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الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط التفاعل االجتماعي ضمن االنشطة مقدمة      
 

 أ
 

بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل ل قخ  

تجاه أنفسهم وأسرهم، وأوطانهم ، لمواكبة التطـور  ةمسؤولیالتهتم التربیة بإعداد األجیال لتحمل       

إلفادة  منها سعیاً ، ل في تنفیذ المناهج وتطویرهاعاالمستمر في جمیع میادین الحیاة، وتقـوم المدرسة بـدور ف

في  عن طریق الحصص الرسمیة الیومیة للمقررات، باإلضافة إلى تنفیذ بعض األنشطة الالصفیة میذالتال

 .األنشطة المدرسیة تسهم في تنمیة المواهب والقدرات وصقلهان أذ إ، أوقات مختلفة وأمكنة متنوعة

إشباع میوله وحاجاته والبحث عن  :على النشاط المدرسي الالصفي ألسباب عدیدة، منها میذلتیقبل الو     

لتنمیة العالقات وتحقیق  ذ یشكل النشاط المدرسي فرصةإتطویر مهاراته، وزیادة معارفه ومعلوماته، 

وحتى یتم جذبهم للمشاركة في األنشطة  ،للعمل معهم میذلتلكونه یضم بعضا ممن یمیل ال ،االنتماء

بلوغ  علىتأخذ األنشطة المدرسیة الالصفیة أهمیة بارزة،  لكونها تساعد و ، المدرسیة الالصفیة بفاعلیة

لالنضمام  میذالتامل أساسیة منها: مدى رغبة العلى عو  یعتمدنجاح هذه األنشطة و األهداف التربویة، 

المكان الذي یقضي فیه التالمیذ وقتا طویال،  خاصة في مرحلة التعلیم المتوسط ، ولهذا تعتبر المدرسةلها

 من خاللها تتكون عالقات الصداقة وااللفة فیما بینهم من خالل االنشطة المدرسیة الالصفیة. 

ومن بین االنشطة المدرسیة الالصفیة التي تعتمدها المدرسة في تحقیق النمو الشامل للتالمیذ،      

رادتهم، ووفقا لرغباتهم إن التالمیذ یقبلون هذه االنشطة بمحض أالنشاط الثقافي والریاضي المدرسي، كون 

الحریة بعیدا عن جدران الدراسة، ذ یتمیز بالشعور باالنطالق و إ، ثارة دافعیتهمإ ثراء میولهم و إمما یسهم في 

بمهارات، وخبرات اجتماعیة وخلقیة، وعلمیة، وعملیة یصعب اكتسابها  میذالتتزوید ال یعمل على حیث

وتحمل  التعاون، واالحترام،ك ،تنمیة التفاعل االجتماعي وقیمه لمن خال داخل حجرات الفصل،

ها مما یوفر للتالمیذ مواقف تعلیمیة كالتي وتنفیذوالمشاركة في تخطیط االعمال المسؤولیة، والتفاهم، 

 یتعرضون لها في مواقف حیاتهم.

، تم تخصیص ة لها دور كبیر في تنمیة التلمیذوباعتبار أن االنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسی     

معیة في ، وتركز هذه الجتعرف بالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةالتي جمعیة تهتم بهذه االنشطة، و 

ن التلمیذ في أخاصة الجانب االجتماعي، كون  الجوانب نشاطاتها على تكوین التلمیذ وتنمیته في جمیع

الجمعیة تركز اكثر فإن  في حیاته وهي فترة المراهقة،  مرحلة التعلیم المتوسط یمر بفترة حرجة ومهمة

 یكسبهم قیموسیلة مهمة في االتصال و التفاعل االجتماعي بین التالمیذ مما كعلى العمل الجماعي 
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االساتذة المشرفین على  من یضا زیادة الصداقة، وهذا یكون بتوجیهأو  ،وزیادة العالقات االجتماعیة ،لتكیف

ولقد  ،وخاصة االجتماعیة ،واخالقیة ،هذه االنشطة الذین یسهرون على تنفیذها قصد تحقیق اهداف تربویة

