمـة دائمـة نسـبيا تتكـون  Nimkoffونيمكوف  Ogburnأوجبرن أمـا  

مــن زوج وزوجــة مــع أطفــال أو دونهــم، أو تتكــون بــين رجــل وامــرأة علــى انفــراد أو مــع وجــود أطفــال وتــربط 

 .(2)ي والمصير المشتركبنهؤالء عالقات قوية ومتماسكة تعتمد على أواصر الدم والمصاهرة والت

 :لألسرة ئيااإلجر التعريف 

فهي قائمة على اساس  ، األفرادفي حياة  تأثيرا وأكثرها اإلنسانيةاالسرة من اهم الجماعات ان      

: فقال اهلل عز و جل فيها وما ينتج عنها من افراد ،وحقوق وواجبات، ، المرأةالعالقة المبنية بين الرجل و 

...( وجعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة ورزقكم من الطيباتواهلل جعل لكم من انفسكم ازواجا )...

ها في بناء المجتمع و تدعيم وحدته،و تنظيم سلوك افراده بحيث تقوم بالدور الرئيسي المنوط 

 .و مكتسباتهماعتبارها االصل االول لعاداتهم بواتجاهاتهم،

 :خصائص األسرة -0-0

التي يعيش معها السنوات التشكيلية  تعتبر األسرة هي الجماعة األولى التي يتعامل معها الطفل و    

 يخضع لنمط من التربية معترف بيه و سلوكهم و األولى من عمره، فيترعرع مقلدا أبويه في عاداتهم و

 :من هنا يمكن توضيح ذلك من خالل خصائص األسرة اآلتية تتميز به كل أسرة، و

، بحيث يتم نجاح هذه العالقات من خالل تفاعل كل طرف بشكل ةيجتقوم األسرة على عالقات زو -

 .بناء بشكل ايجابيخر مما ينعكس على اآليتوافق مع الطرف اآل يتالءم و

                                                           
1)

 .611، ص7711 ، اإلسكندرية،ةمعجم مصطلحات العلوم االجتماعي، زكي بدوي  
2)

 .611المرجع السابق، ص ، محمد علي سالمة 
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يشتركون في استخدام المأوى نفسه لممارسة الحياة  ان أفرداها يعيشون جميعا على سقف واحد و-

 مصالحهم اليومية، فهم بذلك يتفاعلون مع بعضهم البعض و حاجاتهم ولتحقيق  االجتماعية و

 .يقومون بأدوار تحدد لكل فرد فيهم مكانته داخل األسرة

 .يسهرون على الحفاظ عليه ان أفرادها ينطلقون من نمط ثقافي عام و-

المجتمع الذي نماطها الثقافية الخاصة بها التي تمثل جزء من ذلك أسرة في المجتمع أي أن لكل أ    

 .التكامل تالي يحاولون الحفاظ عليه قصد االنسجام والب تنتمي إليه و

انتشار  هي أكثر الظواهر االجتماعية عمومية و األسرة أول خلية يتكون منها البنيان االجتماعي و-

هي أساس االستقرار في الحياة  فال نكاد نجد مجتمعنا يخلو بطبيعته من النظام األسري، و

انتشارا اذ ال يمكننا أن نتصور حالة انسانية  هي أكثر الظواهر االجتماعية عمومية و االجتماعية  و

 (1.)اذا لم تكن منتظمة في أسر

لكنها من  مصطلحات يقرها المجتمع، فهي ليست عمال فرديا أو إراديا و تقوم األسرة على أوضاع و-

هي في أوضاعها قائمة على مصطلح  ، وثمرة من ثمرات الحياة االجتماعية عمل المجتمع و

 .المجتمع

هي بالضرورة تعتبر أهم بناء قائم بحد ذاته له  ن األسرة تمثل أحد أهم أبنية المجتمع، وأهذا يعني     

 .أدوار تتكامل مع مختلف األبنية االجتماعية األخرى

                                                           
  .91.، ص(د س)الطبع والتوزيع ، لبنان ، ، جامعة دمشق للنشر وعلم االجتماع التربوي ،علي أسعد وطفة ( 1
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تضفي عليهم  العام الذي يحدد تصرفات أفراده فهي تشكل حياتهم و تعتبر األسرة اإلطار-

 (1) .طبيعتها خصائصها و

تالي الب وي يرون بأنها األفضل لمستقبلهم، ن الوالدين قد يطبعون في أبنائهم بعض الصفات التأي أ    

تالي تساعده على التوافق السليم داخل مجتمعه فهي من الب يحاول التمسك بها و ينشأ الطفل عليها و

 .سرتهأاختيار 

 .بالخصوص المرأة تعتبر األسرة وحدة اقتصادية بإنتاجها العائلي و-

ذلك راجع الى كونها القادرة على انجاب  ن دور المرأة في األسرة اقتصادي وأتشير هذه الخاصية الى   

يتمتع أفراد األسرة بالحريات الفردية حيث  .صادي داخل األسرةتالي فهي تقوم بدور اقتالب طفال واأل

 (2.)العامة 

ن أفراد األسرة الواحدة يتمتعون بالحرية في اختياراتهم مع ضبطها بتوجيهات متفق عليها أبحيث      

 .األسريةي خلل قد يعيق العملية التربوية أداخل النظام األسري الذي يوجه األفراد خوفا من الوقوع في 

ثمرة من ثمرات الحياة  و لكنها من عمل المجتمع األسرة ليست عمال فرديا أو إداريا و-

 .االجتماعية

ان دلت على شيء فإنها تدل على أن كل فرد يكمل الفرد اآلخر، اذن فعالقة  هذه الخاصية و     

 .فرادها هي عالقة تكامليةأ

                                                           
 .دسالقاهرة ، ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،  دراسة األسرة النظرية االجتماعية و ،سامية مصطفى الخشاب ( 1
  .01. ، ص0221 عمان،، دار الفكر، األسرة مدخل إلى رعاية الطفل و  ،صافي ناز شلب  و محمد متولي ( 2
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 هي أكثر الظواهر االجتماعية انتشارا و االجتماعي، واألسرة هي أول خلية يتكون منها البناء -

 .عمومية فال نجد مجتمع يخلو من النظام األسري

تضفي عليهم  تعتبر األسرة االطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها فهي التي تشكل حياتهم و-

 (1. )خصائصها

بأداء العديد من األدوار كدور يقوم أعضائها  تعتبر األسرة وحدة للتفاعل المتبادل بين األشخاص و-

 .هي أدوار حددها المجتمع األم، االبن االبنة، األخ األخت، و الزوجة، األب و الزوج و

تلتزم بالمعايير الحضارية للمجتمع الذي تعيش فيه فهي تعتبر جزء من بناء  تنسجم األسرة و-

 (2) .احدى معطيات المجتمع و المجتمع

من خالل هذه الخصائص التي تتميز بها األسرة يتضح بأنه من الصعب اعطاء خاصية شاملة لها   

من خالل هذه العالقات تقوم بأداء العديد من الوظائف  فهي عبارة عن بناء معقد من العالقات، و

 .هذا ما سوف نتناوله بالدراسة في العنصر الموالي المنوطة بها و

 :وظائف األسرة -0-3

لعل هذه الوظائف هي التي تحدد  لألسرة وظائف عديدة باعتبارها منبع للتكوين االجتماعي للفرد، و   

بذلك فهذه الوظائف إذا وجدت بشكل جيد فإنها تولد شخص  حتى سن الرشد، و سلوك الفرد منذ والدته و

وع من الخلل فهي بالتالي و كان فيها نأإذا غابت أو نقصت،  االجتماعية، و متزنا من الناحية النفسية و

                                                           
 2912 االسكندرية،النشر، ، دار النهضة العربية للطباعة و يدراسات في علم االجتماع العائل ،مصطفى الخشاب (1

  .26.ص
، مذكرة مقدمة لنسل شهادة الماجستير في علم السمات اإلبداعية لدى الطفلمساهمة األسرة في ظهور  ،غضبان مريم (2

  .266.، ص0221، 0225علوم التربية، جامعة قسنطينة،  معهد علم النفس و االجتماعي، سالنف
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من بين هذه الوظائف توجد  تالي خلل وظيفي داخل المجتمع، والب اجتماعيا، و تولد خلال نفسيا و

 :يلي يمكن عرضها في ما أخرى حديثة و وظائف تقليدية و

 :الوظيفة البيولوجية  -أ

رعايتهم جسميا  من مسؤولية انجاب األطفال و ما يتصل به األسرة هي المسؤولة عن حفظ النوع  و    

كانت األسرة تقوم بإنجاب أي  نفقات المعيشة محدودة و في الماضي كانت الحياة بسيطة و صحيا و و

ارتفاع مستوى المعيشة كان الزما على اآلباء التفكير في التقليل  مع تعقيد الحياة و عدد من األطفال، و

 .تربيتهم التربية التي تجعلهم صالحين حتى يتسنى لهم رعايتهم و ،األبناءمن عدد 

الرعاية  هو مازال جنينا فتوفير الغذاء المناسب و كما تلعب الناحية المادية دورا كبيرا في حياة الطفل و   

ولة ؤ بجانب ذلك فاألسرة مس وجاب طفل صحيح البدن سليم العقل، فتهيأ لها الفرصة إلن  الطبية لألم،

تدرب أعضاء جسمه التدريب المناسب  الكالم و الجري و ن نمو الطفل بيولوجيا، فهي تعلمه المشي وع

 (1) .في الموعد المناسب

الت من اهذه الوظيفة تشير الى أن األسرة تسعى بكل الطرق الى المحافظة على أفرادها من جميع المج  

ن هي قامت إة االجتماعية التي تنتظرهم، فن تحقق لهم التوافق االجتماعي فيما بعد في الحياأأجل 

 .برعايتهم جيدا تحددت مكانتهم بشكل واضح في المجتمع

 :الوظيفة النفسية  - ب

 هذا من خالل الوحدة األسرية و اطمئنان وثقة و تتمثل في اشباع الحاجات النفسية من أمن و و   

األهمية الخاصة  والفرد بصفة عامة،  تماسك العالقات التي تلعب دورا بارزا في نمو ذات الطفل و
                                                           

 ،االسكندرية،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،نظم التعليم صول التربية وأ ،نوال ابراهيم شلتوتو  براهيم كاملازكية  (1
  .(09.62 )ص. ، ص0222
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األبناء من خالل  الزوجة و ن نتصورها عند تقييم كل ما يقدمه الزوج وألألسرة كوحدة نفسية، يمكن 

تصبح الطاقة  تولد أسرة حقيقية و تغيرات متوازية تحدث عند كل من الوالدين، تنشأ عالقات جديدة و

 خرى كالحاجة الى االنتماء وأنفسية يئ توفير اشباعات نجاح في جو يه النفسية فيها أكثر فعالية و

 .الحاجة لالعتراف

خلخلة  إلىغياب االشباعات النفسية يؤدي  غير أن االستخدام السيئ للعالقات النفسية المتبادلة و   

الذي ال يحدث إال بتحقيق االستقالل عن األسرة حيث  الجو األسري، مما يحتل النضج النفسي للطفل و

 .ينبغي على الوسط األسري أن يكون على درجة كبيرة من االستقرار

توفيره ألفرادها لما له من ضروريات  تشير هذه الوظيفة الى التوافق النفسي الذي تسعى األسرة لتحقيقه و 

 .حتمية تساعدهم على التوافق مع من حولهم من أفراد المجتمع الكبير

 :الوظيفة االجتماعية  - ج

تعمل  آدابها و تقاليدها و عاداتها و م األسرة بتعليم الفرد لغة الجماعة التي ينتمي إليها، وبحيث تقو       

أداء دور  على تدريبه على كيفية التعامل مع اآلخرين، الشيء الذي يسمح له بممارسة حياة اجتماعية و

نح له المكانة  بالتالي تم يتناسب مع البيئة التي يعيش فيها، و اجتماعي يتفق مع قيم مجتمعه و

االجتماعية التي تنتقل من األسرة بصفة آلية الى األفراد من أعضائها، فاألسرة تمارس وظيفة اجتماعية 

لإلدماج في المجتمع، بحيث تقوم بوضع األفراد في مراكزهم المختلفة التي تزيد من تفاعلهم مع اآلخرين، 

تفاعالتهم  يحدد مختلف سلوكاتهم و الذي يوجه وكما تقوم بالضغط االجتماعي الذي يكون بمثابة الدليل 

 (1. )قوانين اجتماعية مرجعية ال يمكن ألحد أن يتجاوزه أو يناقضه ذلك بإقامة قواعد و و

                                                           
 .(06،05 ) ص،ص 2912،بيروت،النشر ، دار النهضة العربية للطباعة ومشكالتها األسرة و ،محمود حسن  (1
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يمكن القول بأن الوظيفة االجتماعية لألسرة تساعد الفرد على توقع دوره داخل األسرة كمؤسسة     

يتكيف معه  تالي فهي تساهم في جعله يندمج مع المجتمع والب أيضا توقع دوره خارجها، و مصغرة و

 .هذا ما يحدد له مكانته االجتماعية بشكل جيد و

 :الوظيفة االقتصادية  -د

احتياجاتهم، فيتعين لكل  تعتبر األسرة وحدة اقتصادية حيث يقوم أفرادها  بقضاء مستلزماتهم الحياتية و   

 ديها، فنجد األب يعمل بكل طاقته لتوفير حاجيات األسرة وفرد عمل اقتصادي أو وظيفة اقتصادية يؤ 

ينال األوالد أكبر  األم قد تشاركه العمل الخارجي لتدعيم الحياة االجتماعية، و اإلنفاق على واجباتها، و

االرتقاء  هذا ما قد يساعدهم على رفع شأن أسرهم و العلم لشغل الوظائف األساسية، و حظ من الثقافة و

من بين الوظائف االقتصادية التي تمارسها األسرة في كل  بمستوياتهم االجتماعية و االقتصادية، و

أشقائه في حالة  أجداده و المجتمعات هي توريث الممتلكات الخاصة ألبناء فاإلنسان ال يرث إال أبويه و

 (1). يورث أبناءه بويه وأمن ثم فاإلنسان عن طريق األسرة يرث  عدم وجود ورثة شرعيين لهم، و

يزه مستوى دخلها وضعها االقتصادي الذي يم لعل من أهم ما يحدد الوظيفة االقتصادية لألسرة و و      

 .يقاس ذلك من خالل الرواتب الشهرية أو الدخول السنوية التي يتقاضاها أفراد األسرة والمادي الحاصل، 

التربية، فاألسرة التي تستطيع أن  باشرة بحاجات التعلم وان الوضع االقتصادي لألسرة له عالقة م     

امتالك  رحالت علمية و ألعاب و سكن و تضمن ألبنائها حاجياتهم المادية بشكل جيد من غذاء و

القصص تستطيع أن تضمن من حيث المبدأ الشروط  الكتب و الفيديو و األجهزة التعليمية كالحاسب و

العكس صحيح بحيث أن األسر التي ال تستطيع أن تضمن  سليمة، والموضوعية لتنشئة اجتماعية 

ألفرادها هذه الحاجات األساسية التي تستطيع أن تقدم للطفل امكانيات وافرة لتحصيل علمي أو معرفي 
                                                           

  .255، ص  6226،مصر ،اإلسكندرية ،النشر ، دار الوفاء لدنيا الطباعة وعلم االجتماع العائلي ،عبد الرؤوف الضبع (1
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أحيانا الى سلوكات  الدونية و العوز المادي سيؤدي الى شعور األطفال بالحرمان و فالنقص و  ئمكاف

 (1.)ع سيئة داخل المجتم

 .تالي يمكن القول بأن للظروف االقتصادية دور بارز في نجاح أو فشل التلميذ الدراسيالب و

 :الوظيفة الثقافية -ه

ذلك عن  اذ تقوم األسرة بعملية التنشئة االجتماعية إلدماج الطفل في االطار الثقافي العام للمجتمع، و    

عاداته  توريثه له توريثا متعمدا، فعن طريق األسرة يكتسب الطفل لغته و طريق ادخال التراث في تكوينه و

يتعرف عن طريق التفكير السائد في مجتمعه فينشأ منذ طفولته في جو مليء بهذه األفكار  عقيدته، و و

 تصبح من مكونات شخصيته فال يستطيع التخلص األساليب فتتغلغل في نفسه و القيم و المعتقدات و و

 (2. )منها

هذا ما  فكما سبق الذكر بأن لكل أسرة نمط ثقافي خاص بها نابع من المجتمع الذي تنتمي اليه و    

 .ةتوضحه هذه الوظيف

 : أنماط األسرة -0-4

في التباين واالختالف بين لقد اختلفت أنماط األسرة باختالف المجتمعات البشرية وهذا ما انعكس 

 :وعموما توجد عدة تصنيفات ألنماط األسرة يمكن ايجازها كما يلي العلماء لتعريفهم لألسرة ،

 :التصنيف على أساس الشكل-0-4-1

                                                           
 العلوم االنسانية و و لآلداب دمشقمجلة  ،العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية ألبناء ،نصر الدين جابر (1

  .92، ص 0222، 21، المجلد 26سوريا ، العدد   التربوية
ص  ،، ص0226،  ،عمانالتوزيع النشر و ، دار صفاء للطباعة والتنشئة االجتماعية للطفل ،حمد الهمشريأعمر  (2
(009،062).  
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 :توجد عدة أصناف تندرج تحت هذا التصنيف ومن أهمها

 األسرة النواةNuclear F amily  : وتعتبر األسرة الصغيرة التي تسود طبيعة المجتمع البشري

وهي تتألف عموما من الزوج والزوجة وأوالدهما ،كما يطلق مصطلح آخر على هذه  الحديث ،

 .  Conjugal Familyاالسرة  باسم األسرة الصغيرة الزواجية

  األسرة المتعددة الزوجاتPolygnoms Family  : ويحدث هذا النوع في بعض األحيان

ويكون أساس الترابط فيها هو وجود  عندما تعيش عدة أسر حياة زواجية معا في وحدة اجتماعية ،

 .زوج مشترك بن عدة زوجات

 األسرة متعددة  االزواج Polygnoms Family : ويحدث هذا النوع نتيجة وجود زوجة واحدة

أنظر الة الخاصية السادسة من )يشترك في الحياة معها ومعاشرتها مجموعة من االزواج 

 (.خصائص األسرة

  األسرة الممتدةExtended Family   : ويظهر هذا النوع من حيث الشكل طبقا للنشاط أو

الوظيفة االقتصادية ووجود نوع من التعاون بين أفراد األسرة، وأحيانا يطلق على هذه االسرة 

وقد يشمل هذا النوع ثالث أو أكثر من األجيال في   Compound Familyباألسرة المركبة 

 .أسرة واحدة

 :من حيث االنتساب التصنيف -0-4-0

يقصد بهذا التقسيم ، تقسيم أنواع األسرة حسب انتساب  األفراد اليها، حيث ينتمي الفرد الى أسرة     

وتقوم بعملية  اكساب الفرد القيم    Family of orientationبالميالد يطلق عليها اسم أسرة التوجيه 

والعادات والتقاليد والمعايير وعمليات التنشئة االجتماعية ، أما النوع الثاني من االسر يطلق عليها بأسرة 

 .والتي يكون فيها الفرد عن طريق الزواج واالنجاب  family of procraetionالتناسل 
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 :التصنيف على اساس القرابة -0-4-3

األب أو األم ، بمعنى اذا كان  الطفل ذكرا أو  إلىدرجة النسق القرابي سواء  إلىيستند هذا التقسيم    

أنثى ينتمي الى أسرة االب عند الميالد، أما امه وأفراد أسرتها يعتبرون أجانب عنه وال تربطهم صلة قرابة 

ق بأمه وأسرة أمه أما ابوه وأفراد أسرة ، اما اذا كانت صلة القرابة تنتمي الى النظام االموي، فالولد يلتح

 .ابيه يظلون أجانب

 التصنيف على أساس السلطة: 

 (1) :يندرج تحت هذا التصنيف أربعة أنواع من األسر هي

 .وتكون مصدر السلطة  لألب  patriarchalاألسرة األبوية 

 .وتكون مصدر السلطة لالم  Matriarchalاألسرة االموية

 . األبناءأحد  إلىمصدر السلطة  Filiarrchalاألسرة االبنائية 

 .مصدر السلطة الديمقراطي  Equalitarianاألسرة القائمة على أساس المساواة 

 :االسرة بالريف و الحضر -5-5

فهي نسق اجتماعي يستمد شرعيته من الريفي و الحضري، تعد االسرة الخلية االساسية االولى للمجتمع    

السماوية و الوضعية ،فال تقوم للمجتمع  قائمة دون االسرة ،فالعالقة بينهما عالقة  مختلف التشريعيات

الريفي و  -لمجتمعرة دائما مسايرة و متماشية مع ا،ومن هنا كانت االس التأثرو  التأثيرتبادلية من حيث 

جميع فمسايرة االسرة للمجتمع تتم على الحركات التغيرية التي تحدث فيه،  في جميع –الحضري 

                                                           
1

 mawdoo3.com/ . WWW: الموقع االلكتروني (
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وما تناولناه فيما سبق عن المجتمع الريفي  ،، و العقائديةو االقتصادية ،و التربوية ،مستوياتها االجتماعية

 .وخصائصهما ، ينطبق على االسرة فيهما  و الحضري،

ظرته الى الزواج و االسرة على انهما النظام االجتماعي الذي يتميز نان المجتمع الريفي  تتميز ب     

،كما ...(الضمير الجمعي  ،القيم،االعراف  ،التقاليد،،العادات ) باالستمرار و االمتثال للمعايير المجتمعية

الريفية السلطة  لألسرةااللتزامات االجتماعية ،كما ان  وأساسينظر الى الزواج على انه ظاهرة مقدسة 

من اوامر ردعية وقيمية  الحكام العرفية،اوتطبيق  ،االبوية المطلقة اي السلطة الذكورية في اتخاذ القرارات

– وممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية ،تعليم الفتاة، .حتى تقرير المصير في الحياة االجتماعيةو 

رياف والية أوهذا ما تمت مالحظته في بعض ،كما تمنح له فرصة حرية التعلم و العمل  -رفضاقبوال و 

كما في الحياة الريفية فلها القدرة على التدبير و التحدي و الولود و خاصة للذكور، المرأةبسكرة، اما عن 

صناعات تقليدية تثمر  تربية الماشية، زراعة، حرث، فالحة، –تضمن االكتفاء الذاتي للعائلة  بأعمالتقوم 

 (1) .القرابة أساس التعاون والجوار و ن الحياة تقوم على أكما  . بها السياحة الريفية

فزيادة معدالت  ،وانبهانجدها مختلفة عن حياة الريف من جميع ج ما عن الحياة االسرية في الحضر،أ    

وزيادة التركيز السكاني في  االمتداد العمراني،حضري وزيادة ظاهرة تقسيم العمل والتخصص و النمو ال

ريفية كل هذه التغيرات ثار كانت مصاحبة للثورة الصناعية وما صاحبتها من هجرة كل هذه األ المدن،

فقد  ،تماشيا مع طبيعة العصر و المرحلةمست االسرة وأثرت عليها من الناحية البنائية الوظيفية وهذا 

ما أ وكذا تغير نمطها من عائلة ممتدة الى عائلة نووية، أفرادهااثرت االسرة على الجانب العالئقي يبين 

فنجدها قد تغيرت  لفة تماما عما هي عليه في الريف،مخت للمرأةبالنسبة  عن طبيعة العمل في الحضر،

                                                           
 .225، ص 2910، مكتبة وهبة ، القاهرة،0، طعلم االجتماع التربويالسيد حنفي عوض،  (1
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انتهاجها سبل تنظيم خاصة بعد خروجها الى العمل وما صاحب ذلك بتفتحها على العالم الخارجي و 

 .التعليم الى الغيروضبط النسل وتوكيل التربية و 

 :حضرو ال النظام التربوي في الريف-6

وكذا ارتباطه  ،والروحية ،تي تتمثل في عاملي القيمالالمجتمع الريفي و رة ظان التعليم في الريف يرتبط بن   

دت الى هذا التغير أسباب التي فهناك جملة من األ ،ما لبثت ان تغيرتلكن هاته النظرة  ،الوثيق بالزراعة

  :منهانذكر 

 .العقلية الريفية بالثقافة الحضرية و اكتشافها لضرورة تعليم االبناء و البنات خاصة  تأثر-

الدور في انتشار  ،ومجانيته، والزاميته في التعليم، األفرادالقوانين التشريعية المسنة لضمان حق -

 .التعليم في الريف

للعيش، وانما يمكن ان يكون ي عدم اعتبار الزراعة فقط مصدر أثروة تغير النظرة الى مصادر ال-

  (1.) .التعليم كذلك

 :التعليم في الحضر -1-2

 ،ر،فانه يناقض العقلية الريفية كونها تحتوي على مغريات الحياة الماديةاما عن التعليم في الحض   

فقد –التلميذة  –اما عن تعليم الفتاة  وخاصة االناث منهم، لألبناءفالمجتمع الحضري يعي بضرورة التعليم 