 دراسة میدانیة في متوسطتین تقعا في مدینة بسكرة، وهذا من اجل تسلیط الضوء على موضوع: تم اجراء

مرحلة التعلیم المتوسط. تلمیذالتفاعل االجتماعي ضمن االنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة لدى   

 فصول التالیة:الولمسار هذه الدراسة تم تقسیمها إلى     

ب :بعنوان  : الفصل األول ب ئكخذئز سقك ل  سبابأو  ،تعریف و تحدید مشكلة البحث نا فیهتناولوالذي  )(

عرض بعض والمفاهیم االجرائیة، باإلضافة الى  الهدف من هذه الدراسة،و و أهمیة اختیار المشكلة، 

 الدراسات السابقة.

ب :والذي یحمل عنوان الفصل الثاني: لخذزي ب ئك ب هئكذيئصي ب ئكتقئغي ب ئكةعكيل  ( ئإلمسض لذحك غى 

لةهزض) لنشاط المدرسي الالصفي وفي مضمونه مجموعة ل :االول نتطرق فیه :قسمین وهو یتكون من ئك

لنتطرق بعدها الى  ،یلیها اهمیته وبعدها وظائفه ،من العناصر بدایة بتعریف النشاط المدرسي الالصفي

لیكون  ختام الجزء  ،بعض االقتراحات لتفعیل النشاط المدرسي الالصفي یلیها ،خطواته، وبعدها معوقاته

وهو  صلب الموضوع  :الثاني فتطرقنا الى قسمما الأالنشاط المدرسي الالصفي،  تول هو مجاالألا

تعریف النشاط الثقافي والریاضي لى إ، حیث تم التطرق النشاط الثقافي الریاضي المدرسي الالصفي

همیة النشاط الثقافي والریاضي المدرسي في مرحلة التعلیم المتوسط، وبعدها ألى إ، ثم المدرسي الالصفي

هداف االنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، كما تم التطرق الى مجاالته في مرحلة التعلیم أالتطرق الى 

 وع.خر عنصر الى المقاربة النظریة والتي شملت نظریات تناولت الموضآالمتوسط، لنتطرق في 

ب  :والذي یحمل عنوان الفصل الثالث:ما أ لخذز ب غى ئك لخذزي ب ئك ب هئكذيئصي ب ئكتقئغي لعي ( ئكج
ب)ˇ وركز هذا الفصل على الجانب القانوني لألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة وهي الجمعیة  ئكجرئئذي

، الثقافیة والریاضیة المدرسیةساسي للجمعیة وما تناولته من قوانین حیث تناول هذا الفصل القانون األ

هدافها، ثم دورها، یلیها ألنتناول بعدها اهمیتها، ثم  ،یلیها التعریف بالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

یضا على الموارد والمصاریف، كما تناول هذا الفصل دور رئیس المؤسسة في تنظیم وتنشیط أهیكلتها، و 

هم النشاطات المعتمدة أالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، ثم  عضاءألى إالجمعیة، بعده تم التطرق 

      خیر التوقیت الخاص بالنشاطات في هذه الجمعیة. في الجمعیة، لیلیها في األ

لئعى)ˇ ( :والذي یحمل عنوان الفصل الرابع:ما أ       وركز هذا الفصل على مفهوم ئكةفئعك ئإلجة

یضا مراحل التفاعل أهدافه وشروطه، كما تناول أبعدها همیته ویلیه خصائصه، أالتفاعل االجتماعي، ثم 
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لى العوامل المؤثرة في نجاحه وآلیاته، إیضا انواعه وعملیاته، كما تم التطرق أاالجتماعي ومبادئه، وتناول 

سالیب قیاس التفاعل االجتماعي والطریقة أخیرا أثم تم التطرق الى مستویات والنظریات المفسرة له، و 

    السوسیومتریة.  