، -نسبيا-لقت حظا أوفر من قرينتها في الريف، فلها حرية التعليم واتخاذ القرارات في اتجاهاتها المختلفة

 .بما فيها حصة التربية البدنية والرياضية

                                                           
 .21،ص  2992 القاهرة، دط، دار النهضة العربية، ،علم االجتماع التربوي عبد العزيز عزت،( 1
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فهو ضرورة حيوية  ،م تربويال يمكن تصورها دون وجود نظا الريفية و الحضرية  فحياة البيئتين   

يعرف حقوقه  ،و تحويله الى كائن اجتماعي بتكييف االنسان مع بيئته حيث تقوم التربية ،للمجتمع

 .جزء من ثقافة اي مجتمعفالنظام التعليمي  وواجباته،

 :لديناو الثقافي  للو  المستوى التعليمي -7

 ، -التلميذات -تجاهاتاالأهم العوامل المؤثرة في للوالدين من  و الثقافي يعتبر المستوى التعليمي  

ولقد أكدت العديد من  .ن تجاهاتهفي إو ، الحياة في اللقيام بأدواره ابكفاءته هاعلى شعور  انيؤثر  هماذلك أن

حيث بينت أن  ،للوالدين في معاملتهم ألبنائهم و الثقافي يالدراسات الدور الذي يلعبه  المستوى التعليم

 استخدامنحو  (1) االتجاهأو إلى  بيةتر الوالدين يميالن إلى البعد عن التشدد والعقاب البدني في أساليب ال

 أهمية المستوى التعليميالمناقشة واألساليب العلمية الجديدة كلما ارتفع مستواهما التعليمي ،مما يشير إلى 

 .(2)األفراد اتجاهاتفي تعديل  ما، وأثرهللوالدين و الثقافي 

تأثير كبير على الدور الوظيفي لألسرة ن ذلك أنه  ولآلباء ذوالثقافي  ويعتبر المستوى التعليمي

يعتبر دليال على الخبرات المكتسبة لآلباء من خالل المواقف التعليمية اليومية التي عايشوها وهذه الخبرات 

  (3)تساعدهم على تنشئة أطفالهم 

وكيفية إشباعها  الفراد،ؤثر على مدى إدراكها لحاجات االثقافي لألسرة بصفة عامة يى  إذن فالمستو 

 االستعانة، واألساليب التربوية التي تتبع في معاملة األبناء ،كما يؤثر في مدى إقبال الوالدين على 

 االجتماعيةبالجهات المتخصصة بتربية األبناء ،كذلك يؤثر المستوى التعليمي لألسرة في أساليب التنشئة 

أساليب سوية، مثل  استخدامليميا أدى ذلك إلى المستخدمة ، فإذا كان الوالدان على درجة متكاملة تع
                                                           

 .225ص 0225، دار الشروق، عمان، األردن د ط، ،علم إجتماع التربية ،لرشدانعبد اهلل زاهي ا (1
 .622ص ، 0226، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن2، طالتنشئة اإلجتماعية للطفل، عمر أحمد همشري (2
    . 12، ص0222، للنشر، عمان، األردن  د ط، دار الشروق ،اإلتجاهات الوالدية في التنشئة اإلجتماعية فاطمة الكتاني، (3
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األسلوب الذي يحقق األمن النفسي للطفل والذي يقوم على الحب  واستخدامالديمقراطية في المعاملة ، 

 .(1)مع مراعاة ثبات نوعية التعامل و عدم التذبذب واالستقرار

، ووعيا بدور كل من األب ءناوتبقى المعاملة الوالدية تتطلب فهما مدروسا إلمكانيات وحاجات األب

حيث التراكم المعرفي  ،عامال مهما في عصرنا الحاضر افيقو الث ليمي، لذا يعتبر المستوى التعواألم

 .على العالم احواالنفت

 :لألبناء األسريةالتنشئة  -8

وخاصة في  ،(التلميذات) لقد اتفق العلماء والباحثون على اهمية االسرة في تحديد شخصية األفراد   

السنوات األولى من حياتهم كون األسرة المؤسسة االجتماعية االولى في المجتمع والتي تضطلع بوظيفة 

النفرادها بمجموعة من الخصائص المميزة، فهي المكان األول الذي تتم  كذاالتنشئة االجتماعية للتلميذة و 

ه األولى الى مراحل تالية كمرحلة في مراحل باكورة االتصال االجتماعي، والحصن األول للطفلفيه 

ن مجرد اشباع الحاجات البيولوجية ال المراهقة، اضافة الى دورها في بناء الشخصية والمحافظة عليها، أل

ن تضفي الخصائص االنسانية المتكاملة، وانما الخبرات األسرية التي تمر بها المراهقة في حياتها، أيمكن 

من هنا تتضح لنا أهمية التنشئة األسرية للتلميذة في الريف هي التي تمثل قوة تلك الخصائص، و 

تزويد التلميذة بالمهارات واالتجاهات، كما تقوم بإكسابها العادات والتقاليد االجتماعية، وكذلك : والحضر

كسبها تضرية و حوال الريفيةتعرف التلميذة بالمعايير االجتماعية التي تفرضها الثقافة السائدة في المناطق 

سرة ألفرادها ن تشبعها األأ، ومن خالل هذا هناك الكثير من الحاجات التي يجب سرتهاأايير مع

                                                           
 602ص  ، 2919،المملكة العربية السعودية ،، دار الشروق، جدة المرشد في علم النفس اإلجتماعي، عبد الحميد الهاشمي (1
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كالحاجات البيولوجية واألمن والحب واالنتماء، وكذا تلبية رغباتهم المختلفة كممارسة حصة التربية البدنية 

 (1) .والرياضية

فعملية التنشئة االجتماعية للتلميذات للمراهقات قد تكون صعبة ومعقدة ويظهر ذلك بوجه خاص     

عندما تتميز المهارات التي تتعلمها التلميذات، أو تتميز مسؤوليات الدور الجديد للتنشئة لما بعد الطفولة 

 .أي المراهقة بالصعوبة و التعدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .211،ص 2912الطبعة الثانية، دار الكتاب للحديث، الكويت، ،علم النفس االجتماعيفؤاد السيد البوهي، ( 1
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 :خالصة

ناتج عن  حضرية،لوا يةالريف االسرة توصلنا إلى أن إليه في هذا الفصلتم التطرق من خالل ما 

مع الريفي المجتمع الصغير لمجتاحيث يعد  ا وظائف تميزهما عن باقي المناطقبهم التجمع اإلنساني

 مباشربالزراعة والمهن البسيطة ويتميز بالعالقات التفاعالت ال و اسره، ،والذي يعمل غالبية سكانه نسبيا

و كذا  ،ثيقة يخضع لقوة الضبط االجتماعي غير الرسمي المتمثلة في العادات والتقاليد والقيم واألعرافوالو 

حصة التربية البدنية  المشاركة فيب( التلميذات) الفتياتاتجاه والتي من شأنها تقييد  السلطة الذكورية،

صورة كبيرة على اتجاهات والذي يؤثر بو  أن المجتمع الريفي متمسك بالدين كذلك نجد والرياضية

لة المراهقة كونها مرحلة أي مرح و حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطةالتلميذات نح

المنافي  وبالتالي نوعية اللباس الرياضي هاته الفئة لدى الفيزيولوجي تبدو فيها مظاهر النمو حساسة،

يمارسن لميذات المدينة،بينما نجد ت بنسبة معينة الرياضيةيقيد المشاركة في حصة التربية البدنية و  للحجاب

 . الحصة بشكل حر نسبيا

 هذا ما سيتمو  ،الحصة وأثناء القيام بالدراسة الميدانية سنتعرف على اتجاهات التلميذات نحو 

   :التطرق إليه في الفصول الموالية
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 :تمهيد

بعد محاولة الباحثة تغطية الجوانب النظرية الخاصة بالبحث ،سنحاول في هذا الفصل أن نحيط   

بالموضوع من الناحية التطبيقية والقيام بدراسة ميدانية نسعى من خاللها إلى التحقق من الفرضيات 

وذلك ألن قيمة البحث  ،االجتماعيةخاصة في البحوث  كبرى هذه المرحلة أهميةلف المطروحة،

ال تنحصر فقط في جمع المعلومات النظرية واإلطالع على تراث وأدبيات البحث أو  االجتماعي

نما تكمن القيمة  على العمل  االعتمادفي أي بحث اجتماعي في  الحقيقةالمشكلة موضوع الدراسة وا 

مات المتعلقة بمجتمع الميداني الذي يمكن الباحث من استغالل قدراته وجهوده في جمع المعلو 

دراسته ألن هذه البيانات تفقد شيئا من قيمتها إذا لم نحللها ونفسرها وفقا للواقع الميداني الستخالص 

 .النتائج والتوصيات المتعلقة بالمشكلة المطروحة للدراسة

وذلك من  ،ةدراسالأوال التعرف على بيئة موضوع  ةولتحقيق هذه المرحلة يجب على الباحث    

والتي تسمح لنا بالحصول على بيانات هامة لها عالقة بموضوع  االستطالعيةخالل الدراسة 

تحديد المجال الزماني  والمكاني  إلى، باالظافة لالتجاهاتومقاييس ، واالستبيان، كالمقابلة ،البحث

لطريقة التي وكذا تحديد عينة  الدراسة وا و البشري، كذلك علينا توضيح  األداة المستخدمة،

اعتمدت في تحديد حجمها، وككل دراسة ميدانية البد من اعتماد منهج علمي يبين كيفية تطبيق 

ثم ألساليب اإلحصائية التي  جمع البيانات، أدواتاإلجراءات الميدانية كما تطرقنا إلى عرض 

 04المكونة من  مقابلةالاستمارة اعتمدنا عليها في تحليل المعطيات التي جمعناها عن طريق 

 .عبارة
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، متوسط(40)رابعة  ومن هذا المنطلق عمدنا معرفة اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة، سنة   

والحضرية، وهذا ما سيتم التطرق اليه في  يةالريفالمناطق نية والرياضية في حصة التربية البد نحو

 :الفصل الموالي 

  :الدراسة االستطالعية-1

جوانب الدراسة الميدانية ،كما  إلمامالتي تساعدنا في  األولىتمثل الدراسة االستطالعية الخطوة   

لضمان دقة و موضوعية  تساعدنا على تجربة وسائل البحث لمعرفة مدى مالءمتها و صدقها،

 .النتائج المتحصل عليها في النهاية

العية على  العينة المقصودة  من وبناءا على هذا، قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستط   

 و ببعض متوسطات والية بسكرة، بالمناطق الريفية -40سنة -التلميذات في المرحلة المتوسطة

 أداةكذلك التأكد من صالحية  ومميزاته و خصائصه، قصد التعرف على مجتمع البحث، الحضرية،

 .ها العمريةوخصائص البحث من خالل وضوح العبارات ومالءمتها لمستوى العينة،

 :وذلك وفق المراحل التالية  العينة المراد دراستها، أفرادولهذا قمنا بزيارة 

، من طرف بالدراسةالخاص  –طلب تسهيل المهام  -بعد الحصول على الترخيص :المرحلة األولى

السيد المحترم جوادي  نائب رئيس لقسم العلوم االجتماعية المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي،

مديرية التربية لوالية بسكرة للتعرف على جل  إلىالتوجه تم ، حيث 21/22/1420يوم  يوسف،

التي وقع االختيار عليها والقيام  المتوسطاتالمتواجدة بها، ثم االتصال بمدارء توسطات الم

 (.11)قم انظر الملحق ر  .تقديم التعريفات الخاصة بموضوع الدراسة بمقابالت معهم و

 .وتم فيها جمع المعلومات الخاصة بكل مؤسسة :المرحلة الثانية 



الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة                               :     الفصل السادس  

 

157 
 

 12غاية  إلى، 1422فيفري 21:توزيع االستمارة في الفترة الممتدة من :المرحلة الثالثة 

 (.10)انظر الملحق رقم  .1422فيفري

  الدراسة الميدانية والهدف منها: 

 حصر موضوع الدراسة وتحديدلنا  األهداف يمكن هذهأهداف محددة ألنه بتحديد بحث علمي كل ل    

 :الميدانية فيما يلي تنايمكن تلخيص أهداف دراسمنه و  ،...الوسائل والطرق التي تتم بواسطتها

 .تدعيم الجانب النظري-

 .التأكد من صحة الفرضيات بعد تحليل ومناقشة النتائج-

 .الخروج بنتائج عامة حول الموضوع-

 .النقص التي لمسناها في الجانب النظري معالجة بعض جوانب-

 .مقترحات مستقبلية إعطاء-

  :مجاالت الدراسة -0

 (.كذلك المجال البشري للدراسة الميدانية والمجال المكاني، ،المجال الزمني) :وتعنى بالمجاالت الثالث 

ر إلى غاية شه 1422 ءا  من شهر مايابتدا تمت الدراسة في جانبها النظري: المجال الزمني -1 

 1422فيفري شهر نهاية  إلى غاية ،1422، أما الجانب التطبيقي فقد تم من شهر فيفري 1421 أكتوبر

بعض متوسطات  :أن المجال المكاني لها بناءا على عنوان الدراسة والهدف منها :المجال المكاني -0

 : وتمثلت هذه المتوسطات فيما يلي (10و 10) أنظر الملحق رقم ،والية بسكرة ريف وحضر
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  :متوسطة بجاوي العربي - أ

، تبلغ مساحتها 1442حيث افتتحت في سبتمبر  1442-42-20هاته المتوسطة سنة  أنشأت   

 إلىحجرة للدراسة، و مخبرين علميين باإلضافة  21تعمل وفق النظام الخارجي بها . 1م21.4.44

سكنات  0مكاتب لإلدارة و ملعب رياضي و  5كما تحتوي المؤسسة على . و مكتبة للمطالعة ورشتين،

 (10)أنظر الملحق رقم .وظيفية و مخزن و قاعة لألساتذة

 :متوسطة بشير بن ناصر -ب

اما المساحة  ، 1م5122، تبلغ مساحتها المبنية 1442 2.22-.4-.4أنشأت هاته المتوسطة سنة     

حجرة للدراسة، و مخبرين علميين  22، تعمل وفق النظام الخارجي بها  1م 11225: غير مبنية فتقدر ب

مكاتب لإلدارة و ملعب رياضي و  5كما تحتوي المؤسسة على . ورشتين، و مكتبة للمطالعة إلىباإلضافة 

 (10)لملحق رقمأنظر ا .مرقد ومطعم 41سكنات وظيفية و مخزن وقاعة لألساتذة، و 5

 :لفرادي زريبة حامد الفيض اإلخوة  -ج

حجرة للدراسة، ومخبرين علميين باإلضافة الى ورشة، ومكتبة  21تعمل وفق النظام الخارجي بها     

موزعة على  10عدد عمالها  فوج، 22تلميذ مقسمة على  .22يدرس بالمؤسسة . ومطعم للمطالعة

 (10)أنظر الملحق رقم .األسالك الخاصة بالتربية الوطنية واألسالك المشتركة

 :مزغيش الصالح لغروس -د

حجرة للدراسة، ومخبرين  14تعمل وفق النظام الخارجي بها   -لغروس–سالم مزغيش تقع في حي     

 . 14،عدد الحجرات ، ومكتبة للمطالعة(1)ورشتين إلىعلميين باإلضافة 
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، لما يخدم طبيعة المجتمع و درجة التريف و التمدن أساسوتم اختيار هاته المتوسطات على     

 .النتائج المطلوبة إلىموضوع الدراسة و يبرز معالمها، ويمكننا من الوصول 

أو المجموعة  ،جميع العناصر" به يقصدأو مجتمع الدراسة  يمجتمع البحثال :المجال البشري -0 

تتمحور اإلشكالية  الدراسة و محورتكون  تعميم نتائج بحثه عليها و إلىالكلية التي يسعى الباحث 

 (1.")عليها 

يتراوح ، لوالية بسكرة  (0) سنة رابعة شملت هذه الدراسة تلميذات المرحلة المتوسطة ثحي -

  .سنة( 10-10)ما بين عمارهنأ

 .لعينةجدول يوضح المجال البشري  0-1

 

 اسم المؤسسة

  عدد التالميذ

 إناث ذكور المجموع

 00 00 00 اإلخوة لفرادي زريبة الوادي الفيض

 98 00 00 مزغيش الصالح لغروس

 110 08 00 بشير بن ناصر بسكرة

 80 00 01 بجاوي العربي بسكرة

 000 109 100 المجموع

 .بيانات من مؤسسات العينة:  المصدر

                                                           
 1442 الجزائر،التكوين عن بعد، لتعليم ول، الديوان الوطني علم النفس التربية و ،بوصنوبرة عبد الحميد ،خيري وناس -1

 . 52ص 
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  :بالواليةالتعريف 

تحت سفوح كتلة جبال األوراس، التي تمثل الحد  الناحية الجنوبية الشرقية للبالدتقع والية بسكرة في 

دائرة،  21بلدية، و 22ظم ت، و 1كلم 24..1254الطبيعي بينها وبين الشمال، وتتربع على مساحة تقدر بـ 

 :ويحدها

 .من الشمال والية باتنة -2

 من الشمال الغربي والية مسيلة  -1

 .والية خنشلة شرقيمن الشمال ال -2

 .الجنوب الغربي والية الجلفة من -0

 .من الجنوب الغربي والية الوادي -

 (19)أنظر للملحق رقم. من الجنوب والية ورقلة -

 :اإلطار اإلداري

و . دوائر 1بلدية و  11و كانت تظم آنذاك  2.20التقسيم اإلداري لسنة  أثناء" والية" صنفت بسكرة   

والية بسكرة و والية الوادي التي تشكلت بضم : انقسمت إلى شطرين 2.20بعد التقسيم اإلداري لسنة 

دوائر، هي أوالد جالل، سيدي عقبة، طولقة،  0بلدية و  22دائرتي الوادي والمغير فأصبحت تضم 

ية فبقيت بلدية على حدي، وقد ألحقت بالوالية بلديات جديدة على لوطاية أما بسكرة كونها تمثل مقر الوال

 .بلدية خنقة سيدي ناجي من والية تبسة -:إثر هذا التقسيم وهي

                         .بلدية القنطرة و عين زعطوط من والية باتنة -

 .من والية الجلفة( أوالد رحمة)بلدية الشعيبة  -
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دائرة وبقي عدد  21تم تعديل إداري طفيف على الدوائر حيث أصبح عددها  2..2سنة  في -

 .بلدية، أعيد توزيعها على الدوائر حسب التقسيم الحالي 22البلديات على حاله آي 

 :مجتمع وعينة الدراسة  -0

تأتي خطوة جمع البيانات كي  بعد تحديد الباحث لمشكلة البحث وما يرتبط بها من فرضيات،    

خطوة من هذه الخطوات هي اختيار المجتمع الذي تطبق عليه الدراسة،  أوليتأكد من فروضه، و 

أهم خطوات ومراحل البحث إذ تعتمد البحوث  من يعد اختيار الباحث للعينةوكذا العينة البحثية، و 

ا الطريقة األكثر اقتصادا في نفقات االجتماعية الحالية على استعمال العينات بشكل أساسي لكونه

فعادة ما يقوم الباحث بتحديد جمهور بحثه أو مجتمع دراسته حسب الموضوع أو ، البحث لذلك

فإنه ال ، الظاهرة أو المشكلة التي يختارها، ولما كانت المجتمعات المدروسة غالبا كبيرة الحجم

نما يلجأ الختيار عينة يمكن لباحث واحد أن يقوم بدراسة ظاهرة أو حدث في ذلك  المجتمع منفردا وا 

 .                                    الدراسة من ذلك المجتمع حيث تمثله تمثيال تاما

يعمم عليها  أن إلىالمجتمع الكلي للعناصر التي يسعى الباحث : فمجتمع الدراسة هو -0-1

 (1 .)التي تؤخذ منها العينة األصليةالمجموعة  أنها أيالنتائج  ذات العالقة بالمشكلة المدروسة، 

( 0)سنة رابعة–تمثل مجتمع البحث في تلميذات المرحلة المتوسطة  األساسوعلى هذا      

، 1421 أكتوبرشهر  إحصائياتالمجتمع حسب  أفرادفي والية بسكرة، حيث بلغ عدد  -متوسط

انظر الملحق تلميذة  ،0000الية بسكرة والصادرة من مصلحة التعليم المتوسط لمديرية التربية لو 

 (18رقم )

                                                           
دار الرضوان للنشر و  ،2، طو مناهجه أسسه-البحث العلميعصام حسن الدليمي، علي عبد الرحيم صالح،  -1

 (.20)، ص1420التوزيع، عمان ،
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 :عينة الدراسة -0-0

للدراسة،   األصليعلى الباحث أن يحدد نوع العينة أو العينات التي سيقوم بسحبها من المجتمع     

لما لها من  ليقوم بجمع بياناته منها، فاختيار العينة  يخضع بطبيعة الحال إلى عدة اعتبارات،

أهمية على القياسات والنتائج التي يخرج بها الباحث من دراسته أو بحثه، فتوظيف الباحث للعينة 

واستخدامها يختصر عليه الوقت والجهد والمال ، كما يسهل عليه الوصول إلى النتائج بالسرعة 

 .الممكنة

ء صغير من الكل أي من فالعينة هي الجماعة التي تجرى عليها الدراسة و هي عبارة عن جز   

 (1.)مجتمع الدراسة 

 )2(.وهي ايضا عبارة عن بناء مجموعة صغيرة من المجتمع هادفة إلى إعادة إنتاج خصائصه    

كما تعرف بأنها عبارة عن معاينة للمواضيع السلوكية و الحصول على المعلومات في الواقف     

 (.3.)الطبيعية

تم اختيار المؤسسات التربوية  السالفة الذكر بطريقة قصدية و ذلك لطبيعة الموضوع التي    

تستدعي من الباحثة معرفة اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية و الحضرية، و 

ق لفرادي زريبة حامد بمنطقة الفيض العتبار الفيض منطقة ريفية وف اإلخوةلقد اختيرت متوسطة 

و متوسطة مزغيش ( 10انظر الملحق رقم) توزيع السكان الحضري و الريفي حسب البلديات 

                                                           
 االسكندرية،طبعة اإلشعاع الفنية،م ومكتبة ،الطريقة العلمية إلعداد البحث العلمي ،محي محمد مسعد - 1

  .225ص  ،1441
2
 Andé Pierre Contandriopoulos et autres : Savoir préparer une rocherche, Les presses de 

l’université, Qébec, 1990, P61.  
، مطبوعات جامعة محمد خيضر بسكرة، عين مليلة، الجزائر،  دار محاضرات في المنهجية: بلقاسم سالطنية - 3

  .22، ص 1440/ 1442التوزيع ،  النشر و الهدى للطباعة و
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متوسطتي بشير بن ناصر و بجاوي  أمامن المناطق الريفية،  أخرالصالح لغروس باعتبارها جانب 

 .اكتضاضا األكثرسكانا و  األكثرمن مدينة بسكرة يتواجدان في المناطق  متوسطتانالعربي فهما 

تمثلت في تلميذات السنة الرابعة متوسط و اختيرت هاته  قصديةعينة الدراسة كانت عينة  ماأ   

قد ف ،األخرىمن المراحل  االمرحلة الن التلميذة في هاته المرحلة تتميز بوعي اكبر عن غيره

ت كافية عن واقع التعليم تصورا نلديه يتكونما م المتوسط، في سنوات من التعليم ينأمض

 هذه المرحلة تقع ضمن المدة العمرية أنمما يساعد على سير مجريات البحث، وكما  ،المتوسط

وهي مرحلة نمو التلميذ وما   سنة،(  21- 22)ما بين  أعمارهنحيث تتراوح  المتمثلة بالمراهقة

في  تلميذة 109 ، و بلغ عددهنيصاحبها من مظاهر لها عالقة بالموضوع المراد دراسته

  .المختارةالمتوسطات 

 :المنهج المتبع -0

المنهج المتبع في أي دراسة نفسية أو تربوية يستوحى عادة من طبيعة الموضوع الذي يدرسه  إن    

والتي من شأنها مساعدة الباحث على  والمشكلة التي يعالجها ومن خالل الفرضيات المطروحة في البحث،

تحديد أي اإلجراءات وطرق البحث التي قد تكون مناسبة ومالئمة الختيار الحل المقترح للمشكلة، ووفقا 

لمشكلة البحث وطبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته،و المعنون باتجاهات تلميذات المرحلة 

في المناطق الريفية و الحضرية، فقد ارتأينا إلى أن المتوسطة نحو حصة التربية البدنية و الرياضية 

 .المنهج المالئم لهذه الدراسة، هو المنهج الوصفي

المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث للكشف عن الحقيقة في العلوم واإلجابة عن األسئلة     

بواسطة طائفة من التي يثيرها موضوع البحث وطبيعة ونوع المشكلة المطروحة وذلك  واالستفسارات،

 .القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
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المنهج وصف منظم و دقيق للحقائق في ميدان  من ميادين المعرفة المختلفة يطريقة موضوعية و ف