ب)ˇ :والذي یحمل عنوان :خامسالفصل الما أ       هق لذئ لةهزض هئك ب ئكةعكيل ئك لذحك لى ع حتويوی (

هدافها، أول كان حول مرحلة التعلیم المتوسط، ویشمل مفهوم مرحلة التعلیم المتوسط، ثم یلیها األ :قسمین

زمة المراهقة، أشكالها، یلیها أبمفهوم المراهقة، ثم تطرق الى المراهقة كانت البدایة فتم ال :الثاني القسمما أ

 همیة التفاعل االجتماعي للمراهق.أ خیریلیها مشاكل المراهقة، كذلك تناول حاجیات المراهق، وفي األ

و ألى الفصول الخاصة بالجانب المیداني إلى الفصول النظریة للدراسة تم تناول إبعد التطرق     

      التطبیقي للدراسة وهو یحتوي على فصلین وهما كاآلتي:   

ب)ˇ  :والذي یحمل عنوان الفصل السادس:       ب ككخذئز لمهجي ة ئك ویتضمن هذا الفصل على (ئإلجذئ؟ئ

ثم المقاربة النظریة للدراسة، یلیها منهج الدراسة، لنتطرق مجموعة من العناصر بدایة بفرضیات الدراسة، 

لى إدوات جمع البیانات، ثم التطرق ألى مجاالت الدراسة، بعدها عینة الدراسة، كما تم التطرق الى إبعدها 

 سالیب االحصائیة المناسبة للدراسة.  خر عنصر األآداة االستبیان، لیكون أصدق وثبات 

ث )ˇ  :یحمل عنوان والذي الفصل السابع:    ب ئكمةئئ لمئفس ب ه ليخئمي ب ئك ة ئكخذئز (عذص هةحكيك ايئمئ
تتضمن ، و ستبیاناال ستمارةابول حول عرض وتفسیر نتائج الدراسة الخاصة األ :وهو یحتوي على قسمین

ولى، یلیها تفسیر الفرضیة الفرعیة الثانیة، ثم تفسیر الفرضیة الفرعیة عرض وتفسیر الفرضیة الفرعیة األ

فهو یحتوي على عرض  :ما القسم الثانيأالثالثة، وایضا تفسیر الفرضیة الفرعیة الرابعة، ثم االستنتاج، 

اصة وتفسیر نتائج الدراسة الخاصة بالقیاس السوسیومتري، وبعدها االستنتاج ، وبعدها النتیجة العامة الخ

واخیرا التوصیات  ،نتائجها اختبار فرضیات الدراسة واستخالص لنصل من خاللها إلى ،بالدراسة

 واالقتراحات.

لتنتهي هذه  ،تناول أهم النتائج المتوصل إلیها من خالل الدراسة المنجزة خاتمة)لیختم البحث بـ ( 

رفاقها بمالحق تدعم إ، ثم الدراسة الدراسة بقائمة المراجع والمصادر التي تم االعتماد علیها في إنجاز هذه

 وبملخص یختصر كل ما جاء فیها. ،ما جاء في مضمونها
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 تمهید:
 ،دراستها والبحث فیها إلىمشكلة یسعى الباحث  ترتكز البحوث والدراسات السوسیولوجیة دائما من    

ما و  ،خرجات استطالعیةمن   أجراهوالمتغیرات التي تصاحبها من خالل ما  ،تحدید عوالم هذه المشكلةب

 ،االطالع علیه من خالل الكتب وغیرها من المراجع، ویتم بعد ذلك تحدید التساؤالت المراد طرحها مت

 إلىباإلضافة  ،بحثه أهدافالباحث من خالل دراسته یضع  أیضایحققها،  أنید ر التي ی والفرضیات

جانب هذا فالباحث یقدم بعض الدراسات  إلىسباب اختیاره لموضوع الدراسة دون غیرها، أو  األهمیة

 السابقة والمشابهة التي سبقت دراسته لالستفادة منها واستخدامها في موضوعه.

  اإلشكالیة: -1-1  
في الحفاظ على تماسك المجتمع  مومه حیوير دو باجتماعیة  مؤسسةو نظام  تقوم المدرسة باعتبارها      

 أهدافوقد ارتبطت التربیة بالمدرسة ارتباًطا وثیًقا ولم تعد  ه،وخلق االنتماء ومشاعر الوحدة بین أفراد

بل أصبحت وظیفة المدرسة الرئیسیة هي إعداد  ،صرة على مجرد تلقین المعلومات فحسبتقمالمدرسة 

برامج  تتضمنن لم إ ،عملیة اإلعداد هذه موال تت ،هفي مجتمع  اصالح الكي یصبح فردالفرد للحیاة 

 األنشطة المدرسیة خارج الفصل الدراسي.المدرسة ألواًنا من 

تتضمن مجموعة من  ، حیثوالتي تمارس خارج الفصل الدراسيفوجود أنشطة مدرسیة الصفیة      

والفكریة، تهدف بالدرجة األولى  ،والقدرات الجسمیة والعقلیة ،والمعلومات والخبرات ،المهارات والمعارف

وٕاخراجه من  ،خاصة منها الجانب االجتماعي ،متكامال في جمیع الجوانب اإلى جعل التلمیذ ینمو نمو 

 ،،  فاختیار التلمیذ للنشاط برغبته ودون قیداآلخرینالتفتح واالندماج مع  إلىالعزلة واالنطواء على نفسه 

ن لم تكن له رغبة في إ نه یفرض علیه المادة حتى و أحیث  ي؛مثلما هو حاصل في المنهاج الدراس-

بحیث تهیئ هذه األنشطة  یسهم بفاعلیة في نمو وتكوین شخصیة متزنة واجتماعیة، أننه أمن ش -دراستها

والتي تنطبق فیما بعد  ،لحیاة االجتماعیة في صورتها المصغرةلالفرص للتالمیذ كي یمارسوا ممارسة فعلیة 

ففي ظل إكساب التلمیذ  ،وتعتبر الضرورة في تنمیة المهاراتعلى الحیاة االجتماعیة بشكلها األوسع، 

ومما  ،تجعل كل فرد یؤدي واجبه على أحسن وجه ،مهارات وقدرات تساعده على االعتماد على نفسه

بقدر ما تغرس القیم  ،التلمیذوجوهرًیا في تربیة  الشك فیه أن االهتمام بالجانب االجتماعي یلعب دورًا وثیًقا

 التكیف الصحیح بین أفراده.و  االستقراربقدر ما یسود  ،األخالقیة النبیلة في نفوس أفراد المجتمع

أنشطة تعلیم وتعلم طالما أنها تتم تحت توجیه وٕاشراف  ،واألنشطة داخل المدرسة أو خارجها      

هي تطبیق لمفهوم النشاط الذي یعني أن ف ،أهداف المجتمع من خاللهاأو ، المدرسة لتحقیق أهدافها



الفصل االول     مشكلة الدراسة        
 

6 
 

المهم في هذا كله أن یحقق النشاط أغراض المدرسة من ، و سواًء بدنیة أو عقلیة ضروریة للتعلم النشاطات

والنمو األخالقي  ،والنمو المعرفي العقلي، تحقیق النمو الشامل المتكامل لطالبها، أي النمو الجسمي

والنمو االنفعالي الوجداني، والنمو المهاري العملي، بشكل متوازن یتفق مع  والنمو االجتماعي، ،القیمي

ویهیئ فرصًا لمراعاة ما بینهم من  ویراعي اهتمامهم ومیولهم، ،مرحلة النمو التي یعیش فیها المتعلمون

 )1(ة.بل واالستفادة منها، وتنمیة كفایاتهم في مناحي الحیاة المتعدد ،فروق فردیة

في  تمارسحیث  ،المدرسیة الثقافیة والریاضیة األنشطةالالصفیة المدرسیة هناك  األنشطة أهمومن      

في مرحلة التعلیم المتوسط، التي  األنشطةوجود هذا النوع من  أن إال، وأطوارهاالمدرسة في جمیع مراحلها 

 التالمیذ ما بین  أعمارسنوات، وتمتد  أربعتكون بعد مرحلة التعلیم االبتدائي، ویدوم فیها التعلیم 