 .(1 .صحيحة

هو طريقة منظمة لدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو بموقف أو بأفراد أو : فالمنهج الوصفي    

بأحداث أو بأوضاع معينة، بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق وآثارها والعالقات 

 (2).التي تتصل بها و تغيرها وكشف الجوانب التي تحكمها

نهج الذي يهدف الى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة او موقف معين مع  الوصفي هو الم المنهج  

  (3 .)محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا 

 :أدوات جمع البيانات-0

 إجراءتساعده على  أنالتي تستطيع  األدواتأي دراسة يقوم بها الباحث تعتمد على مجموعة من  أن   

بحيث انه تساعده في جمع المعلومات و تقصي الحقائق، أثناء قيامه بالدراسة  الدراسة الميدانية،

التطبيقية، فكثيرا ما يضطر إلى استخدام أكثر من تقنية أو أداة، وذلك راجع  في العموم إلى ما تتسم به 

الظواهر من تشابك العديد من المؤشرات وتفاعلها، فكل بحث علمي يتطلب في جمع بياناته ألدوات 

فان  األساسحددة، تتماشى مع الموضوع والهدف منه والذي يرتبط بحد ذاته بمنهج العمل، وعلى هذا م

 :دراستنا اعتمدت حسب طبيعة ومتطلبات الموضوع على ما يلي

 
                                                           

، ديوان المطبوعات الرياضيمناهج البحث العلمي في علوم و تقنيات النشاط البدني يوداود عبد اليمين،  – 1

  .88،ص9002الجامعية،
 ،، ، دار الفجر للنشر والتوزيع المناهج األساسية في البحوث االجتماعية ،بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني -2

  -222، ص   1421 ،القاهرة

 ..20، صمرجع سبق ذكرهعصام حسن الدليمي، علي عبد الرحيم صالح،  - 3
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 : استمارة المقابلة -0-1

عبارة عن مجموعة من األسئلة التي يضعها الباحث قصد الحصول على بيانات وفق مؤشرات تم  هي  

صياغتها مسبقا وفق فرضيات ومن ثم يحاول التأكد من صحتها أو تقييمها عن طريق معرفة واقع 

 (1.)الظاهرة

ا، مع اإلعداد المسبق و تعد المقابلة المقننة أساسية في هاته الدراسة والتي تكون محددة تحديدا دقيق    

لألسئلة والتي تصاغ باألسلوب الذي يتفق مع المستوى الثقافي للمبحوثين وكذا ترتيبها بالشكل الذي يخدم 

 (.2)أغراض البحث، أما في حالة وجود أسئلة مفتوحة فهي للتعمق واالستيضاح فقط

حجم العينة، هذا الذي قد يجعل  وتم اختيار هاته األداة انطالقا من موضع الدراسة وهو ما يتالءم و   

الباحثة تستغرق وقت طويل مع المبحوثين، ذلك أن طبيعة الموضوع تتطلب الحضور الشخصي للباحثة 

للحصول على أكبر عدد ممكن من المالحظات التي تغطي الموضوع ، على خالف لو أنه تم استخدام 

ال تستغرق وقت طويل في توزيعها، لكنها ال أداة االستبيان ، التي تتالءم أيضا مع طبيعة الموضوع،  و 

 .تتناسب مع المواضيع التي يتم فيها االعتماد على المالحظة كوسيلة أساسية لجمع البيانات

 خطوات بناء أداة استمارة المقابلة: 

وبعد التحديد النهائي ألهداف الدراسة وصياغة تساؤالتها الفرعية وضبط فرضياتها، وبعد القراءة     

قة للدراسات السابقة ، فقد تم إعداد الباحثة الستمارة أولية خاصة بالتالميذ ، خالل األسبوع األول المعم

                                                           
 ،طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية مع بعض التطبيقات في المجتمع الريفي ،محجوب عطية القائدي   1

  .225،ص0..2منشورات جامعة عمر المختار ،

، دار المعرفة الجامعية،  اإلسكندرية  مناهج وطرق البحث الجتماعي،محمد علي بدوي ،عبد اهلل عبد الرحمن  2
  .022. 042،، ص ص 1441
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، كل استمارة مقسمة إلى قسمين ، القسم األول خاص بالبيانات األولية والقسم 0110فيفري من شهر 

 . سةالثاني مقسم إلى ثالثة محاور أساسية ، كل محور يرتبط بفرضية من فرضيات الدرا

، بالسلبر خاال والبعض باإليجاببعضها عبارة، صيغت  04فقد تضمنت المقابلة المقننة الجماعية   

: الثالث  اإلجاباتواحدة من بين  إجابةحيث وجب على كل تلميذة ان تجيب على كل عبارة باختيار 

 :إجابة، حيث تم وضع قيمة عددية لكل (أعارضاوافق، لم اكون رأي بعد، )

 .ثالث درجات( 2..)...اوافق -

 .درجتين( 1.....)لم ـأكون راي بعد -

 .درجة واحدة( 2.....)عارضأ -

جاءت –فرضيات الدراسة  -محاور متعلقة بالمتغيرات المقصودة( 0)وقد تضمنت استمارة المقابلة أربع 

 :على النحو التالي

 .يتعلق بالبيانات العامة: المحور األول  -

 (.22)خاص بالمستوى التعليمي للوالدين ويتضمن ثالثة عشر سؤاال :المحور الثاني -

 (.22)يتعلق بالمستوى الثقافي للوالدين ويتضمن ثالثة عشر سؤاال: المحور الثالث -

 (.20)عشر سؤاال أربعةويشمل المرحلة العمرية وخصائصها : المحور الرابع - 

بما يتالءم عينة الدراسة، حيث قامت بجمع  و لقد تم تصميم المقابلة المقننة من طرف الباحثة،  

على منهاج مادة التربية البدنية والرياضية في المرحلة  اإلطالعالمعطيات و المعلومات من خالل 

، وعلى االستدالل  ( علم اجتماع التربية، والتربية البدنية و الرياضية )المتوسطة، وكتب التخصص 

ه نحو النشاط البدني في البيئة العربية بصفة خاصة، والمتمثلة بمجموعة من المقاييس التي تقيس االتجا

 .في مقياس ادجنتون
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 مقياس أديجنتون لقياس االتجاهات نحو التربية البدنية والرياضية:  

قصد قياس اتجاهات تالميذ المدارس الثانوية نحو  دينجتونأوهذا المقياس قد وضعه في األصل     

، فهذا المقياس يصلح للتطبيق على محمد حسن عالويالتربية البدنية والرياضية وأعد صورته العربية 

من الصف الثالث إعدادي حتى انتهاء المرحلة الثانوية فالصورة  ابتداء، إناثالجنسين من ذكور و 

عبارة منها  11عبارة  00عبارة أما الصورة العربية فتكونت من  11األصلية للمقياس اشتملت على 

موافق، لم أكون رأي بعد، ) األخرى ايجابية ويقابل هذه العبارات ثالث بدائل لإلجابة  11سلبية و

 (.معارض

فقد  وبعد تجميع العبارات التي تخص اتجاهات النشاط الرياضي وذلك من خالل المقياس  المتوفر،    

وقع اختيارنا على بعض العبارات مع إدخال بعض التعديالت في صياغتها ومحتواها، وعليه فان 

االختبارات المقننة هي إحدى األدوات التي يمكن أن يستخدمها الباحث لجمع المعلومات التي يحتاجها 

ختبارات أهم وأكثر لإلجابة على أسئلة البحث واختبار فروضه، بل أن بعض علماء المنهجية يعتبرون اال

يجب أن يتوافر في االختبار " كما . األدوات التي يتم استخدامها لجميع المعلومات في البحث التربوي

ال انظر الملحق رقم   ".فقد قيمته كوسيلة لقياس ما وضع ألجله وهما الصدق والثبات شرطان ضروريان وا 

(11.) 

 طريقة استخدام أداة المقابلة : 

إن االعتماد على  هاته األداة يجعل الباحثة تستغرق وقت طويل في الدراسة الميدانية، نظرا ألن     

طبيعة الموضوع تتطلب الحضور الشخصي للباحثة للحصول، على أكبر عدد ممكن من المالحظات 

اء المقابالت التي تغطي الموضوع ، فقد لجأت الباحثة إلى إجراء مقابلة جماعية  للتلميذات، إذ تم إجر 

أثناء حصص مادة التربية البدنية والرياضية، أما عن عملية المقابلة فكانت عن طريق منح االستمارة 

، األسئلةللتلميذات المبحوثات، ثم قراءة كل سؤال على حدى بصوت مسموع من طرف الباحثة و شرح 
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وقد استعانت الباحثة . سؤال المواليويطلب من التلميذات اإلجابة الفورية على السؤال ثم االنتقال إلى ال

 أناستمارة بالرغم من  101و لقد تم توزيع و استعادة . بأحد المساعدين التربويين للتحكم في سير العملية

بها الدراسة  أجريتنتيجة لغياب بعض التلميذات في المتوسطات التي  109عدد مفردات العينة 

 . الميدانية

 :ثبات و صدق أداة البحث -0-0

 :الثبات - أ

يشير الثبات إلى ما إذا كان استخدام المقاييس في عمليات قياس متتالية لنفس الظاهرة، سوف يسفر    

فالسبب في وجود عدد كبير من المحكمين الختبار العبارات في أحد ...عن نفس النتائج األولية، أم ال

و لكن كيف يعرف الباحث أن المحكمين  المقاييس، هو زيادة عمومية األداة القياسية و بتالي زيادة ثباتها،

الذين اختارهم لتقنين المقياس لديهم بالفعل آراء صائبة، أال تختلف أراء مجموعة من الطلبة حول أحد 

 (1.)االختبارات اليومية و المشاهدة من الواقع المعاش؟

الصدق و الثبات  و منه يمكن القول بأنه ال يوجد صدق مقياس ما دون تأكيد ثباته، أي أن كال من   

يرتبطان في الواقع العملي إلى درجة أن زيادة أحدهما تتطلب زيادة األخر، و بحث أحدهما يتطلب بحث 

األخر، فإن لم يكن المقياس ثابتا في التطبيق على جماعات كثيرة فإن صدقه كأداة قياسية تتقلص إلى 

 .حد كبير

هو أنه من المعروف على أن مشكلة التوصل إلى و من أسباب اللجوء إلى البحث في ثبات األداة،    

مقياس عام يمكن تطبيقه على أي مبحوث، ليست مشكلة فنية فقط، بل إنها تتصل بفلسفة العلوم 

االجتماعية ذاتها، فمن مظاهر الجدل الدائر حول المقاييس و المؤشرات، إما إذ كان للباحث أن يعتمد 
                                                           

  .15ص ، 1442 ، القاهرة، 5ط ، طرق البحث االجتماعي  ،عبد اهلل الخريجي و محمد الجوهري  -ـ1
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ه يجب أن يتوصل سواء بنفسه أم بمساعدة محكمين،  إلى مقياس كليا على الحكم الذاتي للمبحوثين أم أن

 .موضوعي إذ وجد

و بالتالي فإن ثبات األداة يساهم في التأكيد المنطقي لصحتها، و يوضح مدى اتساقها، و من بين    

الطرق المستخدمة لبيان ثبات االختبار هي استمارة المقابلة، و تم إيجاد الثبات باستعمال التجزئة 

نصفية، و التي يعنى بها معامل االتساق الداخلي، عند تطبيق هذه األداة، يقوم الباحث بتقسيم عبارات ال

االختبار إلى جزئيين متساويين، يمثل الجزء األول العبارات الفردية، أي التي تحمل األرقام 

قام ، في حين يمثل الجزء الثاني العبارات الزوجية التي تحمل األر ....(2،2،5)التالية

، و بعد ذلك يتم االختبار الكلي على المبحوثين، ثم تسجل الدرجات التي وضعها .....(1،0،1)التالية

المفحوصين في كال القسمين، و بعد ذلك يتم حساب معامل االرتباط، و في هذه الدراسة من بين أنواع 

 ....(.  .45...أنظر الملحق رقم)معامالت االرتباط تم اعتماد، معامل ارتباط بيرسون

 (1: )و من ثم إيجاد معامل ثبات لالستمارة من خالل القانون اآلتي 

   معامل االرتباط بين نصفي األداة=   معامل ثبات األداة كاملة 

   معامل اإلرتباط بين نصفي األداة
 

. SPSSيجب اإلشارة هنا إلى أن معامل ارتباط بيرسون تم إيجاده باستخدام التحليل اإلحصائي،   

و بعدما و جد أن معامل  (11)الملحق رقم :يتم توضيح طريقة الحساب في المالحق انظر

و هي قيمة عاليةـ، وبتعويض  قيمة مقابل االرتباط في القانون معامل   1.091االرتباط يساوي 

وهي قيمة تدل على أن أداة االختبار  1.010الثبات الموضح سابقا وجد أن معامل الثبات يساوي

                                                           
  .122، ص1424 ،عمان، دار المسيرة للطباعة، التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات باالستخدام ،ــ حمزة محمد دودين1
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من حيث عباراتها، أي إذ تم إعادة توزيعها على مجموعة أخرى تحمل نفس مواصفات  ثابتة،

 .  العينة، فإن النتائج ستبقى ثابتة، و العلم يميل إلى الدقة بثبات نتائجه

 : الصدق  - ب

يقصد بصدق االختبار مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسه، فاالختبار الصادق يكون عادة     

 .ثابتا، لكن االختبار الثابت قد ال يكون صادقااختبارا 

فصدق أداة البحث يعني قدرة تلك األداة على قياس الشيء الذي يزعم أنه يقيسه، و تحقيق الصدق    

أو العملي فاألداة يمكن ( الفكري و المعنوي)أكثر صعوبة من تحقيق الثبات، سواء على المستوى الفلسفي

صادقة، بمعنى أنها تقودنا عند التطبيق إلى نفس النتائج، و لكن هذه النتائج أن تكون ثابتة، لكنها غير 

ليست هي المفروض أو المطلوب التوصل إليها، كذلك ال يمكن أن تكون األداة صادقة إذا كانت ثابتة 

فإنها في هذه الحالة ال يمكن أن تقيس أي شيء عن الكفاءة، و لحساب معامل الصدق سنعتمد على 

ظاهري أو السطحي، و الذي يشتمل على المظهر العام لالختبار أو الصورة الخارجية له من الصدق ال

حيث نوع المفردات و كيفية صياغتها و مدى وضوح هذه المفردات و يتناول كذلك تعليمات االختبار و 

ت مدى دقتها و موضوعيتها، العتبار أن صدق االستمارة يعتمد على الخصائص البنائية و اإلجراءا

المنهجية التي أعطته المصداقية، منها ما تعلق بالمحكمين و مدى حكمهم على صحة أداة االختبار و ما 

على مختلف األدبيات  اإلطالعجاءت به و منها ما تعلق بموضوعية البحوث االجتماعية، و بداية تم 

حديد مختلف العبارات المتاحة التي تخص الموضوع و باإلضافة إلى االستعانة بالدراسات السابقة تم ت

التي يمكن أن تقيس كل بعد من أبعاد استمارة المقابلة، بعدها  تم توزيعا على مجموعة من األساتذة بغية 

تحكيمها و قد أقروا و بشكل عام بوضوح العبارات و أنها مناسبة لذلك تم عرضها على خمسة محكمين 

و تحديدا من كلية العلوم  ( 10):الملحق رقم من جامعة محمد خيضر بسكرة، سيتم التعريف بأسمائهم في
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اإلنسانية و االجتماعية،  و قد تم تأكيد اتفاقهم و قبولهم الستمارة المقابلة بعد إطالعهم عليه و تسجيل 

جات تم طريقة حساب الدر  وضحي (10) :الملحق رقممالحظات القبول و بعد جمع الدرجات أنظر في 

 (1: )قانونحساب الصدق كما يلي باستخدام ال

    
      

 
           

 
         

            
 : التالي      

 .هي حاصل طرح المتوسط الحسابي من رأي المحكمين في العبارة األولى dبحيث 

 .إلى عدد العباراتn و تشير

 .فهي عدد المحكمينg أما 

 f=0.99و بالتعويض بالقيم المحسوبة وجد أن 

 :وفق الداللة اإلحصائية من خالل القانون  Fتم حسابو 

       

   
 

          

   
  التالي        

و هو اتفاق قوي جدا   5...0 :فوجد أنها تساوي  الجدولية F، أما 0.99 :المحسوبة تساوي fوجد أن   

فالقرار هو قبول الفرض الصفري القائل بأنه ال  المحسوبة، Fالجدولية أكبر من  Fو بالتالي و بما أن 

يوجد اختالف بين أراء المحكمين و يرفض الفرض البديل القائل بوجود اختالف بين أراء المحكمين، و 

و هو  ...4ألن معامل الصدق و جد أنه يساوي منه يمكن إصدار القرار بأن استمارة المقابلة صادقة،

 .دل على أن استمارة المقابلة ثابتةاتفاق قوي جدا ذو  قيمة عالية ت

                                                           
، االجتماعية التربوية و العلوم النفسية والموجه في اإلحصاء الوصفي االستداللي في  ،محمد بوعالق -ـ1

  .212، ص.144الجزائر، دار األمل 
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 :اإلحصائيةاألساليب  -0

 :التكرارات  -0-1

تم استعمالها للتعرف على البنود التي لقيت أكبر نسبة من االستجابة من طرف التلميذات لمعرفة    

قصد التعرف على طبيعة  اتجاهاتهن نحو حصة التربية البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية،

و هو عدد المرات التي تكرر فيها الخيار أو اإلجابة، .  وجوده من عدمه إثباتهذا االتجاه و من اجل 

 (1. )بحيث المجموع مساويا لعدد مفردات العينة

 : النسبة المئوية -0-0

يث تصبح عملية و لقد تم اللجوء لهذا األسلوب اإلحصائي من أجل المقارنة بين متغيرات الدراسة بح    

المقارنة يسيرة بدال من تحليل المعطيات معتمدا على التوزيعات التكرارية فقط، خاصة في عرض البيانات 

 (2: )و يعطى القانون بالشكل اآلتي( البيانات الشخصية)العامة للدراسة 

التكررات        النسبة المئوية
مجموع التكررات

   

 

 

 

                                                           
اإلسكندرية،  ، ، المكتبة الجامعيةمحاضرات في مبادئ علم اإلحصاء النفسي االجتماعي ،هالة منصور -1

  .1، ص1444
  .220ص ،1..2، القاهرة، دار النشر للجامعات، مناهج البحث في إعالم الطفل ،محمود إسماعيل -2
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 :المتوسط الحسابي -0-0

 :   هو حاصل قسمة مجموع العالمات على عددها، و يعطى بالصيغة التالية      

   
        

 
       

تهدف كلمة المتوسط للتعبير عن مجموعة من القيم بطريقة مبسطة و وجيزة، فهو أكثر مقاييس  :بحيث 

كس الوسيط و المنوال بحيث النزعة المركزية دقة و استخداما،ألنه يعتمد على جميع درجات التوزيع بع

يساعد على تفسير أية عالمة فردية على كونها تحت الوسط و فوقه، و بما أن العالمة هنا هي قياس 

اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدنية و الرياضية في المناطق الريفية و 

 (1.)الحضرية، فهو يساعد على تفسير ذلك االتجاه  بشكل كبير

وظيفته معرفة المتوسط التي تتركز حوله قيم العينة و من المتوسطات الشائعة االستخدام المتوسط     

 ( 2. )الحسابي،  المنوال،  و الوسط

 (3.)بحيث المتوسط الحسابي يساوي مجموع التكرارات قسمة عددها   

 

 

                                                           
 ،عمان ،التوزيع ، دار القلم لنشر و ، االختبارات والمقاييس في التربية وعلم النفس ،فخري رشيد خضر -1

  .214ص ،1441
 الجزائر ،جامعة محمد بوضياف،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،رشيد زرواتي - 2
          .214ص  ، 1441،
 ،مكتبة األنجلو المصرية ، االجتماعية األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية التربوية و،صالح أحمد مراد -3

  .25ص ،القاهرة  1441
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 :االنحراف المعياري -0-0

يعتبر االنحراف المعياري من أقوى مقاييس التشتت حساسية وأكثرها شيوعا، فجميع وسائل     

الجذر التربيعي لمتوسط مجموع مربعات : " التحليل اإلحصائي تعتمد عليه ويمكن تعريفه بأنه

 (1".)انحرافات القيم عن الوسط الحسابي

     :قانون االنحراف المعياري
        

   

 

(2) 

اعتمدت الدراسة على االنحراف المعياري لمعرفة درجة انحراف اإلجابات وفق كل عبارة في  -   

 .استمارة االستبيان للتدقيق

 

 

 

                                                           
، دار الراية للنشر والتوزيع، 2، طأساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم االجتماعيةماجد محمد الخياط،  -1

 .252، ص 1422األردن، 
، دار الحامد للنشر والتوزيع، (ط.د)، اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية النجار،نبيل جمعة صالح  -2

 .221، ص 1442األردن،
 



ونتائجها الميدانية الدارسة بيانات تفسير و وتحليل عرض                    :السابع الفصل  
 

 

 عرض وتحليل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية ونتائجها: الفصل السابع

 

 .تمهيد

 .عرض و تحليل بيانات الدراسة -1
 .مناقشة و تفسير بيانات الدراسة -2
 . دراسةالعامة للنتائج عرض ال -3

 



  عرض وتحليل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية ونتائجها:             الفصل السابع

176 
 

 :تمهيد 

 كما هو معروف تتميز بالطابع اإلمبريقي الذي يزيد من مصداقيتها و في البحوث االجتماعية و    

بعد ما تم ضبط الجانب النظري، من  موضوعيتها، عكس البحوث األخرى في المجاالت المختلفة، و

، المناطق الريفية والحضريةاتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدنية والرياضية في 

من ثم تم استنباط  ربطه بالواقع االجتماعي، و تم النزول إلى الميدان لمعرفة حقيقة هذا الكم النظري، و

تتعدد فإن من بين  بما أن طرق العرض تختلف و عرضها و و تفسيرها، عدة بيانات إجرائية تم تحليلها و

هذا ما سيتم توضيحه في هذا  طريقة العرض الجدولي و هي كثر استخداما وهذه الطرق تم اختيار األ

 .الفصل

 .الدراسةبيانات تحليل  عرض و-1

قسام متتالية أربعة أسيتم في هذا الجزء عرض و تحليل بيانات استمارة المقابلة و التي تم تقسيمها الى   

كل فرضية  تخذأبداية من البيانات الشخصية، كمحور أول  ثم عرض بيانات الفرضيات الثالث و التي 

 :يلي سيتم توضيح طريقة العرض و التحليل أكثر منهم محور خاص بها و في ما

 (:العامة) تحليل البيانات الشخصية عرض و 1-1

البيانات األولية ألي أو و ما يطلق عليها البعض بالبيانات العامة للدراسة، أتمثل البيانات الشخصية    

التي تنعكس فيما  االمبريقية، فهي تعطي صورة واضحة لعينة الدراسة و بحث من البحوث االجتماعية و

في هذه  المقدمة، فهي تمثل جانب موضوعي هام ألي دراسة اجتماعية كانت، و اإلجاباتبعد في 

 ، والسنالتي لها عالقة مباشرة به،  م رصد بعض البيانات الشخصية التي تمس الموضوع والدراسة ت

 يلي يتم  في ما ، وحسب منطقة السكن، لحصة التربية البدينة والرياضيةحسب مفردات العينة الممارسين 

 :كثرأتوضيحه 
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 . البيانات العــــــــــــــــــــــــــــامة: المحور األول : أوال   

 :يوضح توزيع مفردات العينة حسب السن:  (11)جدول رقم  

 النسبة المئوية

% 

 االحتماالت التكرارات

3355% 8 [11  – 15[ 

81% 111 ]11  - 13[ 

11311% 11 ]11  - 11[ 

 فما فوق 11 00%

 المجموع 131 100%

و المتعلق بالفئات العمرية للمبحوثين، أن جميع الفئات العمرية في ( 10)جدول رقم ال بيانات بين لنات    

بلغت نسبة مفردات [  03 -02] إذ أن الفئة العمرية التي تتراوح بين سن ،تفاوت في النسبتهذه المرحلة 

والتي تعتبر النسبة الغالبة لمفردات العينة والتي تتراوح  الثانية بينما الفئة العمرية ،8ربتكرا %3355العينة 

أما الفئة العمرية الثالثة  ،111 بتكرار ،% 81 بلغت نسبة مفردات العينة،[05 -04] أعمارهم ما بين 

  11بتكرار  ،%11311 همبلغت نسبت حيث  [07 -06] والتي تتراوح أعمارهم ما بين 

مرحلة التعليم المتوسط تلميذات نالحظ أن جميع الفئات العمرية من  اعاله  جدولة  المن خالل قراء     

سنة تبدأ فترة المراهقة أو ما يعرف [ 04 – 02]ففي سن ، الرياضيةو  حصة التربية البدنية نتمارس

 صنف اخر يعنى  وهناك ،بالمراهقة الوسطى تعنىسنة [ 07 – 05]سن كما ان  ،بالمراهقة المبكرة