یشهد تغیرات في جمیع الجوانب  إذلتلمیذ، ل، مهم في هذه المرحلة فهي فترة حرجة سنة )16 -12(

 أنالبلوغ والنضج، ومن المعروف  إلىمرحلة انتقالیة من الطفولة  أنهاالجسمیة والنفسیة واالجتماعیة، كما 

ال الكثیر من الباحثین والمربین، حیث اختلفت وجهات النظر مرحلة المراهقة مشكلة حساسة تشغل ب

ینضج فیها التلمیذ من  أینتبقى مرحلة جد صعبة  أنها إالواآلراء حول سن ظهور وانتهاء هذه المرحلة، 

حیث قدراته واستعداداته ورغباته التي یكتسب فیها العادات السلوكیة مما یساهم بشكل كبیر في تحدید 

هذه المرحلة التي تحتاج للكثیر من العنایة واالهتمام، فتدعیمه بمثل  أهمیةونظرا لمدى  شخصیة التلمیذ،

فها تكوین اهداوالتي من  التلمیذ ةشخصی وٕابرازیساهم بشكل كبیر في تحدید  ،األنشطةهذا النوع من 

وفق معاییر  ،واالجتماعیة ،واالنفعالیة ،والخلقیة ،والفكریة ،والنفسیة ،والعقلیة ،من الناحیة البدنیةالتلمیذ 

لتحقیق  ،ذو كفاءات عالیة وأساتذة ،وعمال اإلدارة ،مدروسة من قبل مؤطرین داخل المؤسسة من مدیر

من خالل تنمیة الجانب االجتماعي للمراهق ندماج داخل المدرسة مما یعكس باإلیجاب خارج المدرسة، اال

ارتباط  یعدالذي  األخیروهذا ، دة التفاعل االجتماعيوتكوینه للعالقات االجتماعیة وزیا ،األولىبالدرجة 

 إطارفي  خراآلالجماعة على سلوك  أعضاءعقلي وعاطفي واجتماعي، بحیث یرضى كل عضو من 

 ،والتكیف ،التسامحو  ،وروح المسؤولیة ،ویغرس فیهم التضامن ،والتنافس ،والتكیف ،یسوده االحترام

ذلك  زیادة علىعطاء وفاعلیة داخلها،  أكثرالذي یجعله  ،روح الجماعة إلىوالثقة، باإلضافة  ،واالنضباط

، أعضائهاومعرفة دور كل فرد من  أفرادهاواستقرار العالقة بین  ،فهو یحافظ على تماسك وتنظیم الجماعة
                                                                 

من وجهة  االبتدائیةبنجر آمنه راشد،  دور األنشطة الالصفیة في رعایة التلمیذات الموهوبات السعودیات في المرحلة ) 1

 .64 -63، ص 2002العدد الثاني والثمانون،  – مجلة رسالة الخلیج العربينظر تربویة،  
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بطریقة آلیة ویتوقع كل  أدوارهم بواستیعاالجماعة  أفرادبحیث یكون هناك فعل ورد فعل متفق علیه بین 

توقعا لألفعال التي  وأكثر وحدة النسق االجتماعي بینهم. إلىفرد منهم دوره المناسب له، مما یؤدي 

وأحداِث لألفعال المتبادلة التي  ،ترجمِة رموزِ  إلىیقومون بها فاالندماج في الجماعة یصل بالتالمیذ 

الموحدة بینهم  واألفكار ،والمفاهیم ،ثل في اللغةیقومون بها، وذلك عن طریق االتصال الرمزي والمتم

والسلوكیات الغیر اللفظیة التي یقومون بها، وبهذا فهي  ،اإلشاراتواالتصال الغیر الرمزي والمتمثل في 

على نمط  أكثریعتمد  األنشطةالنوع من  اهذ نأكون  تؤثر على نمط الحیاة وسلوكیات المراهق ایجابیا،

  العمل الجماعي.

ومما الشك فیه أن المدرسة وأسالیب التنشئة المتبعة داخلها من برامج وأنشطة وتفاعالت تؤثر تأثیرًا      

بقدرته على التفاعل مع المجتمع المحیط به داخل المدرسة، والتفاعل  التلمیذكبیًرا على مدى إحساس 

 خارج المحیط المدرسي. اآلخرینمع  أیضا

وزارة التربیة والتعلیم في الجزائر، االهتمام بوجود  أصدرتهامن بین القرارات التي  أنولهذا نجد      

من خالل الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط في كافة التراب الوطني،  األنشطة

 نشاءبإبطریقة نظامیة ومخططة وهذا ما حددته   األنشطةتعلیمة حول ضرورة ممارسة التالمیذ لهذه 

 .مدرسیة في كل المؤسسات التعلیمیةجمعیة ثقافیة ریاضیة 

في مؤسسات التعلیم المتوسط هذه الجمعیة التي تندرج  إنشاءولقد عملت مدینة بسكرة بهذا القرار وتم      

 ومیوالتهم مواستعداداتهالثقافیة والریاضیة  ینخرط فیها التالمیذ وفق قدراتهم  باألنشطةتحتها نوادي خاصة 

بأنشطة مكملة  ،وتعمل الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة على تدعیم العمل التربويورغباتهم ومواهبهم، 

وترفیهي، وهي فرع تابع لكل من الفیدرالیة المكملة للمدرسة،  ،واجتماعي ،وریاضي ،ذات طابع ثقافي

مدیر التربیة لوالیة بسكرة، وباعتبار أن هذه الجمعیة هي  یترأسهماالتي والرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة 

مرسوم وزاري مشرع على مستوى كافة المدارس، والتي تقوم بمجموعة من وظائف تسعى لتنفیذها من اجل 

هذه  أن، وكون تقوم علیهاالتي مبادئ الو  ،اإلجراءات إلىمسطرة بدافع بلوغها، باإلضافة  أهدافتحقیق 

 الالزمةتوفیر الوسائل والمستلزمات  إلىحتاج ت يفه ،الریاضي وأیضا ،اط الثقافيالجمعیة تشمل النش

تقتصر  إذالثقافیة والریاضیة المدرسیة،  األنشطةتخصیص میزانیة مناسبة، وهذا ما تفقده  إلىباإلضافة 

خاصة منها التي ترتكز على  األخرىالنشاطات  أهمیةبالرغم من  األنشطةنوعین من  أوفقط على  نوع 

في  اذكور  أو اإناث إما اآلخرالنشاطات ترتكز فقط على جنس دون  أن أیضاالعمل الجماعي،  كما نجد 

 إطارالثقافیة الریاضیة المدرسیة والتي تمارس في  األنشطةالمؤسسة الواحدة، وبالرغم من هذا كله تبقى 
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تلمیذ المراهق من التعلیم المتوسط لها دور في تهیئة ال الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة

التلمیذ داخل القسم ال یجد ذلك المتنفس الذي یساعده على التأقلم والتفاعل مع  أنكون جمیع الجوانب، 

الكثافة في الدروس مما یجعل التلمیذ  إلىباإلضافة  -القسم للدراسة فقط أنباعتبار -من التالمیذ  أقرانه

ه إما یالمرحلة التي یمر بها هي الفترة التي تنم أن، خاصة اآلخرینل واالنعزال واالنطواء عن یشعر بالمل

ما على التفتح  ،من مشاكل في حیاة التلمیذ هعلى االنطواء واالنعزال وما یرافق خاصة منها االجتماعیة، وإ

لهذا فالجانب العالئقي ، و األنشطةمن خالل االنخراط وممارسة هذا النوع من  ،اآلخرینواالندماج مع 

في حیاة التلمیذ المراهق وفي تكوین شخصیته، وهذا یتوقف على  أهمیةوالتفاعل االجتماعي للتالمیذ یمثل 

عدم رغبته في االنخراط في الجمعیة الثقافیة الریاضیة  أو األنشطةبرغبته في ممارسة  ،التلمیذ في حد ذاته