في الجدول نرى أن النسبة الغالبة  وارد سنة، وكما هو[ 21 – 01]في سن  حددت و ،المراهقة المتأخرةب

، فالمراهقة منذ بدايتها إلى نهايتها هي فترة الوسطىهي مرحلة المراهقة  حصة التربية البدنية في ممارسة

لمراهقة هي ان ا:"Lehalle.hبذلك تحتاج إلى الرعاية واالهتمام، فيقول هي و  ة،تغيرات بالنسبة للتلميذ

( 21-02)العشرون  إلى وتبدأ من اثني عشر سنة ،مرحلة البحث عن االستقاللية واالندماج بالمجتمع
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سنة وهي تحديدات غير دقيقة ألن ظهور المراهقة ومدتها تختلفان حسب الجنس والظروف االجتماعية 

عقلية على التفكير المنطقي واالقتصادية، كما تتميز بتحديد النشاط الجنسي إلى جانب نمو القدرات ال

 (1.)"والتجرد والتخيل

فالمراهقة مصطلح نصفي لفترة أو مرحلة من العمر والتي يكون فيها الفرد غير ناضج انفعاليا وتكون     

خبرته في الحياة محدودة ويكون قد اقترب من النضج العقلي والجسدي والبدني، وهي الفترة التي تقع ما 

 .داية مرحلة الرشدبين مرحلة الطفولة وب

المراحل فهي من  ،من خالل ما سبق نجد أن المراهقة هي مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد     

التي و ، وذلك لما يحدث فيها من تغيرات فيزيولوجية وجسمية ونفسية  واجتماعية الحساسة في حياة الفرد

 . مرهتؤثر بصورة بالغة على حياة الفرد في المراحل التالية من ع

حب أكثر تفي هذه الفترة  أنها حتاج إلى مجموعة من الحاجيات، وباعتبارتفي هذه الفترة ة والتلميذ     

و  حصة التربية البدنيةولهذا فان ممارسة  ،كون مع األصدقاءتالترفيه والترويح عن النفس خاصة عندما 

حقق أكثر ت ايجعلهمما  ،لهان للتنفيس عن الضغوطات التي يتعرض فضاء توسطة، الرياضية في الم

هو " بين الحاجيات التي يريد المرهق اكتسابها  من  (2).عواطف أبو العلىوترى  ،ريدهاتالحاجيات التي 

ن يستطيع المراهق تحقيق إمكانياته وتنميتها إلى أقصى حد ممكن يستطيع أحاجة إلى تحقيق الذات و ال

أنينة برات التي يستطيع أن يباشرها في جو يشعره بالطمالوصول إليه، كل ما لديه من قدرات أو يمر بالخ

 ".ويسود اإلحساس باالنتماء

 

 

 
                                           

1
- LEHALLE.H, Psycologie des l’adolescent, sans ed, 1985,p13.                                            

 .831، ص (س.د)، دار النهضة، القاهرة، (ط.د)، يةياسية للشباب ودور التربية البدنالتربية السعواطف أبو العلى،  -2
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 :لتربية البدنية والرياضيةحصة ايوضح توزيع مفردات العينة الممارسين ل:  (11)جدول رقم  

 االحتماالت التكرارات % النسبة المئوية

 نعـــــم 142 94.66%

 ال 08 5.33%

 المجموع 150 100%

    

العينة لحصة التربية البدنية  ألفرادنت هناك ممارسة لمعرفة ما إذا كاهذا السؤال  عمدنا طرح   

     .والرياضية

بممارسة افراد العينة لحصة التربية البدنية والرياضية، الخاص  ،(12)الجدول رقم معطيات بين لنا ت    

،وهي % 94.66التلميذات الممارسات للحصة تقدر بنسبة حيث نجد أن  من،بينه ةهناك نسب متفاوت أن

حصة التربية البدنية ن يمارسالتلميذات الالئي ال نسبة عن أما  ،142قدر بـــــ و بتكرار  اعلى نسبة

 083و بتكرار قدر ب  ،%5.33فتقدر ب  والرياضية

لحصة التربية  اتمارسالم ة المتوسط مرحلةتلميذات النالحظ أن  اعاله، جدولتنا للمن خالل قراءو 

، وهي النسبة الغالبة كما هو وارد في الجدول،  ويعود السبب في ذلك الى اتجاهات و الرياضيةو  البدنية

وسط ديناميكي يقع بين العملية النفسية  ميول افراد العينة االيجابية نحو الحصة، باعتبار ان االتجاه

هدف إلى تنظيم الدوافع الوجدانية واإلدراك، ، وهي ت(ممارسة الحصة)، والفعل ذاته(الميول)األساسية

أن ،كما  (1) والعوامل النفسية األخرى، تنظيما تكامليا منسقا، يساير البيئة في تأثيرها، ويؤثر بدوره فيها

االتجاه هو حالة من اإلستعداد العقلي والعصبي، تنشأ هذه الحالة من خالل التجارب والخبرات التي يمر 

يحيد  اوي تؤثر على استجاباته إما بالموافقة تجاه موضوعات معينة يقبل بها، ويفضلها،بها الفرد، وبالتال

                                           
 . 61، ص 8991، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، علم النفس التربويأحمد زكي صالح،  – 8
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تختلف درجتها حسب قوة انجذابها قد عنها ويرفضها، فهو إذن يضفي عليها إما معايير موجبة أو سالبة 

هي مجموع كما أن االتجاهات تجابة شخصية لشيء محدد المعالم، اس هو إليها أو نفورها عنها، فاالتجاه

بشخصية الفرد أو جماعة ، والتي تظهر على شكل آراء، و وجهات نظر،  التي ترتبط  االستعدادات

مواقف وسلوكات تعبر عن ميوالت الشخص ، ونزعته إزاء موضوع ما، أو قضية من القضايا التي و 

لبرنامج الدراسي للتربية حصة التربية البدنية والرياضية، الجزء األهم من مجموع أجزاء ا، فباعتبار ان تهمه

البدنية والرياضية من خالله، تقدم كافة الخبرات والمواد التعليمية التي تحقق أهداف المنهج فحصة التربية 

البدنية والرياضية، هي الوحدة الصغيرة التي تحمل كل خصائص البرنامج، فالخطة العامة لمناهج التربية 

لذي يطلب أن يمارسه التلميذ والتلميذة، وأن يكتسب المهارات إلى البدنية والرياضية، تشمل أوجه النشاط ا

، كما نجد ان التجاهات الوالدين نحو الحصة تأثير و (1)ما يصاحب ذلك من تعليم مباشر وغير مباشر

" ، بعنوان 0993، سابقة أجراها لبيب عبد العزيزدور في ميولهن لممارسة الحصة، وهذا ما اقرته دراسة 

، هدفت إلى التعرف على "لوالدية، وعالقتها باتجاهات األبناء نحو النشاط الرياضياالتجاهات ا

وأوضحت والعالقة بينها، بين سلوك األبناء في وقت الفراغ، الوالدية في التنشئة االجتماعية،االتجاهات 

شاط الرياضي، التجاهات الوالدية السوية تؤثر تأثيرا ايجابيا على اتجاهات األبناء نحو النالنتائج أن ل

وسلوكهم وقت الفراغ، واما بالنسبة الفراد العينة التي ال تمارس حصة التربية البدنية و الرياضية، وهي 

النسبة االقل كما هو موضح في الجدول، و يعود السبب في ذلك الى كونها معفية او رافضة تماما 

ن اثناء قيامنا بتوزيع استمارة المقابلة ممارسة الحصة من تلقاء نفسها وهذا ما ورد في تصريحات المبحوثي

 .، كذلك نجد ان للوالدين دور و تاثير في اتجاهات التلميذات نحو الحصة

 

                                           
 ..99، ص8918، الدار البغدادية للنشر، بغداد، 8ط طرق التدريس في ت ب و ر، عباس صالح السمراني،-   8
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 :يوضح توزيع مفردات العينة حسب منطقة السكن:  (15)جدول رقم  

 االحتماالت التكرارات % النسبة المئوية

 منطقة حضرية 01 11%

 منطقة ريفية 11 11%

 المجموع 131 150%

باعتبار ، العينة حسب المنطقة السكنية التي تقطن بها من ريف و مدينةلنا هذا الجدول طبيعة  يوضح   

لنا تضح افحصة التربية البدنية و الرياضية، ب افراد العينةاهتمام في  اما بالسلب او االيجاب أن لها تأثير

ان نسبة افراد المناطق الحضرية  ،الجدولمن خالل إجابات المبحوثين و حسب ما هو موضح في هذا 

افراد عينة المناطق الريفية نتائج  لنا هرفيما تظ  األكبر، و هي النسبة ،01، بتكرار قدر ب%11تقدر ب 

 113بتكرار قدر ب ،%11بنسبة تقدر ب 

 نجد ان افراد العينة بالمنطقة الحضرية تمارس حصة التربية البدنية وومن خالل قراءتنا للجدول 

الرياضية، ويرجع السبب في ذلك الى تاثير المحيط االجتماعي الخارجي في اتجاه المبحوثين، بصفة 

ايجابية نحو الحصة، وذلك من خالل التنشئة االجتماعية لالسرة التي تعي باالهمية الكبرى للحصة لدى 

 .ة التعليمية و التربويةتلميذات المرحلة المتوسطة، خاصة في مرحلة المراهقة، ودورها الفعال في العملي

، حيث اظهرت نتائجها، بعدم وجود فروق في 0911 أجراها محمد جيوشي اقرته دراسة سابقةوهدا ما     

عب أطفالهم، بينما نجد ان افراد العينة بالمنطقة الريفية ال اتجاهات اآلباء، واتجاهات األمهات نحو ل

تائج الموضحة في الجدول، ويرجع السبب في ذلك الى تمارس حصة التربية البدنية و الرياضية، حسب الن

تاثير المحيط االجتماعي الخارجي وكذا االسرة  في اتجاه المبحوثين، حيث يرى المجتع الريفي ان الحصة 

مضيعة للوقت، وممارستها تتنافى و قيم وعادات و تقاليد و اعراف المنطقة، وكذلك تاثير الدين من حيث 

لممارسة التلميذة للحصة، وهذا نظرا لطبيعة المنطقة المعروفة بطابعها الجد نوعية اللباس المخصص 
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محافظ،  كما ال يخفى ان للتنشئة االجتماعية االسرية دور في ذلك كون ان االسرة هي الخلية االساسية 

والدين التي تتعلم فيها التلميذات المبادئ  والقيم و االخالق، فاتجاهاتهن نحو الحصة تابعة التجاهات ال

 .نحوها وهذا حسب ما جاء في تصريحات المبحوثين اثناء القيام بعملية توزيع استمارة المقابلة

 :فرضية الفرعية األولىالعرض وتحليل بيانات : ثانيا   

بعد ما تم عرضه في الجزء السابق من تحليالت، عن خصائص العينة، من حيث السن، ومن        

داء حصة التربية البدينة والرياضية ومن حيث منطقة السكن، يتم في هذا الجزء أحيث االندماج في 

دراسة، وقد تم عرض بيانات التساؤل العام للعرض لما تراه هذه العينة، من إجابات واقتراحات تدعم 

 نحواتجاه التلميذات الدراسة حسب الفرضية األولى، وتم تجسيدها في مجموعة من البنود التي تقيس 

وهذا ما سوف تفسره الجداول  يرتبط بالمستوى التعليمي لألسرة و الذي التربية البدينة والرياضية حصة

 :التالية

 :تشجيع التلميذات لحصة التربية البدينة والرياضيةعدم يوضح  :(11)جدول رقم 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النسبة
% 

 النسبة اعارض
% 

لم اكون 
 راي بعد

 النسبة
% 

 العبارة موافق

 
13110 

 
13155 

 
66.66% 

 
100 

 
23.33% 

 
35 

 
10% 

 
15 

 
يجب عدم تشجيع 
التربية البدنية و 

3الرياضية   
 

 spss: نتائج التحليل االحصائي : المصدر                         

 عدم تشجيع حصةن بشدة المتوسطة يعارض المرحلةهذا الجدول أن تلميذات  خالل يتبن من       

على هذا البند الذي كان بصيغة النفي بحيث  ن، وهذا واضح من خالل اجابتهالتربية البدينة والرياضية

وهي نسبة عالية مقارنة بإجابات البعض  %66.66،  أي بنسبة 011اغلبيتهن بأعارض بتكرار  تاجاب
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رأي بعد بتكرار  نونلم يك نبأنه ناجابتهكما ان  ،%01وبنسبة  05: بتكرار و موافق صيغةبـ نخر منهاأل

حصة التربية البدنية والرياضية، وان التلميذات  نحو ك اتجاهات قويةلهنا وهذا ما يوضح لنا أن 35%

 0.433، بدليل أن متوسط اجاباتهم كان موجب ويقدر بـ بذن هذه الحصة بشكل كبيرحالمراهقات ي

 .وتمسكهن باتجاههن نحوها بالحصةرغبتهن مدى  و يبرهن يعلل وهذا 1.449وبانحراف معياري قدر بـ

  :المستوى الدراسي للوالدين يعلم احترام حصة التربية البدنية والرياضية ان يوضح :(13)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13555 

 

20% 

 

30 

 

26.66% 

 

40 

 

35355% 

 

80 

 

المستوى الدراسي 

لوالديك يعلمك  

احترام حصة التربية 

 3البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي   :المصدر                    

ن على هذا البند بشكل قوي أي يوافقالتلميذات  من اتأن أغلب المبحوث اعاله يتضح من الجدول      

فكانت  للوالدين، دور كبير في تحفيزهم واحترامهم لحصة التربية البدينة والرياضية،ان للمستوى الدراسي 

 : يفسر ذلك بأن ، و1.626: وبانحراف معياري بلغ 2.333: بمتوسط موجب عالي قدر بـ ناجاباته

حبا  احتاج لإلثارة والمغامرة واالنتماء ومجال لتنفيس طاقتهت دراستهافي فترة  ةالمراهق التلميذةإن    

حصة التربية البدنية  اللنشاط، وال يتم تحقيق ذلك إال عن طريق نشاط رياضي هادف وهذا ما توفره له

اكثر في االتجاه لهذه الرغبة  ا، تولدت لديهلذاك واحترامهم لهذه الحصة الوالدينوبحكم تفهم والرياضية، 

الكشف على دور وأهمية التربية  الجدول ومن خالل هذه المعطياتمن خالل هذا  يتبنوعليه . الحصة
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احترام اسرة كذا الممارس و البدنية والرياضية كحصة تربوية هادفة تحاول من خالل النشاط الرياضي 

 .فأكثركثر أيزيد من تفاعلها  مما التلميذة للحصة

 :نحو حصة التربية البدنية والرياضية ندعم الوالدين وتشجعيهيوضح  :(11)جدول رقم 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15135 

 

15111 

 

20% 

 

51 

 

%13.33      

 

11 

 

11311% 

 

111 

 

تتلقين من طرف والديك  

تقدير و تشجيع لحصولك 

على عالمات جيدة في 

حصة التربية البدنية و 

 3الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي   : المصدر                       

حصول على لتشجيع لالتقدير و ال من طرف والديهاالتي تتلقى التلميذة هذا الجدول أن  لنا يبين     

، فيالحظ لحصةنحو الزيادة تفاعلها لالتجاه  اقوي ادافع عالمات جيدة في حصة التربية البدنية و الرياضية

على  يوافقن الرأي التلميذاتإلى أن  النسبة ههذ تشيراذ  % 66.66بنسبة  كانت اتاجابات المبحوثأن 

فكان متوسط االجابات عالي  بأنه األفضل، ن، واإلشارة دائما الى ما يتضح لههذا البند ومدى صحته

التي  االمور االيجابية من بين يعلل ذلك بأنه و 16653، بانحراف معياري قدر بـ 26466وموجب بلغ 

الى نقاط اخرى  باإلضافة ،الرياضية حصة التربية البدينة ونحو  للتلميذات دينجيع الوالشتترتب على ت

  :امنه نذكر

 التربية الرياضية في حال التطبيق السليم لمبادئها على تنمية المهارات والسلوك الفردي حصة  ىؤدت

، حيث تنمي لديهم الجانب التفكيري الحر، وتمنحهم ما يسمى بالكفاية األفرادوالبدني اإليجابي لحياة 
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البدنية أي القوة الجسدية والعضلية والمرونة واللياقة الالزمة لممارسة كافة األنشطة الحياتية الخاصة 

 . بهم دون تعب أو ملل وضجر

  رة اإليجابية للحياة، التربية الرياضية على إكساب الفرد الصحة النفسية السليمة والنظحصة تعمل

 . وتمنحه ردود الفعل واالنفعاالت المناسبة والمنطقية اتجاه األشياء والمواقف الحياتية التي يعيشها

  التربية الرياضية لدى الشخص ما يسمى بالتخطيط والتفكير التكتيكي القائم على الذكاء حصة تنمي
على كافة مجاالت حياته  اوينعكس ذلك إيجابوحساب المخاطر وتحديد احتماليات النجاح والفشل، 

 (1).بما فيها الجانب األكاديمي والجانب االجتماعي

 :ممارسة حصة التربية البدنية والرياضيةفي  ابنتهم رغبةن تقبل الوالدييوضح  :(11)جدول رقم 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النسبة
% 

 النسبة اعارض
% 

لم 
اكون 
راي 
 بعد

 النسبة
% 

 العبارة موافق

 
15311 

 
15111 

 
16.66% 

 
13 

 
6.66% 

 
11 

 
11311% 

 
113 

 
يتقبل  والديك رغبتك في 
ممارسة  حصة التربية 

 3البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي  : المصدر                        

ن قان بشكل تام ويوافيتقبال نوالديالبأن  نصرحي لمراهقاتا اتالى أن التلميذ اعاله يشير الجدول       

، بنسبة  بموافق نفتمركزت معظم اجاباته ،لحصة التربية البدينة والرياضية ة بناتهمعلى ممارس

بأعارض جاءت  ،في حين نجد اجابتهن  %6.66بلم اكون رأي كانت بنسبة ما اجابتهنا، 11311%

نحراف معياري يساوي وبا 26611موجب قدر بـ  و عالي الحسابي متوسطالفكان  %06.66بنسبة 

تقبل الوالدين لممارسة ابنتهم لحصة التربية ، وهذه النسب وان دلت على شيء فإنها تدل على أن 16577

                                           
.23:57على الساعة              .2/13/2107يوم              http://mawdoo3.com -  1  
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الذي وضح دعم الوالدين في الجدول السابق،  االحصائيات الواردةينطبق على  ، وهذا ماالبدنية والرياضية

 .لتربية البدنية والرياضيةوتشجعيهم لبناتهن نحو حصة ا

 .كثر دقة وتفصيلأكما سيتم في الجدول الموالي التأكيد على صحة هذا البند بشكل  

 :بحصة التربية البدينة والرياضية الوالدينمدى اهتمام يوضح  :(18)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم 

اكون 

راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15115 

 

15111 

 

70% 

 

113 

 

20% 

 

51 

 

10% 

 

13 

 

 اهتمامك بحصة التربية البدنية

 اوالرياضية يسبب ازعاج

 3لوالديك

 spss: نتائج التحليل االحصائي    :المصدر                      

 نتائج ه لناتوضحأكما  واهتمام الوالدين بحصة التربية البدينة والرياضية،هذا الجدول إلى يشير      

كما تم تأكيد على ماجاء في البنود السابقة الذكر، ال تم  هذا الجدولي ف، ف(7و 6رقم )ين السابق ينالجدول

فقد  مدى االهتمام الذي توليه اسرة التلميذة المراهقة، لحصة التربية البدينة والرياضية، ايضا على تأكيد ال

: قدربانحراف معياري وب 15111: فكان متوسط اجاباتهم عالي جدا قدر بـ،بذلك  اتلمبحوثا تصرح

على فتح  سرتها،أتتلقاها الفتاة من قبل التي  االهتماماتوهي قيم عالية تفسر لنا مدى قدرة هذه  16443

عن تلقاه تلتعديل وتطوير وتحسين ما  تكوين اتجاه عالي نحو حصة التربية البدينة والرياضيةفرص امام 

 .كثر فأكثرأ ها، وهذا ما يزيد من تميز هذه الحصة التربوية ريقط
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 : اهتمام الوالدين لعالمات بناتهن في حصة التربية البدينة والرياضيةيوضح  :(10)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15181 

 

15111 

 

53.33% 

 

81 

 

16.66% 

 

13 

 

51% 

 

13 

 

يولي والديك اهتماما كبيرا 

لعالماتك في حصة التربية 

 3البدنية و الرياضية

 

 spss: نتائج التحليل االحصائي    :المصدر                      

حصة  التي تتحصل عليها في عالماتقيمة ال سرة التلميذة ال تعي مدىأ نبأيوضح لنا هذا الجدول       

التلميذات  تفقد صرحزيادة معدلها السنوي،  و ى مساهمتها في رفعدوم التربية البدينة والرياضية

ن اهمية حصة التربية البدنية ايدرك ال نوالديالبأن ، لهناثناء مقابلتنا  (عينة الدراسة)  المراهقات،

تزيد من رفع  كونها رياضي وترفيهي فحسب، بلها نشاط تكمن فقط في كون الوانها ،والرياضية 

حول االجابة  تمركزتكانت اجابات المبحوثات هنا ف الدراسي، نعلى تحصيله سلباقد تؤثر  هذا، و نمعدالته

  :أنبيعلل ذلك  و، %53.33، وبنسبة 11عارض بتكرار أب

وكيفية إشباعها، واألساليب فراد، المستوى التعليمي لألسرة بصفة عامة يؤثر على مدى إدراكها لحاجات األ

التربوية التي تتبع في معاملة األبناء، كما يؤثر في مدى إقبال الوالدين على اإلستعانة بالجهات 

كذلك يؤثر المستوى التعليمي لألسرة في أساليب التنشئة اإلجتماعية  المتخصصة بتربية األبناء،

يا أدى ذلك إلى استعابهم الكامل لضرورة حصة المستخدمة، فإذا كان الوالدان على درجة متكاملة تعليم

 ط، وليست فقفيها زيادة رفع المعدل السنوي، بما في جميع المجاالتللتلميذات  التربية البدينة والرياضية 

وهي كما سبق االشارة اليها في الفصول النظرية،  ،هي حصة نظامية مقررة وزاريابل حصة ترفهية، 
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الرياضية وسيلة هامة في العملية التربوية التي يقوم بها التلميذ في حياته  تعتبر حصة التربية البدنية و

اليومية، على المستوى التعليمي البسيط في إطار منظم، والمهيكل، تعمل على تحسين وتنمية الجسم 

ه ومكوناته من كل النواحي، العقلية، النفسية الخلقية، الصحية، االجتماعية، وهذا لضمان تكوينه وانسجام

 (1).ذه الصفات، وتنميتهافي بيئته ومجتمعه، وأن أفضل الطرق الكتساب ه

 :عالقة دخل الوالدين بممارسة ابنتهم لحصة التربية البدينة والرياضيةيوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم 

اكون 

راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13555 

 

20% 

 

51 

 

26.66% 

 

11 

 

35355% 

 

81 

 

طبيعة دخل  والديك  

تشجعك على ممارسة حصة 

 3التربية البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي   :المصدر                       

، الرياضيةلحصة التربية البدينة و  عالقة دخل الوالدين بممارسة ابنتهمالجدول مدى يوضح هذا    

، %53.33وهو تكرار عالي بنسبة  81: بتكرار موافقب نفكانت اجابتهحسب تصريح المبحوثات ،

وبمتوسط حسابي  31، واجابتهن بأعارض بتكرار 41التي كانت بتكرار  اكون رأيمقارنة باجابتهن بلم 

 ال الدخل الضعيف وااألولياء ذو لك بأن ويفسر ذ،  1.626: بانحراف معياري 0.9355: عالي قدر بـ

حصة التربية البدنية والرياضية، نظرا لعدم قدرتهم على شراء يشجعون بناتهم على ممارستهم 

ن أداء ععفاء باإل متالي تكون ردة فعلهم بأمر بناتهمن لباس وما شابه ذلك، وبال مستلزمات الحصة،

                                           
.95مرجع سبق ذكره، ص  ،عباس صالح السمراني - 1  
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تجاهاتو التربية الرياضية حصة نحو  واتجاهاتهن هنميول و تهمرغبدون مراعاة  .هذه الحصة  هنا 

  .المراهقة وهي مرحلة خاصة في هذا المرحلة الحرجة من مراحل نموهن النفسية

 :السلطة الوالدية و حصة التربية البدنية والرياضيةيوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13381 

 

13311 

 

66.66% 

 

111 

 

16.66% 

 

13 

 

16.66% 

 

13 

 

السلطة الوالدية تجبرك 

على حصة التربية 

 3البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي   : المصدر                       

 يعارضن هنبأن نصرح المبحوثات قد تالتلميذامن 66.66 %اشار لنا هذا الجدول بأن نسبة       

 داء حصة التربية البدنية والرياضية،أعلى  نالسطلة الوالدية تجبره نأه على هذا البند الذي كان فحوا

التربية البدنية و  ن بناتهم على حصةالى شيء فإنه يدل على ان الوالدين ال يجبر هذا وان دل ع

كحصة دراسية اجبارية مثلها مثل بقية المواد الدراسية  ضروياتهال التام امهكوذلك ادرا، الرياضية

وبلغة األرقام عالية  ن، فكانت اجاباتهافاق واسعة البنتهن حمدى مساهمتها في فتكذا ، و االخرى

، وهي قيم مرتفعة تدل على مدى االرتباط 1.517وانحراف معياري  0.511: بمتوسط حسابي قدر بـ

  .بة للتلميذاتسبالن لحصة التربية البدنية والرياضيةاألهمية   الوعيب الكبير 
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 :ةيذلمة جزء هام من التربية العامة للتبأن التربية البدينة والرياضييوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النسبة
% 

 النسبة اعارض
% 

لم اكون 
 راي بعد

 النسبة
% 

 العبارة موافق

 
15131 

 
15355 

 
10% 

 
13 

 
26.66% 

 
11 

 
63.33% 

 
03 

 
التربية البدنية والرياضية 

 هام من التربية جزء
 3ةللتلميذ  الشاملة

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                          

بحيث ميذات لللت التربية البدينة والرياضية جزء هام من التربية العامةبأن  هذا الجدول خالل يالحظ من   

حيث كان ، 63.33 %:وبنسبة مئوية بلغت  03بتكرار  ،بموافق  حول االجابة هناجابات اغلب كانت

 (1):ويعلل ذلك بأن، 16452 قد رب  وبانحراف معياري 26533: متوسط االجابات عالي وموجب حدد بـ

  من التربية العامة وال يمكن االستغناء عنها اساسي الرياضية جزءالبدنية و التربية. 