وتوعیة التالمیذ لممارستها،  األنشطةعلى كیفیة اهتمام مسیري المؤسسة بهذه  أیضاالمدرسیة، كما یتوقف 

دور كبیر في جعل التلمیذ یمارس له ) األستاذ وا ،اإلدارةعمال  وا ،( سواء المدیر النشاط مسؤول أنكما 

التي  یباألسالتفاعال واندماجا مع زمالئه وهذا كله من خالل  أكثرالنشاط بكل جدیة كما یسهم في جعله 

 یستخدمها. أنیجب على المسؤول 

الریاضیة  أون التلمیذ(المراهق) في مرحلة التعلیم المتوسط الممارس لألنشطة سواء الثقافیة وأل    

المدرسیة من خالل انخراطه في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة هو المستهدف في دراستنا من خالل 

الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتلمیذ وقیاس درجة  األنشطةعي ضمن تسلیط الضوء على التفاعل االجتما

 ممارستهم لألنشطة. أثناءالتفاعل بین التالمیذ 

 على النحو التالي:  الرئیسي التساؤل وعلیه تم طرح

لتلمیذ(المراهق) في لالتفاعل االجتماعي  في تنمیةتساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة  هل  -

 التعلیم المتوسط ؟مرحلة 

 :التالیة الفرعیة التساؤالت عن اإلجابة ه یتمخالل من     

في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ المراهق الممارس  ) هل تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة1

 لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط؟ 

المراهق الممارس  لتلمیذلفي تنمیة قیمة التكیف  ) هل تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة2

 لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط؟

المراهق  للتلمیذ في زیادة العالقات االجتماعیة ) هل تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة3

 الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط؟
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االجتماعي للتلمیذ   في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة دور في تنمیة التفاعل ) هل للمؤطرین4

 ؟ألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسطالمراهق الممارس ل

 الدراسة:  أهمیة -1-2
اختیارنا هذا الموضوع للدراسة كان بعد معرفة الدور الذي تقوم به المدرسة خاصة في مرحلة  إن     

التلمیذ للحیاة في كافة الجوانب خاصة  إعدادالتعلیم المتوسط كونها مؤسسة اجتماعیة وتربویة من خالل 

 ما إلىوهذا یرجع الجانب االجتماعي، بهدف تكوین فرد اجتماعي یستطیع االندماج بسهولة في المجتمع، 

مجموعة من النشاطات  إدراجعن طریق  األهدافسعت لتحقیق هذه  أنهاالتعلیمیة، حیث  تقدمة المؤسسة

والذي یندرج في الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة المعلن  خاصة ومن بینها النشاط الثقافي الریاضي

 إذفي كل مؤسسة من مرحلة التعلیم المتوسط  نشائهاإ وٕاقرارعنها من قبل وزارة التربیة والتعلیم الجزائریة، 

هو ثقافي ومنها ما هو ریاضي، وتنطلق  نها ماتحتوي على مجموعة من النشاطات ضمن نوادي م

 أهمهاتسعى لتحقیقها، والتي من بینها ومن  األهدافاضیة المدرسیة من مجموعة من یالجمعیة الثقافیة الر 

تنمیة الجانب االجتماعي لتلمیذ مرحلة التعلیم المتوسط الذي یمر بفترة مهمة وحرجة وهي فترة المراهقة، 

وتعتبر أهم المراحل التي یجب االهتمام بها ومراعاتها خاصة المشكالت التي ترافق هذه المرحلة من 

یبحث عن ذاته ویحب جانب شخصیته التي تصبح صعبة في التعامل معها، فالمراهق في هذه الفترة 

التي تسیطر على المراهق من خالل   األسرة وأیضاصعب خاصة وطبیعة مجتمعنا  أمرالحریة، وهذا 

فال یجد المراهق المتنفس الذي یساعده على  ،واإلخضاعالتسلط عن طریق تضیق حیز الحریة علیه 