  لم تعد التربية الرياضية مجرد تدريب بدني أو رياضي، يمارسه الفرد أو الجماعة على شكل تدريبات

أو بغرض التقوية ، حتى يجرى الدم في البدن ،من المرات أو تمرينات لتحريك أعضاء الجسم عددا  

، بل هي محاولة لتربية الفرد تربية كاملة عن طريق معينة و مجرد اكتساب مهارة حركية، أالعضلية

 .نشاط متكامل وسيلته األولى حركة الجسم

  من جميع النواحي بما يكفل  ةتحقيق النمو األمثل للتلميذالى تهدف الرياضية عملية البدنية و التربية

 .الكاملة والمتزنة اتكوين شخصيته

                                           
 :، متاح على الرابطهمية والواجبات والمسؤولياتالتربية العملية في التربية الرياضية األ ،م السطريرائد محمد إبراهي - 1

http://www.search.ask.com/web?l=dis&q=يوم   للتميذ العامة التربية من هام جزء والرياضية ةالبدين التربية
13/13/2107. 

 

http://www.search.ask.com/web?l=dis&q=التربية+البدينة+والرياضية+جزء+هام+من+التربية+العامة+للتميذ
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ولكي تحقق التربية الرياضية أهدافها وتسهم في إعداد المجتمع ، فال بد من النظر إلى العملية 

 .التعليمية على أنها نشاط ثالثي يرتكز على المادة الدراسية والتلميذ والمعلم

 :ية والرياضية في المنهاج التربويحصة التربية البدن بإجباريةمعرفة الوالدين يوضح  :(15)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة عارضأ

% 

لم اكون راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

/ 

15103 

 

15011 

 

40% 

 

11 

 

30% 

 

13 

 

30% 

 

13 

 

يعي والداك بإجبارية  حصة 

التربية البدنية و الرياضية في 

 3المنهاج التربوي

 spss: نتائج التحليل االحصائي : المصدر                         

 بإجباريةرحلة المتوسطة بالم المراهقات اتميذأولياء امور التل جهليوضح لنا هذا الجدول مدى       

على هذا البند افقتهن البعض بمو بحيث صرح  ، في المنهاج التربويحصة التربية البدنية والرياضية 

رأي بعد، اي ن لم يكونن هبأن  ،45بتكرار  منهنجاب البعض أ، في حين %31وبنسبة  45بتكرار 

، وهي %41 مئوية قدرت ب  بنسبةو ، 61 فقدر ببأعارض  ما تكرار الالئي اجبنأ ،%31بنسبة 

هذه  نأبكفاية علم  ليسوا على ذلك بأن أولياءهن يفسراذ نسبة عالية نوعا ما على سابقيها، 

 ،في المنهاج التربوي التربية الوطنية في بداية االلفيناتتها وزارة رر قااجبارية دراسية  حصة الحصة،

  .في المناهج التربوية كل سنة يتجددلما  اإدراكمعدم ذلك بسبب و 
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 :تنمي الحوار والتواصل داخل األسرة حصة التربية البدنية والرياضيةبأن يوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15311 

 

15511 

 

13.33% 

 

11 

 

36.66% 

 

33 

 

31% 

 

13 

 

حصة التربية البدنية و 

الرياضية تنمي الحوار 

 3والتواصل داخل االسرة

 spss: نتائج التحليل االحصائي    :المصدر                      

يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن حصة التربية البدنية و الرياضية تنمي الحوار والتواصل داخل       

، 2,366 :بمتوسط حسابي عالي وموجب قدر بـ حول ذلك االسرة بشكل كبير ومتواصل، فكانت االجابات

باعتبار هذه االخيرة األسرة داخل  ا كبيرادور حصة التربية البدنية والرياضة تلعب  وهذا المتوسط يعلل بأن

عن بقية المؤسسات في تدريب وتعليم األفراد والجماعات على المهارات والخبرات، إن لم دورها يختلف  ال

بصفة عامة يكن أكثر أهمية في بعض األحيان وفي بعض المجاالت على بقية المؤسسات، فالتربية 

ينظر إليها شأنها شأن التربية التي عيدة لألفراد، تهدف إلى تهيئة حياة س والتربية الرياضية بصفة خاصة

أن التربية تهتم بتكوين أفراد يصنعون المجتمع ( أفالطون)أنها تصنع السعادة لألفراد، وكما يعتقد  (لوك)

 .العادل لذا يجب معاملة كل فرد حسب إمكانياته وكيفية استغالل قدرته لتكوين النظام االجتماعي
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 :اهتمام الوالدين بممارسة ابنتهم لحصة التربية البدنية والرياضيةيوضح  :(13)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15153 

 

15155 

 

10% 

 

13 

 

16.66% 

 

13 

 

15355% 

 

111 

 

يولي والداك اهتماما  كونك 

حصة التربية  فتاة تمارسين  

 3البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي    :المصدر                      

حصة التربية  ل ابنتهم  ةمارسلمكبيرا اهتماما  ونيول اتالتلميذيتبين من خالل هذا الجدول بأن أولياء      

من خالل االلتزام باللباس ،ادائهاوبالحرص على وجوب  ها، فهم يقومون بتذكير البدنية و الرياضية

عالي جدا  ن على ذلك فكان متوسط اجباتهالمخصص للحصة وكذا الحضور االجباري و الملتزم لها، 

، وهي قيم عالية تدل على أن هناك متابعة متواصلة 0,435 :انحراف معياري ثبت بـب و26633: قدر بـ

، وهذه االجابات (حصة التربية البدنية والرياضية )ممارسة بنتاهن للرياضة على  اآلباءودقيقة من قبل 

 (1)الجدول الذي تم تفسير نتائجه في ، خاصة البند لميذات على البنود السابقة الذكرالتتتفق مع اجابات 

 (1):أنوقد يفسر ذلك بتقبل الوالدين لممارسة ابنتهم لحصة التربية البدنية والرياضية الذي كان فحواه 

 من أهم  فهي ألنشطة الرياضية مـن عـدمها،في افي مشاركة أبنائها  امهم اتلعب دور  األسرة

ذلك  الن ،األفراد سلوك المؤسسات التي ُتسهم في التنشئة االجتماعية، لما ُتحدثه من تأثير فـي

 للوالدين نحو الممارسة الرياضية( االهتمام، التشجيع) بين االتجاهات االيجابية  عالقة يحدث

 .أبعاد الصحة النفسية لألبناء بعض و لألبناء

                                           
1
انعكاسه على بعض الجوانب النفسية واالجتماعية  نحو الممارسة الرياضية لألبناء ووجه الوالدين  ،لقاسم دودوب  - 

  .(067 )ص ،ص. 2100، جامعة ورقلة الجزائر، 12، العدد "مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية" ، لفئة المراهقين
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  فهي من  ،عدمها مـنالمدرسية اضـية في مشاركة أبنائها األنشـطة الريلذلك فاألسرة لها دور كبير

فهي  ،األفراد علىتأثير  أهم المؤسسات التي تسهم في عملية التنشئة االجتماعية لما تحدثه من

  .حياتـه المؤسسة االجتماعية األولى التي يبدأ الطفل فيها 

ميذة بحصة التربية البدينة والرياضية، و ولوجها تلسرة الأنالحظ مدى االرتباط الكبير بين اهتمام  كما   

ارتباط نقص اهتمام  مدى حول ،و الذي يتمحور عنوانهفي الجدول الموالي سيتم تاكيده اكثروهذا ما،فيها 

 .االقبال عليهاالوالدين بحصة التربية البدنية والرياضية والتقليل من 

ارتباط نقص اهتمام الوالدين بحصة التربية البدنية والرياضية والتقليل من يوضح  :(11)جدول رقم 

 :االقبال عليها

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15551 

 

15155 

 

6.66% 

 

11 

 

13.33% 

 

11 

 

81% 

 

111 

 

نقص اهتمام والديك بحصة 

التربية البدنية و الرياضية 

 3يقلل من اقبالك على الحصة

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                      

للمستوى التعليمي للوالدين دور في بأن  اتفي الجداول السابقة الذكر اثبتت لنا اجابات المبحوث     

المستوى ايضا  سمحيكما ، نحو حصة التربية البدنية والراياضية بالمرحلة المتوسطة اتهنتكوين اتجاه

كما ، والمرحلة العمرية التي يمرن بها ويتناسب نخراط التلميذات بشكل يتوافقبإ( للوالدين) سرة التعليمي لأل

ة راهقمال ةبصفة عامة والتلميذ ةخدم التلميذي الذي التفاعل الجيدفي المشاركة في  لهن سرةألدعم اساعد ي

الحساسة و هذه المرحلة  في مثللها  نمعالجة جل المشكالت السلوكية التي يتعرضو بصفة خاصة، 

هذا الجدول، بحيث  كده اكثرسيؤ  سيثبته و، وهذا ما (المرحلة المتوسطة) .من مراحل التعليمالحرجة 



  عرض وتحليل و تفسير بيانات الدارسة الميدانية ونتائجها:             الفصل السابع

195 
 

بين نقص اهتمام الوالدين بحصة  اوثيق اارتباط كلهنابأن   ،نخالل اجاباته ات المبحوثاتالتلميذ تصرح

 26733: جد عالي قدر بـ هن، فكان متوسط اجاباتالتربية البدنية والرياضية والتقليل من االقبال عليها

 . %11: بنسبة مئوية قدرت بـموافق االجابات كانت حول  أغلبوذلك ألن 

في تكوين اتجاه التلميذات نحو حصة  هاما وحساساا فقد يعتبر أو يمثل المستوى التعليمي للوالدين دور    

في تكوين  ا فعاالر التربية البدينة والرياضية، مثله مثل المستوى الثقافي الذي يعد هو اآلخر مؤث

 .تم رصده في الجداول اآلتيةسيوهذا ماعالجته الفرضية الفرعية الثانية بالدراسة والتحليل، وما  ،االتجاهات

 :ثانيةفرضية الفرعية اليانات عرض وتحليل ب: ثالثا

حصة التربية البدنية و  في مزاولة اعادات و تقاليد المنطقة عائقانه ليوضح  :(11)جدول رقم 

 :الرياضية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13811 

 

13155 

 

31311% 

 

83 

 

13.33% 

 

11 

 

30% 

 

 

13 

 

لعادات و تقاليد 

في  امنطقتك عائق

ولتك لحصة التربية امز 

 3البدنية والرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                          

ولتك لحصة التربية افي مز  اعادات و تقاليد منطقتك عائقلان  هذا الجدول خالل يالحظ من          

بنسبة  و 83 :بتكرار اعارضبحول االجابة  ااغلبه اتبحيث كانت اجابات المبحوث،  والرياضيةالبدنية 

بانحراف  و 13155: موجب حدد بـ بحيث كان متوسط االجابات عالي و، %31311 :مئوية بلغت

  .13811   :معياري وصل إلى
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لغة - اي التلميذات في الريف و حضر مدينة بسكرة- ابنائهابتعليم تقوم األسرة و يعلل ذلك بان    

على كيفية  اتعمل على تدريبه ووقيمها واعرافها،آدابها  تقاليدها و عاداتها و نتمي إليها، وتالجماعة التي 

أداء دور اجتماعي يتفق مع قيم  بممارسة حياة اجتماعية و هاالتعامل مع اآلخرين، الشيء الذي يسمح ل

المكانة  االجتماعية التي تنتقل من  ابالتالي تمنح له عيش فيها، وتب مع البيئة التي يتناس و امجتمعه

األسرة بصفة آلية الى األفراد من أعضائها، فاألسرة تمارس وظيفة اجتماعية لإلدماج في المجتمع، بحيث 

بالضغط االجتماعي تقوم بوضع األفراد في مراكزهم المختلفة التي تزيد من تفاعلهم مع اآلخرين، كما تقوم 

ذلك بإقامة  تفاعالتهم و و واتجاهاتهم  يحدد مختلف سلوكاتهم الذي يكون بمثابة الدليل الذي يوجه و

و بالتالي فهي ليست   (1. )اأو يناقضه اقوانين اجتماعية مرجعية ال يمكن ألحد أن يتجاوزه قواعد و

بل هي  حسب ما ورد عن عينة الدراسة، ةفي اداء التلميذات لحصة التربية البدنية و الرياضي اعائق

 . معايير لضبط سلوكاتها و عالقاتها وفق الجماعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .(23،25 )، ص ص مرجعسبق ذكرهمحمود حسن ،  -1
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 :الفرص الهامة التخاذ القرارات تيح  لكاضية تحصة التربية البدنية والري انيوضح  :(18)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

 رأيلم اكون 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13115 

 

 

13111 

 

10% 

 

13 

 

20% 

 

51 

 

70% 

 

113 

 

حصة التربية البدنية 

لك   تيحوالرياضية ت

الفرص الهامة التخاذ 

 3القرارات

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                        

الفرص الهامة التخاذ  لتلميذاتل تيحوالرياضية تحصة التربية البدنية  ان يالحظ من هذا الجدول    

 113 :قدر ب بتكرار و اوافق:حول االجابة تتمحور  اتاجابات المبحوثاغلب بحيث كانت ، القرارات

بانحراف  و 13111 :موجب حدد بـ بحيث كان متوسط االجابات عالي و، %70 :بنسبة مئوية بلغت و

فضاءا مميزا بما  تعدان حصة التربية البدنية و الرياضية يعلل ذلك ب و3 13115 :معياري وصل إلى

مختلف  و كذا، في المحيط المدرسي الجماعية و الفردية منها  و الرياضية توفره من تنوع األنشطة البدنية

عن  و التنفيسالتي تقوم على روح التعاون والمواجهة واإلبداع، والتعبير  تلك وخاصة ،المتوفرة بها األلعاب

،وكذا اتاحة الفرصة للتلميذات التخاذ جملة من القررارات حول طبيعة اتجاههن  في نفس الوقتالنفس 

اتجاه هذه  اتعلى التلميذ فهذا بطبيعة الحال يفرض نوعا من االلتزام، نحو هذه الحصة ونشاطاتها

 (1)، والبيئية الوضعية االجتماعية، و ما يتوافقب وذلك ن، وسلوكاتهنتصرفاتهمع كيف تت القرارات وجعلها

الهدف  وهو  اتخاذ القرارملية حصة التربية البدنية و الرياضية تمنح التلميذة الفرصة في ع كما ان

المختلفة، وهو  النشاطاتل إلى تحقيقه من خال و المؤسسة التربوية الحصة اليه تهدفاألساسي الذي 

                                           
 .41، صمرجع سابق، من التعليم المتوسط 4منهاج السنة  وزارة التربية الوطنية، - (1) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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اثناء تواجهها قد ما  حل مشكلة أو إلى القدرات و المهاراتتطوير الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب ل

ونقاط  ةقو النقاط  توضيحو بالتالي ، او االستاذ او االسرة اتميذمع بقية التلسواء سيرورة الحصة، 

جراء التعديالت عليه حتى الوصول إلى القرار ال ضعف، ومن ثم يتم التوصل إلى االقتراح األنسب وا 

 .و بكفاءة و فعالية و حيوية  ةبأعلى درج نشاطاتها الرياضيةمن القيام ب التلميذةاألنسب الذي يمّكن 

 :والرياضية تعلم أصول الروح الرياضيةدروس التربية البدنية  انيوضح  :(10)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13105 

 

5355% 

 

13 

 

10% 

 

13 

 

85355% 

 

113 

 

دروس التربية البدنية 

والرياضية تعلم أصول 

 .الروح الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي    :المصدر                      

يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في  يوضح و والذيالجدول  خالل هذا يتبين لنا من هذا      

دروس التربية البدنية والرياضية تعلم أصول الروح ان  اتثبت من خالله المبحوثتالذي و الجدول السابق 

 ،  13105  :بـالتحليل حيث توسطت اجاباتهم  هذا ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و و ،الرياضية

 ذلك من خالل الحظاذ ن، 13111 و بانحراف معياري قدر ب،%  85355 :قدرت بـ عالية بنسبة مئوية

 واجتماعيابدنيا وعقليا ات تحقيق النمو المتكامل للتلميذ ان حصة التربية البدنية و الرياضية تسعى الى

تحقيق و كذالك االعداد البدني العام و ، عن طريق االهتمام بالصحة العامة و العناية بالقوامونفسيا، وذلك 

االهتمام بالروح وكذا ، مستويات اللياقة الحركية و تعليم المهارات الحركية لألنشطة الرياضية المختلفة

 .المتوسط بالمنطقتين الريفية و الحضرية حلالمر  في بالنسبة للتلميذات الرياضية و السلوك القويم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
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أو نشاط  رياضة بممارسةالطموح أو روح الجماعة حيث يمكن االستمتاع الروح الرياضية تعني ف    

التالميذ مع  الزمالةإحساس المتبادل مع الحفاظ على  واالحترام واألخالقيات اإلنصافمعين مع وضع 

يمكن تصوير الروح الرياضية على أنها سمة أو ميل دائم وثابت نسبي ا نحو  ،وفي االعتبار االخرين

. (1) بها في المواقف الرياضيةاالعتقاد بأن األفراد يختلفون في الطريقة المتوقع عموم ا أن يتصرفوا 

وهكذا، فإن الروح الرياضية تشير بوجه عام إلى بعض الصفات، مثل اإلنصاف وضبط النفس والشجاعة 

كما ترتبط بمفاهيم تفاعلية تتعلق بمعاملة اآلخرين بإنصاف وتلقي المعاملة ذاتها والحفاظ على  والمثابرة،

و هذا ما تهدف اليه حصة التربية  والخصوم ،السلطة ضبط النفس عند التعامل مع اآلخرين واحترام

في المرحلة المتوسطة كونها المرحلة التي تثبت هذا السلوك الحضاري في نفسية  البدنية و الرياضية

 .(ة)التلميذ

 :حصة التربية البدنية و الرياضية طاعة استاذ ان التلميذاتيعلم ان الوالدينيوضح  :(11)جدول رقم 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13811 

 

00% 

 

 

11 

 

13.33% 

 

 

11 

 

81311% 

 

151 

 

يعلمك والداك  طاعة  

استاذ  حصة التربية 

 5البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                       

ثبت من تالذي و ما تم عرضه من نتائج تفسيرية لؤكد الموضح و المهذا الجدول خالل يتبين لنا من     

هذا ما جاء  و ،التربية البدنية و الرياضية حصة ن بناتهم طاعة استاذاان الوالدين يعلم اتخالله المبحوث

:  ، بانحراف معياري قدر بـ 13811 :بـالتحليل حيث توسطت اجاباتهم  به هذا الجدول بالدراسة و

                                           
https://ar.wikipedia.org/wiki         :1-  الروح الرياضية، متاح على الرابط التالي

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki-
https://ar.wikipedia.org/wiki-
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تربية أبنائهم  يسعون الى واألمهات اآلباءجميع ، حيث ان   %81311: بنسبة مئوية قدرت بـ ، 13111

وكنتيجة فعالة موذجا مشرفا انو  سويا،للمجتمع فردا ناجحا  كونواتربية صحيحة جيدة حتى يستطيعوا أن ي

 أن يعلموا الوالدينيجب على ،  فاألسرة في التربية وأيضا نموذجا مشرفا لنفسه وللمجتمع ككللتعب 

بالطبع فالتربية الخاطئة ،والعكس  اطفال سوي ئأن التربية الصحيحة هي التي تنش جيدا ابناءهم و بناتهم

ما التعامل على هذا بنائهم فيجب عليهاألب واألم هما القدوة والمعلم األول ألف ،تنشأ طفال غير سوي

 الطاعة تعليم التلميذةفعليهما دائما ما، تشجع على اإلقتداء به حسنة وأن يكونا مثال وقدوة (. 1) األساس

الصفات الحسنة التي تتعامل بها مع زمالئها و اساتذتها خاصة في حصة التربية البدنية و الرياضية  و

و بالتالي طاعة االستاذ في يعكس حسن التربية والخلق،لآلباء  التالميذ طاعةوبالتالي لما فيها من تفاعل، 

 .للتلميذات خلوقةالمهذبة اللينة النفسية ال هذا على، ويدل الحصة خصوصا هو نتاج هذه التربية

 :الرياضية بدنية وال التربية ليس ضروريا في حصة ءزمالالتعاون مع ان اليوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15131 

 

13311 

 

73.33% 

 

111 

 

6.66% 

 

11 

 

11% 

 

51 

 

ك  ليس ئتعاونك مع زمال 

ضروريا في حصة  البدنية 

 . و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي   :المصدر                      

هذا  و ، ليس ضروريا في حصة  البدنية و الرياضية  ءزمالالتعاون مع هذا الجدول ان ال يوضح        

  :بنسبة مئوية قدرت بـ ،  13311: بـ نالتحليل حيث توسطت اجاباته بالدراسة و النتائج به تما جاء

من تعد ان حصة التربية البدنية و الرياضية ويعلل ذلك ب، 15131 بانحراف معياري قدر بـ، 73.33%

                                           
https://www.roro44.com/59726  : ، متاح على الرابط التاليتربية األبناء على الطاعة(  

1
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تبرز كحصة عنوانها الرئيسي التربية والترفيه  ، حيثأهم المواد التي يتعلمها التالميذ في برامجهم الدراسية

بصفة فردية وال يحتجن  النشاطات الرياضية ن مختلفيمارس اتوالتفوق و االنجاز ، و هذا ألن التالميذ

األلعاب الرياضية بحثا عن  في مختلف صد ابراز روح التنافس االيجابية بينهن،الى صفة التعاون هذا ق

،هذا التربية البدنية و الرياضية استاذدور  تمحور، و بالتالي من خالل هذه األنشطة يوابراز الذات الفوز

توجيه و تنمية ب كما يقوم والنفسي للتلميذات،ضافة إلى تنمية الجانب المعرفي و الجانب االجتماعي باال

البدنية و  ، لهذا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه حصة التربيةنو مهاراته نقدراته

، االحترام ، النظام التعاون ) ببعض القيم األخالقية  المتوسطةالمرحلة  اتميذالرياضية في إكساب تل

 .و الحضرية لوالية بسكرةفي المنطقتين الريفية  وهذ ( ...الشجاعةالتنافس االيجابي ،،

البدنية و  بة عن التنشئة األسرية فائدة في حصة التربيةللصفات المكتس ان يوضح :(11)جدول رقم 

 :الرياضية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13311 

 

13111 

 

16.66% 

 

13 

 

26.66% 

 

11 

 

56.66% 

 

83 

 

سبة عن للصفات المكت

التنشئة األسرية فائدة 

حصة التربية   في

 3البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                         

ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول لؤكد الم وضح والمهذا الجدول  خالل يتبين لنا من     

للصفات  انات، المبحوث لنا من خالل تصريح ، حيث وضح(07)و الجدول رقم   (21)رقم السابق

 :بـ نحيث توسطت اجاباته ، المكتسبة عن التنشئة األسرية فائدة في  حصة التربية  البدنية و الرياضية
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 الركيزة و التنشئة االجتماعية األسرية هيان نالحظ ،اذ  56.66 :بنسبة مئوية قدرت بـ ، 13111

هكذا  ، واألولى افي البيت في مراحل نموه اوكيفما يتم التعامل معه التلميذة،القاعدة األساسية لتنشئة 

نما و  ،اذ ما كان سويا اصبح من الصعب تغيير سلوكهيترعرع و تنشأ و ت ها مع تعديل سلوكلحاالت  تنشاا 

يرمى فإن األسرة   لهم تنشئة اجتماعيةوبما أن الوظيفة األساسية لألسرة هي تنشئة أطفا مرور الوقت،

في توفير األمن والطمأنينة للطفل، ورعايته في ذلك االمر المتعلق وخاصة  اوشاق اصعب امراعلى عاتقها 

جوٍّ من الحنان واالستقرار والمحبة، إذ يعتبر ذلك من الشروط األساسية التي يحتاج إليها الطفل كي يتمتع 

 .،وهذا القول ينطبق تماما على التلميذات في المتوسطةاإلنتاج والعطاءبشخصية متوازنة، قادرة على 

يمكن القول بأن الوظيفة االجتماعية لألسرة تساعد الفرد على توقع دوره داخل األسرة كمؤسسة كما  

تكيف ال مع المجتمع و ادماجه و اندماجهتالي فهي تساهم في الب أيضا توقع دوره خارجها، و مصغرة و

اذ تقوم األسرة بعملية التنشئة االجتماعية ( 1) .هذا ما يحدد له مكانته االجتماعية و ،جيد معه بشكل

توريثه له  ذلك عن طريق ادخال التراث في تكوينه و إلدماج الطفل في االطار الثقافي العام للمجتمع، و

عن طريق التفكير  يتعرف عقيدته، و عاداته و توريثا متعمدا، فعن طريق األسرة يكتسب الطفل لغته و

األساليب فتتغلغل  القيم و المعتقدات و السائد في مجتمعه فينشأ منذ طفولته في جو مليء بهذه األفكار و

، وبالتالي جل هذه الصفات التي منها تصبح من مكونات شخصيته فال يستطيع التخلص في نفسه و

االسرية، لها قيمة وفائدة كبيرة في اتجاهها  تكتسبها التلميذات في المرحلة المتوسطة، والناتجة عن التنشئة

  .في المنطقتين الريفية و الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

                                           
1( عمر أحمد الهمشري، التنشئة االجتماعية للطفل، مرجع سبق ذكره، ص ص) 229،231(. 
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 :ةعلى تحسين سلوك التلميذال تساعد حصة التربية البدنية و الرياضية  انيوضح  :(15)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13381 

 

13311 

 

11311% 

 

111 

 

11311% 

 

13 

 

11311% 

 

13 

 

ال تساعد  حصة التربية 

الرياضية على البدنية و 

 3ةتحسين سلوك التلميذ

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر       

، حيث  يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق يوضح و الذيمن هذا الجدول  نالحظ  

حيث  ،على تحسين سلوك التلميذال تساعد  حصة التربية البدنية والرياضيةات ان المبحوث توضح

و هو ما يؤكد ان ،  الختيار معارض، %11311 :بنسبة مئوية قدرت بـو ، 13311 :بـ نتوسطت اجاباته

التربية البدنية و تعتبر الهيكل الرئيسي لتحقيق البناء المتكامل لمنهاج  حصة التربية البدنية و الرياضية

الرياضية الموزع خالل العام الدراسي إلى وحدات صغيرة تنتهي بتحقيق أهداف المنهاج ككل، و تنفيذ 

هي جزء بالغ األهمية كونه مادة تسعى ف  ،حصص التربية البدنية و الرياضية يعتبر أحد واجبات األستاذ

ل ما تمده لنا من أنشطة رياضية و من خال ،إلى تحسين الفرد بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة

 ةحياة التلميذ حلاأهم مر  تعد منتربوية تخاطب الجسم و العقل معا، خاصة في مرحلة المراهقة التي 

  .فالحصة تساعد على تحسين السلوك للتلميذة ، وبالتاليألنها مرحلة نمو عقلي وجسدي مليئة بالتناقضات

إن لكل حصة أغراضها التربوية كما لها من أغراض بدنية، مهارية و معرفية، إذ يميزها عن غيرها     

من الدروس في الوحدة التعليمية، كما أنها الوحدة الصغيرة في المنهاج الدراسي للتربية البدنية و الرياضية 

و هي تسعى إلى تحقيق  ية،منهاج التربية البدنية و الرياضية للمؤسسة التربو  منفي الخطة الشاملة 

  .األهداف التربوية التعليمية البالغة األهمية، هذا ما يلزم االعتناء و التفكير بجدية في مضمون الحصة
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 :التربية البدنية و الرياضية تساعد على تنمية االعتزاز بالنفس والمواهب انيوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم 

اكون 

راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13115 

 

13111 

 

10% 

 

13 

 

10% 

 

13 

 

80% 

 

111 

 

التربية البدنية و الرياضية تساعد 

على تنمية االعتزاز بالنفس 

 3والمواهب 

 spss: نتائج التحليل االحصائي    :المصدر                      

التربية البدنية و الرياضية تساعد على تنمية االعتزاز بالنفس يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن       

حيث يوافق التلميذات ، 13111 :موجب قدر بـ بمتوسط حسابي عالي و نجاباتهفكانت ا ، والمواهب

حصة التربية البدنية و الرياضية تعود التلميذ على  هذا المتوسط يعلل بأن ، و%80على ذلك بنسبة 

الكفاح في سبيل تخطي المصاعب و تحمل المشاق، و خير دليل على ذلك هو تحطيم األرقام القياسية، 

ئ و هذه الصفات تهي التي تواجهها، و على المعوقات و العراقيل و الغير، الذاتالذي يمثل تغلبا على 

 (.1)احياة في مستقبلهى تحمل مصاعب العل ةالتلميذ

و تحفيز االبناء و متابعتهم دراسيا دور في تكوين  مستوى التعليمي لألسرةان لل و يرجع ذلك ايضا الى   

قوم الوالدان ، حيث ي(6)و( 7)و (1)و( 00)ه الجداول رقم تاوضح هذا ما، و و ميولهم و تعزيز اتجاهاتهم

هواياتهم التي تساهم في كشف مواهبهم الكامنة و اظهار  ن  بتحفيز ابنائهم و دفعهم الى ممارسةالمتعلما

لف النشاطات الدراسية و الهوايات، وهذا ما ينطبق االبداع في شخصياتهم، و فسح المجال لممارسة مخت

 .على تلميذات المرحلة المتوسطة بالمنطقتين الريف و الحضر لوالية بسكرة
                                           

   http://istaps.yoo7.com/t113-topic :  التربية البدنية و الرياضية، متاح على الرابط(    
1
  

http://istaps.yoo7.com/t113-topic
http://istaps.yoo7.com/t113-topic
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  :البدنية والرياضية تغير من االفكار السلبية للمنطقةحصة التربية  انيوضح  :(13)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم 

اكون 

راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13110 

 

13155 

 

10% 

 

13 

 

36.66% 

 

33 53.33% 

 

81 
 

حصة التربية البدنية 

والرياضية تغير من االفكار 

 3للمنطقةالسلبية 

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                        

 ، حصة التربية البدنية والرياضية تغير من االفكار السلبية للمنطقةيتبين لنا من خالل هذا الجدول أن     

التلميذات على ذلك  وافقحيث ت، 13155 :موجب قدر ب بمتوسط حسابي عالي و نفكانت اجاباته

اليه  تما توصل هذا المتوسط يعلل بأنو ، بعد رأي الم يكونو  %36.66بينما نسبة  ، %53.33بنسبة 

في مزاولة التلميذات  قاالمنطقة ليست عائ وقيم و اعراف تقاليدحيث ان عادات و  (07)الجدول رقم نتائج 

و التي كانت  من حيث اللباس الرياضي و الممارسة النسوية للحصة ،لحصة التربية البدنية و الرياضية

و بالتالي يمكن القول ان هاته الحصة تساهم ولو بشكل بسيط في تغيير  حكرا على العنصر الذكوري،

االفكار السلبية للمنطقة تجاه الفتاة و ممارسة الرياضة نتيجة للضوابط و القواعد الخاصة بكل منطقة، 

و  المحددة هي القواعد االجتماعيةفي المجتمعين الريفي و الحضري ،يير االجتماعية حيث ان المعا

و االتجاه  المقاييس التي يسير الفرد بمقتضاها في حياته و يقاس على اساسها سلوكه و تحدد السلوك

او موقف اسباب القبول او الرفض لظاهرة معينة االجتماعية، و  المقبول و الغير مقبول في الجماعة الذاتي

مع التغير التكنولوجي و االرتقاء العلمي و الثقافي و لى العادات و التقاليد و القيم معين و تتركز اساسا ع
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 فتاةلألسر سواء في المجتمع الريفي او المدني، يمكن القول ان االسرة هي الحافز في تغيير نظرة ال

فتكون التلميذة هي من  ،ويمكن ان يكون العكس في ذلك، المراهقة نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

تعزيز موهبتها و ب تقوم ضمن المنهاج الدراسي و بالتالي اذ انها مدرجة ،يعرف بقيمة و اهمية هذه الحصة

مما يمكنها من  ،الدفع بها نحو التفوق و النجاح في هذا المجالاكتشافها وهو ما يستدعي تشجيعها و 

 .بالمنطقة و خصائصها و التحرر من بعض القيود التي تعيق تفوقها قةعال تغيير كل ما له

  3مالبدنية  الرياضية مظهر غير محتر االشتراك في حصة التربية  ان يوضح :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

اعار 

 ض

 النسبة

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13538 

 

13555 

 

73.33% 

 

111 

 

20% 

 

51 

 

1311% 

 

11 

 

االشتراك في حصة التربية 

البدنية  الرياضية مظهر 

 3غير محترم  

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                        

 ، االشتراك في حصة التربية البدنية  الرياضية مظهر غير محترميتبين لنا من خالل هذا الجدول أن 

: ما يمثله انحراف معياري مقدر بـ ،13555 :موجب قدر بـ بمتوسط حسابي عالي و نفكانت اجاباته

 ةالمراهق تلميذةإن ال هذا المتوسط يعلل بأن، و %73.33التلميذات ذلك بنسبة  عارضتحيث  13538

حبا للنشاط، وال يتم تحقيق ذلك إال  احتاج لإلثارة والمغامرة واالنتماء ومجال لتنفيس طاقتهت افي فترة حياته

، لذا ال تعتبرها التلميذات عن طريق نشاط رياضي هادف وهذا ما توفره له حصة التربية البدنية والرياضية

اهمية كبيرة في حياتها كونها تمكنها من لها  لماغير الئق  مظهراو ال يمثل االشتراك بها  حصة هامشية

 االهتمام، و كذا  سليمة لى أداء متطلبات الحياة اليومية وأعبائها بصورةع والقدرةمن التمتع بصحة جيدة 

للعب  افمن خالل ممارسته. في حالة صحية سليمة دائما وعضلية وما يحتويه من أجهزة حيوية اجسمهب
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لى بيئتهم االجتماعية، ويرتقون  التمس طريقهت ، فهيالموجه نشاطالو  إلى التعرف على شخصياتهم وا 

هذه األنشطة الحركية  نيمارس، فالتلميذات (1) بنموهم البدني من خالل أنشطتهم التي يقومون بها

لحاجتهم إلى ممارسة النشاط لقهر حياة الركود التي تنتج عن سيطرة الكبار على لعب األطفال والحاجة 

كوين عالقات اجتماعية لكي اعرهم ومقاومة العقبات التي تواجههم، وحاجتهم إلى تإلى الترويح عن مش

 .إذا كان الطفل وحيدا  في المنزل وتساعدهم على اكتساب قيم أخالقية جديدة ،عن العزلة نيبتعد

 :خصائص المنطقة تتحكم في نوعية لباسك الرياضي انيوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم 

اكون 

راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15810 

 

15011 

 

46.66% 

 

11 

 

16.66% 

 

13 

 

36.66% 

 

33 

 

خصائص المنطقة تتحكم 

في نوعية لباسك 

 الرياضي

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                      

فكانت  ، خصائص المنطقة تتحكم في نوعية لباسك الرياضييتبين لنا من خالل هذا الجدول أن     

، %80وافق التلميذات على ذلك بنسبة تحيث ، 13111 :موجب قدر بـ اجاباتهم بمتوسط حسابي عالي و

في  في البيئة الحضرية، خصائص المنطقة ال تتحكم في نوعية اللباس الرياضي هذا المتوسط يعلل بأنو 

بقوة الضبط االجتماعي بالتالي يمكن القول ان الحياة الريفية تتسم ، و ن الراييوافق %36.66حين ان نسبة

 و الدين، غير الرسمي، فالمجتمع الريفي يتميز بقوة الضبط المتمثلة في العادات والتقاليد واألعراف،

                                           
 http://www.lakii.com/vb/a-9/a-66105/ :     ، متاح على الرابط التاليالرياضية البدنية و أهمية التربية   -

1
  
   

http://www.lakii.com/vb/a-9/a-66105/
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قواعد السلوكية غير الرسمية، فيتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم فالريفيون يعيشون حياتهم الخاصة، متأثرين بال

األجيال، كما تلعب الشائعات دورا مهما في الرقابة على  فظون عليها بشدة ويتناقلونها عبرويحا

تمسك هذا المجتمع بالدين يؤثر بصورة كبيرة  و، والتصرفات لدى األفراد في المجتمع الريفي، (1)السلوك

بدينة والرياضية، وذلك من خالل نوعية اللباس الرياضي، العل اتجاه التلميذات نحو حصة التربية 

 . المنافي للحجاب، واالختالط مع العنصر الذكوري وهذا يعتبر مناف لألخالق، في المجتمع المدروس

قض العقلية الريفية كونها تحتوي على مغريات الحياة المادية فانه ينا اما عن التعليم في الحضر،  

فقد –التلميذة  –فالمجتمع الحضري يعي بضرورة التعليم لألبناء وخاصة االناث منهم، اما عن تعليم الفتاة 

، -نسبيا-لقت حظا أوفر من قرينتها في الريف، فلها حرية التعليم واتخاذ القرارات في اتجاهاتها المختلفة

 .فيها حصة التربية البدنية والرياضية  بما

في حالة وجود  للتلميذة متنفس الوحيدالحصة التربية البدنية و الرياضية  ان يوضح :(18)جدول رقم 

 :مشاكل اسرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النسبة
% 

 النسبة اعارض
% 

لم 
اكون 

 راي بعد

 النسبة
% 

 العبارة موافق

 
13310 

 
13355 

 
13.33% 

 
11 

 
20% 

 
51 

 
66.66% 

 
111 

 
حصة التربية البدنية و 
الرياضية متنفسك الوحيد 
في حالة وجود مشاكل 

 3اسرية

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                           

في حالة  للتلميذة متنفس الوحيدالحصة التربية البدنية و الرياضية يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن     

حيث يوافق ، 13355 :موجب قدر بـ بمتوسط حسابي عالي و نت اجاباتهفكان، وجود مشاكل اسرية

                                           
1( عدلي علي أبو طاحون، علم االجتماع الريفي، مرجع سابق، ص 72.  
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جميع األسر تعاني من حين آلخر من  هذا المتوسط يعلل بأن، و %66.66التلميذات على ذلك بنسبة 

ومن الصعب إخفاء هذه المشاحنات عن األبناء وعادة ما يلتقط  ،والمشاحنات بين الزوجينالمشاكل 

ولألسف فهذه المشاحنات تؤثر تأثيرا  سلبيا  ،همات حتى وان لم تحدث على مرأى مناألبناء هذه الخالف

ا ما ينعكس و هذ، األطفال، وقد يمتد هذا التأثير ويستمر مع الطفل في حياته المستقبلية على شديدا  أكثر

من المرض والمزاج السيء  ا نفسية، فيعانينضغوط لديهن او االبناء مما يولد لى التلميذاتبالسلب ع

ا البحث عن الحل،  ،طوال الوقت ، حصة التربية البدنية و الرياضية ن الىو بالتالي يلجاويحاولون دائم 

جد ا في  اهام عامال، كما أن الرياضة تعتبر باستمرارتقدم العديد من الفوائد لكل من يقوم بها  ألنها

 (1) .المحافظة على الصحة وشباب الجسم

، و هذا ما يدفع االكتئابفي تحسين الحالة المزاجية والتخلص من تساهم التمارين الرياضية ف     

التلميذات لالتجاه نحو حصة التربية البدنية و الرياضية ألنها المتنفس الوحيد للخروج من الضغوط 

  .معين الريفي و الحضريفي كال المجت االسرية

 

 

 

 

 

 

                                           
:  فوائد للرياضة لجسم االنسان واهمية الرياضة، متاح على الرابط التالي(    

1
 

 http://science-sportif.blogspot.com/2016/10/blog-post.html 

  

http://science-sportif.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
http://science-sportif.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
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 :البدنية و الرياضية يعي بضرورة حصة التربية التلميذةالمجتمع المحيط ب ان يوضح :(10)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 

 النسبة اعارض

% 

 

لم 

اكون 

راي 

 بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13111 

 

30% 

 

13 

 

23.33% 

 

53 

 

46.66% 

 

11 

 

المجتمع المحيط بك يعي 

بضرورة  حصة التربية  

 3البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر              

يعي بضرورة  حصة التربية  البدنية و  التلميذةالمجتمع المحيط بمن خالل هذا الجدول أن  يالحظ    

، 13111و انحراف قدره ، 13111 :موجب قدر بـ حسابي عالي و بمتوسطن فكانت اجاباته ،  الرياضية

كل من المجتمع الريفي و  هذا المتوسط يعلل بأن، و %46.66وافق التلميذات على ذلك بنسبة تحيث 

 . عي بان حصة التربية البدنية و الرياضية ضرورية للتلميذاتيالحضري 

في حياة الفتاة، فاغلب  الترويححيث ان خصائص المجتمع ال تلغي اهمية هاته الحصة و اهمية    

مارست النشاط البدني من أجل المتعة وتمضية أوقات الفراغ والمشاركة الترويحية من خالل  الشعوب

التي تثري حياة  ،اليةمن الخبرات والقيم اإلجتماعية والنفسية والجم ااألنشطة البدنية التي تتيح قدرا كبير 

تنظم بما يحقق التعاون بين األفراد والجماعات في المجاالت االقتصادية فالمجتمعات (. 1)الفرد

مهما كانت  بهدف حماية حقوق ومصالح الفئات المتنوعة والتوفيق بينها ،و التربويةواالجتماعية والثقافية 

 .بالمجتمع لالرتقاءسعيا و  لمساواة فيما بينها، بما يضمن أعلى درجة من ادرجتها و نوعها و خصائصها

 
                                           

1
 -http://intendanceeducation.yoo7.com/t11783:    المدرسية وأهميتها، متاح على الرابط التالي الرياضة(  
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 :الفرضية الفرعية الثالثة بياناتعرض وتحليل : ثالثا

وعالقته بإقبال التلميذات  البدنية و الرياضية حصة التربيةطبيعة جنس أستاذ يوضح  :(51)جدول رقم 

 :على الحصة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة عارضأ

% 

كون ألم 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13011 

 

13011 

 

18% 

 

11 

 

11% 

 

13 

 

11% 

 

15 

 

حصة التربية  ستاذ ألطبيعة جنس 

البدنية و الرياضية تأثير في اقبالك 

 3على الحصة

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                        

هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق خالل يتبين لنا من    

في  االبدنية و الرياضية تأثير لطبيعة جنس استاذ حصة التربية  ات انالمبحوثمن خالله  تالذي أثبتو 

: بـ ناسة و التحليل حيث توسطت اجاباته، و هذا ما جاء به هذا الجدول بالدر على الحصة اقبالهن

جبن أللواتي  %01، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %42:  ،  بنسبة مئوية قدرت بـ0.941

 .عارضنيللواتي  %41كون راي، ونسبة ألم 

في جنس استاذ  ةليس لديهن مشكل هلنا ان اجابة التلميذات تؤكد انمن خالل قراءتنا للجدول يتضح و     

او انثى، وهذا يدل على ان هناك تفتح من جانب االولياء وايضا من  ان ذكر حصة التربية البدنية سواء كا

جانب التلميذات في عدم وجود اي احراج في ممارستهن لحصة تربية البدنية والرياضية وعدم انزعاجهن 

وكذا من نوعية اللباس الرياضي كون ان المنطقتين من  من جنس استاذ الحصة ان كان ذكرا او انثى

قد طرات عليها بعض التغيرات في المنظومة االجتماعية و القيمية حسب رايهن،اذ ان ريف وحضر 

 .  الحصة تساهم في تفوق التلميذة و بالتالي التفوق في المواد الدراسية االخرى 
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 :حصة التربية البدنية و الرياضيةأهمية يوضح  :(51)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13113 

 

13135 

 

15355% 

 

111 

 

8% 

 

11 

 

18311% 

 

18 

 

حصة التربية البدنية و 

الرياضية ليست هامة لك مثل 

 3الحصص الدراسية األخرى

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                         

هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق يتبين لنا من      

حصة التربية البدنية و الرياضية ليست هامة لك مثل الحصص الدراسية  الذي أثبت من خالله المبحوثين

بنسبة   0.453: ، و هذا ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـاألخرى

كون راي، أللواتي اجبن لم  %1، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %01.66:  وية قدرت بـمئ

 .للواتي عارضن %001ونسبة 

ان ممارسة التلميذات لحصة التربية البدنية والرياضية ضمن البرنامج المدرسي يعود عليهن بالنفع    

تساعدهن على الحفاظ على  ،رياضةالتربية البدنية وال لحصةوتمنحهن اللياقة والنشاط، فممارسة التلميذات 

صحتهن، باالضافة الى الحد من امراض السمنة، كما ترفع للفتيات الروح المعنوية، فالرياضة تلعب دورا 

وقائيا ومانعا في الحد من اضطرابات المزاج، كما ان اللواتي يعانين من مشكالت نفسية تشكل ممارسة 

وتنقص درجة القلق واالنفعال وتحسن  نعالجا مناسبا لها، وتعدل مزاجه ،ةيرياضوال لحصة التربية البدنية

، وبالتالي للحصة اهمية كبرى درجة تقدير الذات بصورة منتظمة،  وتدفعهن للمزيد من التحصيل العلمي

 (1.)بالنسبة للتلميذات

                                           
  http :www.alriyadh.com   )موقع الكتروني    :

1
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 :إلقامة صدقاتفتح حصص التربية البدنية والرياضية لفرص مدى يوضح  :(51)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13351 

 

13111 

 

14.66% 

 

11 

 

8% 

 

11 

 

77.33% 

 

111 

 

حصص التربية  البدنية و 

الرياضية  تتيح لك  الفرصة 

 3إلقامة الصداقات مع التالميذ

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                      

يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي 

حصص التربية  البدنية و الرياضية  تتيح لك  الفرصة إلقامة الصداقات مع أثبت من خالله المبحوثين 

،  بنسبة 2.626: و هذا ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـ التالميذ،

للواتي اجبن لم اكون راي،  %1، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %77.33:  مئوية قدرت بـ

 .للواتي عارضن %04.66ونسبة 

ي هذه المرحلة، تكمن في العمل إلكتساب إن أهمية حصة التربية البدنية والرياضية المدرسية ف   

التلميذات للمواصفات الحسنة، والتي تعد من أهم السمات من أجل تكوين شخصية سوية، والتي من 

، مما يزيد في رياضةلحصة التربية البدنية وال نأهمها زيادة المحبة والصداقة بين الزمالء أثناء ممارسته

والزمالة  بالصداقة والشعورعضهم، بب حبهم واهتمامهمفي قق زيادة توطيد الصداقة وتنميتها أكثر مما  يح

 االجتماعية من حيث النشأة راكبي دورا والرياضية تلعب فحصة التربية البدنية ،معهم الصعوبات واقتسام

 .التلميذات بين والصداقة األخوة رأواص زيادة في خاصة أهميتها تكمن إذ ،ةللمراهق
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 :مع االخرينبأن حصة التربية البدنية والرياضية تعلم حسن التعامليوضح  :(55)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15153 

 

15155 

 

10% 

 

13 

 

%16.66 

 

13 

 

73.33% 

 

111 

 

التربية البدنية و 

الرياضية تعلمك 

 حسن التعامل مع

 3اآلخرين

 

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                        

ابق الذي يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول الس   

و هذا  التربية البدنية و الرياضية تعلمك حسن التعامل مع اآلخرين،ان حصة  اتمن خالله المبحوث تأثبت

:  ،  بنسبة مئوية قدرت بـ2.633: ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـ

للواتي اجبن لم اكون راي، ونسبة  %06.66، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة 73.33%

 .للواتي عارضن 01%

ن حصة التربية البدنية و الرياضية في يمارس الئيلالجدول أن أغلبية التلميذات ايتضح  لنا بعد قراءة    

 الحميدة خالق المهذبةااليتسمن ب اذحسن المعاملة مع اآلخرين،مرحلة التعليم المتوسط، اكسبتهن 

والحسنة، والتي تتميز بالتعاون والروح الرياضية، وأكثر اندماجا من خالل زيادة العالقات االجتماعية، 

 .في نفس البيئة التخفيف من حدة النزاعات واالنزعاج من اآلخرين الى وتكوين الصداقات، باإلضافة
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 :تحصة التربية البدنية والرياضية تتحكم في االنفعااليوضح  :(51)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15111 

 

15111 

 

21.33% 

 

51 

 

51% 

 

13 

 

48.66% 

 

15 

 

تسمح لك  حصة التربية 

البدنية و الرياضية 

 3بالتحكم في انفعاالتك

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                      

 يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي   

و هذا تسمح لك  حصة التربية البدنية و الرياضية بالتحكم في انفعاالتك،  ات،اذأثبت من خالله المبحوث

:  ،  بنسبة مئوية قدرت بـ2.633: يل حيث توسطت اجاباتهم بـما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحل

للواتي اجبن لم اكون راي، ونسبة  %31، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة 41.66%

 .للواتي عارضن 20.33%

هي مساهمتها في خفض ،للتلميذة المراهقة  التربية البدنية و الرياضية من أهم ايجابيات ممارسة حصة   

وكذا الضغوطات التي تعاني منها  من حدة التوترات واالنفعاالت التي تمر بها التلميذات في فترة المراهقة،

تحسين خلقها وغرس مزاج سليم، ما يجعلها كما تقوم ب داخل المجتمع الذي تنتمي اليه من ريف و مدينة،

نيفة، ومحاولة مواجهة تلك في تكامل بين الوظائف النفسية في مواجهة تلك السلوكات واألفعال الع

ما يساعدها في التحرر من مكبوتاتها بطريقة سليمة ال تضر ماألزمات واالنزعاجات التي تطرأ عليها، 

اآلخرين، وتساعدها على االعتراف بالخطأ انطالقا من احترام آراء الغير تجاهها وتقبلها دون انزعاج بل 

باالرتياح النفسي والنمو المتكامل الجيد والمتوازن وهذا ما يشعرها  العمل بها،بصدر رحب ومحاولة 

 .   خاصة في الجانب البدني والنفسي واالجتماعي
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 :عدم اهمية التربية البدنية والرياضية والعزوف عنهايوضح  :(53)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13311 

 

13111 

 

76% 

 

111 

 

8% 

 

11 

 

16% 

 

11 

 

التربية البدنية و الرياضية قليلة 

  3القيمة وينبغي عدم االهتمام بها

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                

الذي و ابق يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول الس   

، و قليلة القيمة وينبغي عدم االهتمام بها التربية البدنية و الرياضية ات ان حصةأثبت من خالله المبحوث

،  بنسبة مئوية قدرت 0.411: هذا ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـ

 %76واتي اجبن لم اكون راي، ونسبة لل %1، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %06:  بـ

 .للواتي عارضن

التربية البدنية جزء مندمج في المنظومة التربوية، شأنها شأن مواد التعلم األخرى، تساهم بقسط ف

وافر في تحقيق ما رسمته الدولة تجاه تربية وتكوين الناشئة، وهي تدرس طيلة المسار الدراسي، بمنهج 

ية والتدرج، والتكامل، في سيرورة التعليم، باكتساب التلميذات مهارات حركية متجانس يعتمد على االستمرار 

يات التصريفية، طبقا لدرجة مبنية على تطوير القدرات البدنية، موازاة مع التكيف، حسب مختلف الوضع

تماشيا مع ، محور االهتمام في العملية التعليمية، (ة)وفي المنظور العام للتعلم، حيث يعد التلميذ ،نضجها

 نشطة البدنية واأللعاب وخاصة التقدراته البدنية والمعرفية، فتصبح فضاءا مميزا بما توفره من تنوع األ
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 ةتقوم على روح التعاون والمواجهة واإلبداع، والتعبير في نفس الوقت، وذلك بما يستوجب على التلميذ

 (1) .تماعية، والبيئيةالوضعية االج و مع ما يتوافق ا،، وسلوكاتهاتصرفاتهلتكيف ال

فالتربية البدنية والرياضية هي جزء ال يتجزأ من التربية العامة، وفي إعداد شخصية الفرد المراهق، -

 .وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة

 :اغراض حصة التربية البدنية والرياضيةيوضح : (51)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13315 

 

13181 

 

68% 

 

111 

 

16% 

 

11 

 

16% 

 

11 

 

الغرض األساسي من  حصة 

التربية البدنية و الرياضية هو أن 

 3تسبب لك اإلرهاق

 spss: نتائج التحليل االحصائي :المصدر                         

الذي و ابق يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول الس  

، و التربية البدنية و الرياضية قليلة القيمة وينبغي عدم االهتمام بها ات ان حصةت من خالله المبحوثتأثب

،  بنسبة مئوية قدرت 0.411: ـب ناسة و التحليل حيث توسطت اجاباتههذا ما جاء به هذا الجدول بالدر 

 %61للواتي اجبن لم اكون راي، ونسبة  %06، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %06:  بـ

 .للواتي عارضن

تتميز أهمية الحصة كمادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لنفسية المراهق، وتحقق له فرص الكتساب  و   

الخبرات والمهارات البدنية والحركية التي تزيده رغبة وتفاعالت في الحياة، وتجعله يتحصل على القيم التي 
                                           

8 - وزارة التربية الوطنية،منهاج السنة 4 من التعليم المتوسط، التربية البدنية والرياضية، الديوان الوطني للمطبوعات 

.                                                                             41، ص2009المدرسية، الجزائر،   
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لبات هذا العصر، لهذا يعجز على توفيرها له، وتقوم بصقل مواهبه البدنية والعقلية، بما يتماشى مع متط

يجب على مناهج التربية البدنية أن ال تقف عائقا لذلك، وال يأتي ذلك إال بتكييف ساعات الرياضة داخل 

وخارج المتوسطة ألنها تشغل الوقت الذي يحس فيه المراهق بالملل، والضجر والقلق وعندما يتعب 

والنوم، ويضيع وقته بما ال يحمد عقباه، وال  الرياضي، أو الرياضية المراهقة، يجد نفسه يستسلم للراحة

يستعيد نشاطه الفكري، والدراسي بعد ذلك، وبما أن التربية البدنية والرياضية بصفة عامة هي جزء متكامل 

من التربية العامة، والميدان هدفه تكوين األفراد الالئقين من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية، 

ن طريق ألوان حصص التربية البدنية والرياضية، والتي اختيرت لغرض تحقيق هذه واالجتماعية، وذلك ع

 (11) .، وهذا التحليل ينطبق على التلميذات بالمرحلة المتوسطة في البيئتين الريفية و الحضريةاألغراض

 :رسوباو حصة التربية البدنية و الرياضية مادة  نجاح اعتببار يوضح  :(51)جدول رقم 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 بعد رأي

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15131 

 

15105 

 

22% 

 

55 

 

26.66% 

 

11 

 

31355% 

 

11 

 

يجب اعتبار حصة 

التربية البدنية و 

نجاح   الرياضية مادة

في امتحانات  ورسوب لك

 3نهاية السنة

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                 

الذي و يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق  الذييتبين لنا من هذا الجدول 

يجب اعتبار حصة التربية البدنية و الرياضية مادة  نجاح ورسوب لك  ،انه  اتالمبحوثت من خالله تأثب

                                           
1
 .09محمد عوض بسيوني وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 
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: هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـ، و هذا ما جاء به في امتحانات نهاية السنة

 %26.66، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %50.33:  ،  بنسبة مئوية قدرت بـ2.293

 .للواتي عارضن %22للواتي اجبن لم اكون راي، ونسبة 

مدى العالقة االرتباطية  كدفي الوقت الحاضر، ظهرت العديد من الدراسات واالبحاث العلمية التي تؤ    

بحثا، اجريت على  31لقد راجعنا : "بين الرياضة والتعليم، حيث يقول كوريتس شو االيجابية القوية

الطالب في مراحل التعليم العام، واكدت جلها على وجود عالقة ايجابية بين ممارسة الرياضة بشكل 

 (1".)منتظم واالرتقاء بمستوى التحصيل الدراسي

لها عالقة وارتباط وثيق بنجاح او  ،منهاج الدراسيالالتربية البدنية والرياضية ماهي اال جزء من  فحصة   

ويقيمون  ،(ذكور-اناث)المواد التي يمتحن فيها التالميذ  ىفشل في امتحانات نهاية السنة، كونها تعد احد

 .   يقدمونه فيها، سواء بالفشل او النجاحما على 

 :السليم نموتمنح الجسم الحصة التربية البدنية و الرياضية  انيوضح  :(58)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13103 

 

13811 

 

6.66% 

 

11 

 

6.66% 

 

11 

 

86.66% 

 

151 

 

تمنحك  حصة التربية 

البدنية و الرياضية 

 3سليمنمو جسمي 

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                          

يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي   

، و هذا ما جاء تمنحك  حصة التربية البدنية و الرياضية نمو جسمي سليم ات،اذت من خالله المبحوثتأثب

                                           
http //www almarefa.net        )موقع الكتروني:

1
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:  ،  بنسبة مئوية قدرت بـ2.111: بـ ناسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهبه هذا الجدول بالدر 

للواتي اجبن لم اكون راي، ونسبة  %6.66، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة 16.66%

    .للواتي عارضن 6.66%

السليم للبنية العضوية بحيث تسعى  التربية البدنية إلى توفير الصحة عن طريق النمو حصة تهدفاذ     

العاهات وكل النقائص التي قد أو يتعرض لها الفرد من والدته أو قد يتعرض لها أثناء   إلى شفاء

 (1.)نموه

مالئمة  أن هذا الهدف حقيقة مؤكدة حيث أن تنمية األجهزة الوظيفية بطريقة" الخولي " وقد ذكر    

وبذلك تتضمن  . يجعل ويضفي الحيوية مع الجهد المبذولوتشغيلها على نحو مناسب من شأنه أن 

 - اللياقة البدنية - : التنمية البدنية قيما تصلح ألن تكون أغراضا للتربية البدنية والتي تتمثل فيما يلي

السيطرة  - . التركيب الجسمي المتناسق الجسم الجميل - . القوام السليم الخالي من العيوب واالنحرافات

 . (2)  نة والتحكم في وزن الجسمعلى البدا

للمشاركة في االنشطة  الفرصة ية البدنية والرياضية تتيح لكحصص الترب ان يوضح :(50)جدول رقم 

 :مع التالميذ الرياضية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النسبة
% 

 النسبة اعارض
% 

لم اكون 
 راي بعد

 النسبة
% 

 العبارة موافق

 
15538 

 
15111 

 
6.66% 

 
11 

 
20% 

 
51 

 
73.33% 

 
111 

 
حصص التربية  البدنية 
و الرياضية  تتيح لك  

للمشاركة في الفرصة 
مع  االنشطة الرياضية

 3التالميذ

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                       

                                           
    http//www.aljabatialed,com :  موقع الكتروني(  

1
  

830ص  ،8991الفلسفة، المدخل، التاريخ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، تربية البدنية والرياضية  أصول: أمين أنور الخولي ( 
2
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يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي   

للمشاركة في الفرصة  ية  البدنية و الرياضية  تتيح لكحصص الترب ات بانالمبحوثمن خالله  تأثبت

: بـ نالتحليل حيث توسطت اجاباتهاسة و و هذا ما جاء به هذا الجدول بالدر  ،3االنشطة الرياضية مع التالميذ

للواتي  %21، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %73.33:،  بنسبة مئوية قدرت بـ2.666

    .للواتي عارضن %6.66اجبن لم اكون راي، ونسبة 

 غير األسرة، لهممن التلميذة في فترة المراهقة تميل أكثر في البحث عن أشخاص  كوننظرا إلى و     

ودها من دون انزعاج أو مميزات مشتركة معها حتى تجد الراحة النفسية واالجتماعية، وتعبر أكثر عما يرا

وتطرح مشاكلها لهم ويشاركونها في حلها، وتحتاج أكثر إلى التأييد في أفكارها واراءها  حرج منهم،

 .واتجاهاتها

ونجد التلميذة في هذه الفترة تميل إلى االنخراط في النوادي والنشاطات التي تجد فيها مبتغاها، فيكون    

هدفها بغض النظر عن الموهبة، كذلك االندماج والتعرف وكسب أصدقاء جدد مما يساعدها أكثر في 

عامل مع كل شخصية، التعرف على شخصيات مختلفة وأفراد مختلفين، يجعلها تكتسب خبرة في كيفية الت

وتحسن التعامل معها، وكيفية مواجهة المواقف والمشكالت التي تواجهها بطريقة سليمة دون اللجوء إلى 

العنف أو التجريح، وبهذا فإن التلميذة تكتسب احترام الغير لها ويجعلها شخص محبوب ويعتمد عليها، 

يساعدها على كسب  عدد كبير من األصدقاء واألكثر تعزز الثقة في نفسها، وثقة األصدقاء بها، وهذا 

دون أن تشعر بذلك، وغالبا ما تتسم هذه الشخصية بالطابع االجتماعي المنفتح، وهذا ما يعرف بالوعي 

االجتماعي إذ يرى المراهق بوجوب المشاركة في األندية، ويسعى إلى االنتماء إلى الجماعة وتمثيلها 

كيف يبني عالقات اجتماعية مع اآلخرين، وكيف يتعامل  و بحيث يتعلم من خالل ممارسته األنشطة

،وهذا ينطبق تماما على معهم بنجاح، وبذلك يكسبه معايير السلوك االجتماعي المقبول في إطار الجماعة

 .  التلميذات في المرحلة المتوسطة
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 :لتلميذاتان حصة التربية البدنية والرياضية تزيد من رفع ميول ومواهب ايوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13555 

 

20% 

 

51 

 

26.66% 

 

11 

 

35355% 

 

81 

 

الوقت المخصص  للحصة 

يزيد من ميولك و مواهبك  

نحو  حصة التربية البدنية 

 3و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي  :المصدر                 

يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي    

الوقت المخصص  للحصة يزيد من ميولك و مواهبك  نحو  حصة التربية  ات،انخالله المبحوثت من تأثب

،  2.333: هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـو هذا ما جاء به  البدنية و الرياضية،

للواتي اجبن  %26.66، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة %53.33:  بنسبة مئوية قدرت بـ

    .للواتي عارضن %21لم اكون راي، ونسبة 

لى وضع خطوة للمراحل تكتشف الموهبة الرياضية في بدايتها عن طريق المدرسة، حيث تعمل ع    

القادمة، وباعتبار ان التلميذات في فترة المراهقة يشعرن ببعض الخمول والكسل، فان حصة التربية البدنية 

الرياضية في بعض انواع  نعلى اكتشاف مواهبه ناكثر نشاطا، كما تساعده نرياضية تجعلهوال

لن اكثر الى حصة التربية يمموهبة تجعل التالي اكتشاف هذه الالرياضات التي تمارس داخل المدرسة، وب

البدنية والرياضية، وحتى يسعين الى تطويرها خارج اطار المدرسة عن طريق انخراطهم في اندية رياضية 

 . حسب موهبتهم
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 التربية البدنية والرياضية حتى اخر السنة ةحرص التلميذات على مسيرة حصيوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13581 

 

13181 

 

8% 

 

11 

 

16% 

 

11 

 

76% 

 

111 

 

يجب أن تستمر حصص التربية 

البدنية و الرياضية حتى آخر يوم 

 3في عامك  الدراسي

 spss: نتائج التحليل االحصائي   :المصدر                      

يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي  والذي يتبين لنا من هذا الجدول

يجب أن تستمر حصص التربية البدنية و الرياضية حتى آخر يوم في  ات اذالمبحوثت من خالله تأثب

،  2.611: و هذا ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهم بـ عامك  الدراسي،

للواتي اجبن لم اكون  %66.، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة%76:  بنسبة مئوية قدرت بـ

   .للواتي عارضن %1راي، ونسبة 

في المنهج الدراسي اساسية  دراسية ادةباعتبارها محصة التربية البدنية والرياضية  تتضح أهمية    

ادارة التربية والتشغيل، على ان التربية البدنية والرياضية  ، وتقرمن طرف وزارة التربية الوطنية المعتمد

ء عدد من تنمي القدرات التنافسية البدنية والثقة لدى التلميذات، كما تنمي قدرتهم على استخدامها في ادا

ن نه طوال الحياة اي ايخترن النشاط البدني الذي سوف يمارساذ  ن وميولهن،تهاالنشطة، كما تعزز رغبا

 (1.)ايجابي في الحياةر الفرد لتحقيق مسا ئالتربية البدنية والرياضية تهي

 

 

                                           
1
،محموعة النيل  8، ترجمة منال كرم، طدعم التطور البدني والتربية البدنية في سنوات الطفولة المبكرةجوناثان دوهيتريوريتشارد بايلي،   -  

 .20، ص2009ة، القاهرة، ،العربي
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 3ان االختالط بين االناث والذكور اثناء الحصة يزيد من التحفيزيوضح  :(11)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

13111 

 

13555 

 

20% 

 

51 

 

26.66% 

 

11 

 

53.33% 

 

81 

 

االختالط بين االناث والذكور 

يحفزك على ممارسة  حصة 

 3التربية  البدنية و الرياضية

 spss: نتائج التحليل االحصائي: المصدر                          

يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي    

االختالط بين االناث والذكور يحفزك على ممارسة  حصة التربية  البدنية  ات انمن خالله المبحوث تأثبت

،  2.333: اجاباتهم بـ، و هذا ما جاء به هذا الجدول بالدراسة و التحليل حيث توسطت و الرياضية

للواتي اجبن  %26.66 ، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة%53.33:  بنسبة مئوية قدرت بـ

   .للواتي عارضن %21لم اكون راي، ونسبة 

 قد أصبح االختالط شيء طبيعي بالنسبة لألفراد إلى درجة أصبحت فيها العالقات بين الجنسينف    

 اد عنها انحراف و تخلف ال سيما في سن المراهقة، فبالنسبة للتلميذات أصبحتتشكل ضرورة و الحي

بمثابة مغامرة تستحق الخوض فيها، ولهذا نالحظ في الكثير من االحيان في حصص التربية البدنية 

ومزاولة االنشطة الرياضية مع الذكور كون ان هذه الفئة تتحكم التلميذات يفضلن اللعب  والرياضية ان

يفضلن االندماج في كما ، في السير الحسن النشطة الحصة مما يضفي مرحا اكثر وحماسا للحصة اكثر

للجنس االخر حسب  فترة استكشاف ون ان الفترة والتي يمرون بها هياللعب مع بعضهم، وهذا ك

ي فصل الدراسات النفسية الواردة في مجال تفسير المرحلة العمرية اي المراهقة وخصائصها،وهذا ما ورد ف

 .الميل الى االنفتاح على الجنس االخرالدراسة،وكذا 
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 :احتمال حذف حصة التربية البدنية والرياضية من البرنامج الدراسييوضح  :(15)جدول رقم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبة

% 

 النسبة اعارض

% 

لم اكون 

 راي بعد

 النسبة

% 

 العبارة موافق

 

15113 

 

15135 

 

73.33% 

 

111 

 

8% 

 

11 

 

18.66% 

 

18 

 

ينبغي حذف التربية البدنية و 

الرياضية من البرنامج 

 3الدراسي 

 spss: نتائج التحليل االحصائي   :المصدر                      

يتبين لنا من هذا الجدول أنه يوضح و يؤكد ما تم عرضه من نتائج تفسيرية في الجدول السابق الذي 

، و هذا ما ينبغي حذف التربية البدنية و الرياضية من البرنامج الدراسي ات،انهمن خالله المبحوث تأثبت

:  ،  بنسبة مئوية قدرت بـ0.453: بـ ناسة و التحليل حيث توسطت اجاباتهجاء به هذا الجدول بالدر 

 %73.33للواتي اجبن لم اكون راي، ونسبة  %1، بالنسبة للواتي اجبن في خانة موافق، ونسبة01.66%

   .للواتي عارضن

تلعب حصة التربية البدنية والرياضية دورا كبيرا وفعاال في بناء التفاعل االجتماعي، لما تحتويه عن و     

غيرها من المواد في انها المادة الوحيدة التي تنمي شتى الجوانب المختلفة سواء المستوى البدني ، الذهني 

فسي او االجتماعي، وبالتالي وجب استغالل هذه المادة من خالل اثراء محتواها ليتماشى ويخدم عملية الن

تكوين االفراد الصالحين وهذا لترقية المجتمع وكذا التخطيط الجيد للدرس ال يضمن اهدافه في ظل 

 .ة البدنية والرياضيةمشاركة التلميذات وشعورهم بالمتعة والرغبة وانسجام فيما بينهم خالل حصة التربي

ولهذا ال يمكن ان يتم حذف حصة التربية البدنية والرياضية من منهاج الدراسي فهي لها اهمية كبيرة    

،وهذا حسب ما تم تحليله  في حياة التلميذات في جميع الجوانب النفسية واالجتماعية والخلقية والجسمية

.من اجابات للمبحوثات   
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 :الدراسة بياناتمناقشة و تفسير  -1

لهذه النتائج قصد  التفسير، تأتي مرحلة اتلفرضيعرض و تحليل نتائج ا تقديمه في بعد ما تم     

الوصول إلى قرار مناسب لها، و باستعمال طرق اإلحصاء االستداللي و تحديدا باستعمال معامل كاي 

 . مربع، لتأكيد الترابط بين متغيرات الدراسة من عدمه

اختبار الفرضيات لكونه اجراء منظم يهدف إلى التحقق من امكانية قبولها أو رفضها لذلك وجب       

فالفرضيات تعتبر مقبولة إذ ما تم ايجاد دليل واقعي و ملموس ينطبق مع ما جاءت به، فالفرضيات ال 

حتمال تثبت بأنها حقائق و لكن وجود األدلة يشير إلى أن لها درجة عالية من االحتمال و تزداد درجة اال

 .اذ ما تمكن الباحث من ايجاد عدد من األدلة التي تؤيد الفرضية

 .و في النظام االحصائي فرضيتان لالختبار، الفرضية الصفرية و الفرضية البديلة أو فرضية البحث

و هي عبارة تصف ما يعتقده الباحث حول الموضوع قيد الدراسة، فقد يعتقد بأن هناك : الفرضية البديلة

 .و بشكل عام هناك شيء ما يحدثأين متغيرات الدراسة، عالقة ب

 (1.)هي عبارة تصف عكس ما يعتقده الباحث: الفرضية الصفرية

 :مناقشة و تفسير نتائج الدراسة حسب الفرضية األولى -

 هااو التي كان فحو  ،بعد ما تم عرض التحليل الذي جاءت به الفرضية األولى من فرضيات الدراسة      

لمستوى التعليمي لألسرة كعامل مكون التجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية ل :ان

البدنية و الرياضية في المناطق الريفية و الحضرية، كان البد من مناقشة و تفسير تلك النتائج السابقة 

مربع لكل بند من  م االستعانة بمعامل كايث ،الذكر و من أجل الحصول على مناقشة دقيقة لهذه النتائج
                                           

، اطروحة مقدمة لنيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تفعيل القطاع الخاص الجزائريزرفة بولقواس،   - 1
 . 251، ص 2103-2102شهادة الدكتوراه في علم االجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر، 
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و التي قد سبق عرضها في  التأثيربحيث تم رصد جميع البنود التي تعبر عن هذا  ،بنود هذه الفرضية

للبنود التي غطت الفرضية األولى  فبالنسبة ،ير و التحليلجداول كل واحدة على حدى في مرحلة التفس

حلة المتوسطة تلميذات المر  اتاتجاهتكوين دور في التي كانت حول اعتبار أن للمستوى التعليمي لألسرة 

كشف النتائج المتوصل اليها، ان ت ، اذالحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضيةبالمناطق الريفية و 

كانت توافق على أن للمستوى التعليمي دور كبير في اتجاههن نحو حصة  اجابات المبحوثاتاغلبية 

 5المعبر عنها في الجدول رقم  % 53633  وهذا ما ظهر لنا بنسبة ،بالنسب، الرياضية التربية البدنية و

و هو ما  ح بأن المستوى الدراسي للوالدين دور في احترام حصة التربية البدنية والرياضية،و الذي يوض

 . 76.66بنسبة ( 17) الجدول رقمايضا يؤكده 

بأن اهتمام الوالدين بحصة التربية البدنية يزيد من اتجاه  15 و14  لنا اكثر الجدول رقمه و الذي يوضح

ثبت ان كل ما كان هناك نقص في اهتمام الذي ا 16رقم  هذا ما قد اكد عليه الجدول  .التلميذات اليها

هناك نقص في اتجاهات التلميذات نحو الحصة، الوالدين بحصة التربية البدنية والرياضية، كل ما كان 

  . %80غت نسبته لب اذ بشكل كبيربذلك ن أن الوالدين يهمتافكانت اجابتهن ب

 بنسبة،ولى قد تحققتو بهذه النتيجة التي توصلت اليها، يمكنني القول ان الفرضية الجزئية األ     

الدراســـــــــــــات السابقة، و بوجـــــــــــــــــه بعض و بربط هاته النتيجة بالنتائج التي توصلت اليها ، 70%

تختلف عما  نتائج الدراسة الحاليةن أجريت في هذا المجال، حيث أالخصوص الدراسات العربية التي 

 3يوسف حرشاوي الباحث دراسة توصلت اليه نتائج

ت النتيجة المتحصل و كانكاي مربع،  و للتأكد من صحة اإلجابة و معرفة صحة الفرضية نستخدم   

 : عليها كالتالي
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 :نناقش التساؤل بصيغة اإليجاب والنفي 

 سطةالمرحلة المتو  تلميذات اتيعتبر المستوى التعليمي لألسرة من العوامل المؤثرة في تكوين اتجاه - 

 .نحو حصة التربية البدنية و الرياضية في المناطق الريفية و الحضرية

 المرحلة المتوسطة  تلميذات اتالتعليمي لألسرة من العوامل المؤثرة في تكوين اتجاهال يعتبر المستوى -

 . نحو حصة التربية البدنية و الرياضية في المناطق الريفية و الحضرية

 :  و بذلك فان 

 . 255,91 :قيمة كاي مربع المحسوبة تساوي

 .43,77 :هي 0,05و مستوى معنوية  32قيمة كاي مربع الجدولية عند درجة حرية     

 :المقارنة

 . قيمة كاي مربع المحسوبة اكبر من قيمة كاي مربع الجدولية

 3قبول الفرضية البديلة  :القرار

 اتاهيعتبر المستوى التعليمي لألسرة من العوامل المؤثرة في تكوين اتج ال:رفض العبارة القائلة بان

 .نحو حصة التربية البدنية و الرياضية في المناطق الريفية و الحضريةالمرحلة المتوسطة  تلميذات

 : و بالتالي

المرحلة تلميذات ات يعتبر المستوى التعليمي لألسرة من العوامل المؤثرة في تكوين اتجاه  :نقول بأن 

 .الريفية و الحضريةنحو حصة التربية البدنية و الرياضية في المناطق  المتوسطة
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:مناقشة و تفسير نتائج الدراسة حسب الفرضية الثانية-ب  

بعد ما تم تفسير و مناقشة نتائج الفرضية األولى من فرضيات الدراسة سيتم في هذا العنصر تفسير      

تأثير المستوى الثقافي لألسرة على تكوين اتجاهات  حول  و مناقشة نتائج الفرضية الثانية و التي تدور

 .نحو حصة التربية البدنية و الرياضية في المناطق الريفية و الحضرية المرحلة المتوسطةتلميذات 

مستوى الثقافي لألسرة للان  الختبار هذه الفرضية يمكن الرجوع الى البيانات الميدانية للتحقق من -

الحضرية نحو حصة التربية لة المتوسطة بالمناطق الريفية و حتلميذات المر  اتدور في اتجاه

 .البدنية و الرياضية

للمستوى الثقافي بأن  يوضح ذيال 20رقم و19رقم و 18رقم  السابقول في الجد و هذا ما وضح      

حصة نحو  المرحلة المتوسطةتلميذات ات اتجاهتكوين لألسرة من عادات وتقاليد وتنشئة أسرية دور في 

خاصة في المناطق الريفية التي اكدت لنا صحة هذه الفرضية بشكل نسبي  ،الرياضية التربية البدنية و

50%. 

الذي اكد  20الجدول رقم خاصة  ،ه الجداول السابقة الذكرماجاءت بو بالتالي يمكن القول من خالل    

صحة هذه الفرضية من خالل البند الذي اجابت فيه التلميذات المراهقات بأن حصة التربية البدنية 

 .التي تعززها العادات والتقاليد المكتسبة من قبل األسرة،و تعلمهن اصول الروح الرياضية والرياضية 

، و بربط نسبيةية قد تحققت بصورة من استعراض هذه النتائج ومناقشتها، يمكن القول ان الفرضية الثانو   

بعض الدراسات السابقة التي تناولت في فصلها  جد اننتوصلت اليها،  بالنتائج التي  هاذه النتائج

  .الحالية ةدراسالتفق مع بعض نتائج ت، المخصص هذا المحور

و كانت النتيجة كاي مربع،  و للتأكد من صحة اإلجابة و معرفة ما إذا كان هناك اتجاه آم ال نستخدم

 : المتحصل عليها كالتالي
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 :نناقش التساؤل بصيغة اإليجاب والنفي

نحو حصة التربية  المرحلة المتوسطة تلميذات اتيعتبر المستوى الثقافي لألسرة عامل في تكوين اتجاه - 

 .البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية

نحو حصة  المرحلة المتوسطةتلميذات  اتفي تكوين اتجاه يعتبر المستوى الثقافي لألسرة عامالال  -

 .التربية البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية

 :  و بذلك فان 

  141,615 :قيمة كاي مربع المحسوبة تساوي

 .43,77 :هي 0,05و مستوى معنوية  32قيمة كاي مربع الجدولية عند درجة حرية 

 :المقارنة

 .المحسوبة اكبر من قيمة كاي مربع الجدوليةقيمة كاي مربع 

3قبول الفرضية البديلة :القرار   

نحو  المرحلة المتوسطةتلميذات  اتفي تكوين اتجاه يعتبر المستوى الثقافي لألسرة عامال: و بالتالي

 .حصة التربية البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية
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 :حسب الفرضية الثالثةمناقشة و تفسير نتائج الدراسة  -

من فرضيات الدراسة سيتم في هذا  والثانية، بعد ما تم تفسير و مناقشة نتائج الفرضية األولى     

مرحلة و التي كانت تدور حول  تأثير ال للدراسة، واألخيرةالثالثة العنصر تفسير و مناقشة نتائج الفرضية 

نحو حصة التربية البدنية و الرياضية في  وسطةالمرحلة المتتلميذات  العمرية على تكوين اتجاهات

 .المناطق الريفية و الحضرية

قد تحققت بصورة تامة، و بربط هاذه النتائج بالنتائج التي  الثالثةو بالتالي يمكن القول ان الفرضية    

ة تلميذات المرحل اتاتجاهتكوين في للمرحلة العمرية دور  توصلت اليها الدراسات السابقة، اجد ان

  .المتوسطة بالمناطق الريفية و الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

و كانت النتيجة كاي مربع،  و للتأكد من صحة اإلجابة و معرفة ما إذا كان هناك اتجاه آم ال نستخدم

 : المتحصل عليها كالتالي

 :نناقش التساؤل بصيغة اإليجاب والنفي

نحو حصة التربية البدنية  المرحلة المتوسطة تلميذات اتعامل في تكوين اتجاه المرحلة العمريةعتبر ت - 

 .و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية

نحو حصة التربية البدنية  المرحلة المتوسطةعامل في تكوين اتجاه تلميذات  المرحلة العمريةعتبر تال  -

 .و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية

 :   و بذلك فان

  141,615 :قيمة كاي مربع المحسوبة تساوي

 .43,77 :هي 0,05و مستوى معنوية  32قيمة كاي مربع الجدولية عند درجة حرية 
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 :المقارنة

 .قيمة كاي مربع المحسوبة اكبر من قيمة كاي مربع الجدولية

 قبول الفرضية البديلة :القرار 

نحو حصة  المرحلة المتوسطةتلميذات  اتتكوين اتجاه تعتبر المرحلة العمرية عامل في: نقول: و بالتالي

 .التربية البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضرية

 :الفرضية العامة

المستوى  :للدراسة، و بالتالي فقد تحققت الفرضية العامة القائلة بأنالثالث  ةالجزئي اتلقد تحققت الفرضي 

المرحلة  تلميذات اتالعمرية من العوامل المؤثرة في تكوين اتجاهالتعليمي و الثقافي لألسرة و المرحلة 

 .حو حصة التربية البدنية و الرياضية بالمناطق الريفية و الحضريةن المتوسطة

 :النتائج العامةعرض -5

حصة التربية البدنية والرياضية  نحو اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطةخلصت الدراسة إلى أن   -

يذات في التلمثلت تمجريت عليها الدراسة و التي أالتي جنس العينة فكان   بالمناطق الريفية والحضارية، 

ممارسات لحصة التربية البدنية والرياضيية في المرحلة المتوسطة المراهقات الممارسات والغير 

 .15و 14أن سنهم تراوح بين ، والذي ثبت ربعة محل الدراسةبالمؤسسات األ

حلة تلميذات المر  اتللمستوى التعليمي لألسرة دور في اتجاهأن  كما بينت نتائج الدراسة  -

استنادا إلى و حصة التربية البدنية و الرياضية، الحضرية نحوالمتوسطة بالمناطق الريفية و 

المستخدمة في مناقشة المعالجة اإلحصائية للبيانات المجمعة من الميدان بواسطة األدوات 

 ، الذي حدد الترابط وكاي مربع بمعامل استدالالتحديدا نتائج تفسير البيانات  تساؤالت الدراسة، و
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متغيرات الدراسة، بحيث تبين من خالل ذلك النتائج التي توصلت إليها  بينالعالقة  االتساق و

 :يلي الدراسة ما

 .(التلميذات) من وسائل تكوين اتجاه األبناء  وسيلةهو   ان المستوى التعليمي لالسرة -

نحو  الدقيقة في اتجاهاتهنعلى المراتب التلميذات  حفاظ على يساعد المستوى التعليمي األسري -

 .دائما حصة التربية البدنية والرياضية

 .نحو الحصةعلى اتجاهات التلميذاتله فوائد كبيرة المستوى التعليمي لألسرة  -

 .التلميذات المراهقات أساس تميزألسرة المستوى التعليمي ل -

حلة المتوسطة تلميذات المر  تكوين اتجاهات تؤثر على يةتالي يمكن القول بأن المتابعة األسر الب و

 .الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضيةبالمناطق الريفية و 

حلة تلميذات المر  اتاتجاه تكوين للمستوى الثقافي لألسرة دور في لدراسة أنكما أظهرت ا  -

تحديدا نتائج  و.الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضيةالمتوسطة بالمناطق الريفية و 

متغيرات  بينالعالقة  االتساق و ، الذي حدد الترابط وكاي مربعبمعامل  استدالالتفسير البيانات 

 :يلي مابحيث تبين من خالل ذلك النتائج التي توصلت إليها الدراسة  الدراسة

نحو الحضرية حلة المتوسطة بالمناطق الريفية و المر ليد دور في تكوين اتجاه تلميذات اللعادات والتق -

 .حصة التربية البدنية والرياضية

 .ثقافة األسرة عامل رئيسي في تكوين اتجاه التلميذات المراهقات في المرحلة المتوسطةل -

 .نحو الحصة في تعزيز االتجاهات ا كبيراوالمدرسة يلعب دو  ةالتلميذفعال بين أسرة الثقافي الالتواصل  -

حلة المتوسطة بالمناطق الريفية للمستوى الثقافي لألسرة دور في اتجاه تلميذات المر تالي نقول بأن الب و

 .الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضيةو 
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اتجاه تلميذات المرحلة تكوين في ر للمرحلة العمرية دو أن هذا و قد بينت نتائج الدراسة    -

ستناد إلى الاب و.المتوسطة بالمناطق الريفية و الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

كاي و مناقشتها و تفسيرها باستعمال معامل المعالجة اإلحصائية للبيانات المجمعة من الميدان، 

 :يلي ماالى توصلت مربع 

تعتبر وسيلة من وسائل االتصال   -المرحلة المتوسطة -للتلميذات  وخصائصها مرحلة العمريةان ال -

 .المعتمدة بين المدرسة واألسرة

حصة التربية البدنية المرحلة العمرية ميول تلميذات المرحلة المتوسطة بشكل كبير نحو تبرز  -

 .لرياضية وا

 اتتخدم التلميذكوين اتجاهات مختلفة خاصة لحصة تربية البدنية والرياضية تللمراهقة دور كبير في   -

 .بصفة خاصة

 .للتلميذة المراهقات تزيد من فاعلية العملية التعليمية حصة التربية البدنية والرياضية -

 أهداف تحقيق قصد المعلمين و األسرة مع تعاونال روح والرياضية البدنية التربية حصة تمنح -

 .ةالتلميذ مسار تعيق التي الصعوبات بعض تجاوز و مشتركة

تلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية و  اتاتجاهتكوين في للمرحلة العمرية دور أن اذن 

 .الحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية
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 :الخاتمة

 ية العامة باعتماد أهداف ومبادئجزء من الترب في أن التربية البدنية والرياضية اثنانال يختلف 

سسات التعليمية داخل المؤ  وسليمةبصورة منظمة  تربوية ومحاولة ترسيخها ميدانيامستمدة من المنظومة ال

قصد   ،واالجتماعية البدنية والنفسية لتالميذ وتقييم سلوكاتهمفي توجيه ا اوعظيم ال عميقللها فض ان إذ

 .بما تزخر به من أنظمة فكرية مشبعة، ذات أسس علمية حديثةإعدادهم لخوض غمار الحياة 

ولم يعد مثلما كان سائدا  بكثير من االهتماموأصبح يضحي  ا أخذ مفهوم التربية مجاال واسعاولذ 

ونوع من الحشو في البرامج  تمرينات ولهو ولعببأنه عبارة عن  معتقدات وذهنيات المجتمع الباليةفي 

من خالل الحصص والبرامج  فالتربية البدنية تهدف راحة بين الدروس النظرية اليوميةالدراسية أو فترة 

فالرياضة تهدف من خالل حصة التربية البدنية  يكتسب خبرة يومية( التلميذة)أو  إلى جعل التلميذ المقررة

التي  البدنية والنفسية( ة)ت التلميذوفقا الحتياجات وميوال ا وصفات واتجاهاتية إلى كسب مزايوالرياض

 .وحسن المعاملة أنها مثلى فهي تجعله محبا للغير واعيا لألخوةيرى 

ت والقيم العليا التي جاء د منيع أمام تطبيق  هذه  المبادئال تزال تقف كس عوائقغير أن هناك 

من ريف ( البيئة)والظروف الفيزيقية  لظروف االجتماعية من عادات وتقاليدبها التربية البدنية والرياضية كا

التي  ، كذلك المستوى الثقافي و العلمي لألسرة، واثر تنشئتها على التلميذاتومدينة وتوعية الفكر الثقافي
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 وأخرى تؤدي إلى ظهوركل هذه العوامل  ية والرياضيةتعيق التلميذات من ممارسة حصة التربية البدن

ا ومن أجل الخروج وتجعلها تخسر كثيرا من ممارسته ة على التربية البدنية والرياضيةودخيل أعراض سلبية

خاصة  حيطة بالتربية البدنية والرياضية وبممارسيهاوجب إعادة النظر في كل الظروف الم من هذا المأزق

 (.ة)يذلما لهذه األخيرة من أهمية في تكوين شخصية التلم لمتوسطةفي المرحلة ا

اتجاهات تلميذات المرحلة العوامل المساعدة في تكوين  أهمللكشف عن  ولقد جاءت هذه الدراسة

مناطق الريفية والمناطق الحضرية في بعض في كل من ال و حصة التربية البدنية والرياضيةالمتوسطة نح

 .ممارسة مختلف األنشطة الرياضيةنحو وذلك لتحفيزهن  متوسطات والية بسكرة

تلميذات  اتاتجاهتكوين للمستوى التعليمي لألسرة دور في و بالتالي توصلت الدراسة إلى أن   

حيث يمكنهن  المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية والحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

الركيزة الذي يعد لمستوى الثقافي باإلضافة إلى ا،من التميز و االرتقاء في تكوين شخصياتهن

تعلمهن العادات و التقاليد و هي الوحدة األولى التي  األساسية للتنشئة االجتماعية للمراهقة فألسرة

القيم و المعايير التي تضبط سلوكن و تصرفاتهن مع زمالئهن و بطبيعة الحال مع األستاذ خالل 

 .باتهن و ميولهنو ذلك لتحقيق رغ تكوين اتجاهاتهنللمرحلة العمرية دور في  أنكما  ،الدرس

ؤثر في تكوين اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة تعوامل و في األخير يمكن القول أن هناك   

 .نحو حصة التربية البدنية والرياضية والحضريةبالمناطق الريفية 
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 :ملخص الدراسة

نهدف من خالل هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان للمستوى الدراسي والثقافي لألسرة وكذا الخصائص    

التربية البدنية و الرياضية  العمرية دور في تكوين اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة

مستوى السنة الرابعة  ،تلميذة 051امها ، حيث أجرينا الدراسة على عينة قو بالمناطق الريفية و الحضرية 

من خالل استعمال و متوسط، موزعين على أربعة متوسطات بوالية بسكرة، وذلك بإتباع المنهج الوصفي 

محاور تخدم أهداف و فرضيات الدراسة، وبعد  10عبارة  موزعة على  01استمارة مقابلة تحتوي على 

 :التاليالمعالجة اإلحصائية جاءت النتائج على النحو 

تلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية  اتاتجاه تكوين للمستوى التعليمي لألسرة دور في -

 .والحضرية نحو حصة التربية البدنية و الرياضية

تلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية  اتاتجاه تكوينللمستوى الثقافي لألسرة دور في  -

 .ية و الرياضيةوالحضرية نحو حصة التربية البدن

تلميذات المرحلة المتوسطة بالمناطق الريفية و الحضرية  اتاتجاه تكوينللمرحلة العمرية دور في  -

 .نحو حصة التربية البدنية و الرياضية
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  Résumé : 

  L’objectif principal de cette étude est de savoir si le niveau scolaire et 

intellectuel  de la famille et leurs caractéristiques de l’âge jouent un rôle dans 

l’orientation des attitudes des apprenantes envers la séance des activités 

sportives scolaire. 

   Bien que la méthodologie de l’étude était l’approche descriptive, On 

utilisant l’entretient, nous avons élaboré un questionnaire  qui se compose de 40 

questions en trois axes  tout en essayant de l’appliquer sur un échantillon de 150 

apprenantes  de quatre collège différents au niveau de la willaya de Biskra.  

Après le traitement statistique, les résultats de cette étude sont apparus sous 

la forme suivante : 

1- Le niveau scolaire de la famille joue un rôle dans l’orientation des 

attitudes des apprenantes dans les régions urbains et rurales envers la séance des 

activités sportives scolaire. 

2- Le niveau intellectuel de la famille joue un rôle dans l’orientation des 

attitudes des apprenantes dans les régions urbains et rurales envers la séance des 

activités sportives scolaire.  

3- Les caractéristiques de l’âge jouent un rôle dans l’orientation des 

attitudes des apprenantes dans les régions urbains et rurales envers la séance des 

activités sportives.  
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
  عزيزتي التلميذة:

يف علم اجتماع الرتبية  الكتوراه الطور الثالث ل م دنيل شهادة المقدمة  ألطروحة يف اطار القيام بالتحضري      
ان ك نطلب من ، اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدنية والرياضية: حتت عنوان

  .العلمي معنا يف هذا العمل تتعاوين
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 أ مارس حصة التربية البدنية و الرياضية       
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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  عزيزتي التلميذة:

يف علم اجتماع الرتبية  ة الدكتوراة الطور الثالث ل م دنيل شهادلمقدمة  ألطروحة يف اطار القيام بالتحضري      
باملناطق الريفية و اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو حصة التربية البدنية والرياضية: حتت عنوان

  .العلمي معنا يف هذا العمل ان تتعاوينك نطلب من احلضرية،
 بيانات العامة 

  : السن -1
 ال                          نعم   :مارس حصة التربية البدنية و الرياضية أ-2

 
منطقة ريفية                             منطقة حضرية              :منطقة السكن-3  

 

:التعليمات  
يف الورقة  مدى  يالرياضية واملطلوب منك أن حتدد البدنية و فيما يلي بعض العبارات املرتبطة بالرتبية -1

:موافقتك على كل عبارة بالصورة التالية   
أسفل كلمة أوافق وأمام رقم العبارة (  x) عالمة  يإذا كنت توافقني عل العبارة ضع-  
أسفل كلمة مل أكون (  x) المة ع يإذا كنت ال تستطيعني إختاذ قرار باملوافقة أو عدم املوافقة على العبارة ضع-
.بعد  يارأ  
.أسفل كلمة أعارض أمام رقم العبارة (  x) عالمة  يكنت ال توافقني على العبارة ضعإذا  -  
صة هذا املقياس ليس إختبارا لقياس معلوماتك ولكنه حماولة للتعرف على رأيك جتاه بعض اجلوانب املرتبطة حب -2

.الرتبية البدنية والرياضية   
 خير نشكركم جزيل الشكر علىمنكم مأل اإلستمارة بكل دقة، وفي األ انرجو :مالحظة

.دعمكم لنا  



 أعارض
لم أكون 
 العبارة أوافق رأي بعد

رقم    

 العبارة

. البدنية و الرياضية يجب عدم تشجيع التربية     

 
1 

   
 2 المستوى الدراسي لوالديك  يعلمك  احترام حصة التربية البدنية و الرياضية

لحصولك على عالمات جيدة في حصة تتلقين من طرف والديك  تقدير و تشجيع    

.التربية البدنية و الرياضية  
3 

   
.حصة التربية البدنية و الرياضية يتقبل  والديك رغبتك في ممارسة   4 

   
.لوالديك ااهتمامك بحصة التربية البدنية و الرياضية يسبب ازعاج  5 

البدنية و الرياضية في رفع يولي والديك اهتماما كبيرا لعالماتك في حصة التربية    

.نويمعدلك الس  
6 

   
.طبيعة دخل  والديك  تشجعك على ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية  7 

   
.السلطة الوالدية تجبرك على حصة التربية البدنية و الرياضية  8 

   
.التربية البدنية والرياضية جزء هام من التربية الشاملة للتلميذ   9 

   
.والداك بإجبارية  حصة التربية البدنية و الرياضية في المنهاج التربوي يعي  11 

   
.حصة التربية البدنية و الرياضية تنمي الحوار والتواصل داخل االسرة  11 

   
.البدنية و الرياضية  حصة التربية يولي والداك اهتماما  كونك فتاة تمارسين   12 

   
 13  .التربية البدنية و الرياضية يقلل من اقبالك على الحصةنقص اهتمام والديك بحصة 

   
.لعادات و تقاليد منطقتك عائق في مزوالتك لحصة التربية البدنية والرياضية  14 

   
.حصة التربية البدنية والرياضية تعطي لك  الفرص الهامة التخاذ القرارات  15      

   
.الروح الرياضيةدروس التربية البدنية والرياضية تعلم أصول   16 

   
.يعلمك والداك  طاعة  استاذ  حصة التربية البدنية و الرياضية  17 

   
.تعاونك مع زمالىك  ليس ضروريا في حصة  البدنية و الرياضية   18 

   
 19   .البدنية و الرياضية  حصة التربية فائدة في التنشئة األسرية  للصفات المكتسبة عن

   
.التربية البدنية و الرياضية على تحسين سلوك التلميذ ال تساعد  حصة   21 

   
.التربية البدنية و الرياضية تساعد على تنمية االعتزاز بالنفس والمواهب   21 

   
.حصة التربية البدنية والرياضية تغير من االفكار السلبية للمنطقة  22 

   
.محترم   االشتراك في حصة التربية البدنية  الرياضية مظهر غير  23 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

   
.خصائص المنطقة تتحكم في نوعية لباسك الرياضي   24 

   
.حصة التربية البدنية و الرياضية متنفسك الوحيد في حالة وجود مشاكل اسرية  25 

   
.البدنية و الرياضية  حصة التربية المجتمع المحيط بك يعي بضرورة   26 

   
.البدنية و الرياضية تأثير في اقبالك على الحصة  لطبيعة جنس استاذ  حصة التربية  27 

   
.حصة التربية البدنية و الرياضية ليست هامة لك مثل الحصص الدراسية األخرى  28 

 حصص التربية  البدنية و الرياضية  تتيح لك  الفرصة إلقامة الصداقات مع التالميذ   

 
29 

   
.التعامل مع اآلخرينالتربية البدنية و الرياضية تعلمك حسن   31 

   
 31   .في انفعاالتك  بالتحكم  البدنية و الرياضية  التربية تسمح لك  حصة 

.التربية البدنية و الرياضية قليلة القيمة وينبغي عدم االهتمام بها .      32      

   
 33  .الغرص األساسي من  حصة التربية البدنية و الرياضية هو أن تسبب لك اإلرهاق

يجب اعتبار حصة التربية البدنية و الرياضية مادة  نجاح ورسوب لك  في    

.امتحانات نهاية السنة  
34     

   
.تمنحك  حصة التربية البدنية و الرياضية نمو جسمي سليم  35 

 للمشاركة في االنشطةحصص التربية  البدنية و الرياضية  تتيح لك  الفرصة    

.بين التالميذ الرياضية   

 

36 

الوقت المخصص  للحصة يزيد من ميولك و مواهبك  نحو  حصة التربية البدنية و    

.الرياضية  
37 

يجب أن تستمر حصص التربية البدنية و الرياضية حتى آخر يوم في عامك     

.الدراسي  
38 

   
البدنية و   حصة التربية االختالط بين االناث والذكور يحفزك على ممارسة . 

.الرياضية  
39 

 

 

 

 

  

 

.ينبغي حذف التربية البدنية و الرياضية من البرنامج الدراسي   
41 
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