صبح درجة االنطواء مما ت شيء في المدرسة وداخل حجرة الفصلتكوین الشخصیة السویة، ونفس ال

والعزلة اقرب للتلمیذ، ولهذا فالتخفیف من حدة هذا الضغط الذي یواجهه المراهق یصبح خطیر ویعود 

بالسلب علیه، فاعتماد المدرسة على مجموعة النشاطات خارج الصف یخفف من حدة الضغط على 

ممارستها على العمل الجماعي ن كانت هذه النشاطات ترویحیة ثقافیة ریاضیة تعتمد في إ التلمیذ وخاصة و 

 فيانفعاال  أكثرمتقاربة، هذا یجعل المراهق  أعمارهذه المجموعة في  أعضاءیكون  أنمن ذلك  واألكثر

تفاعال  وتكیفا وتعاونا وتضامنا  وأكثرالجماعة  أعضاءاندماجا مع  وأكثرحریة  وأكثرتعبیر عن ذاته ال

فیجد تلك الروح الجماعیة والتفاهم مما یساهم في تشكیل شخصیة متزنة واجتماعیة للتلمیذ، فممارسة  هامع

، وهذا أقرانهللمراهق یساهم في ابتعاده عن االنطواء والعزلة ویزید من تفاعله مع  األنشطةهذا النوع من 

مع التالمیذ من جهة ومع زیادة العالقات االجتماعیة اكتسابه الخبرة واالندماج في  إلىما یؤدي 

 .أخرىمن جهة  اآلخرین األشخاص



الفصل االول     مشكلة الدراسة        
 

10 
 

 اختیار الموضوع:  سبابأ -1-3
 اختیارنا لهذا الموضوع نذكر ما یلي: إلىالتي استدعت  األسبابمن بین     

ذ یمس شریحة مهمة في المجتمع إوتمیزه بالبعد السوسیولوجي  ارتباط الموضوع بمیدان التخصص - 

 .وهي فئة المراهقة

ضرورة االهتمام بنمو التالمیذ في جمیع الجوانب خاصة منها  إلىتدعو  أصبحتالدراسات الحالیة  أن - 

 .أقرانهاجتماعیا وتفاعله مع  إدماجهالجانب االجتماعي من خالل 

كثیر من  إلىالمراحل، بحاجة  أهممرحلة المراهقة التي تعد من  أيكون التلمیذ في هذه المرحلة  - 

 االهتمام والرعایة خاصة من الجانب االجتماعي.

تساهم في  المسطرة والوظائف التي ألهداف وفقا والریاضیة المدرسیة الجمعیة الثقافیة أهمیةلتوضیح  - 

 تنمیة التفاعل االجتماعي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط.

سط الریاضیة المدرسیة لتالمیذ مرحلة التعلیم المتو  الثقافیة األنشطةالتي تقدمها  األدوارلالطالع على  -

 خاصة من الجانب االجتماعي.

الثقافیة والریاضیة المدرسیة داخل الجمعیة الثقافیة الریاضیة  األنشطةإلعطاء الدافع لضرورة ممارسة  -

 المدرسیة وتعمیمها على مدارس مرحلة التعلیم المتوسط لیمارسها كافة التالمیذ.

  عتباره ذا صلة بالواقع االجتماعيبا اختیار الموضوعتم  -

 الدراسة: أهداف -1-4
تحقیقها، فمنها ما هو نظري ومنها ما هو  إلىیسعى الباحث  أهدافمجموعة من  أولكل دراسة هدف     

 دراستنا نذكر ما یلي: أهداف أهمتطبیقي، ومن 

 النظریة: األهداف -

 الثقافیة والریاضیة من خالل عرض التأصیل النظري لها. األنشطة أهمیةمحاولة تقدیم  -

التفاعل االجتماعي وعملیاته التي یجب على تلمیذ المراهق في مرحلة التعلیم المتوسط  أهمیةتوضیح  -

 یكتسبها. أنوالذي یمر بمرحلة المراهقة 

عیة في بناء وتنمیة دور النشاطات الثقافیة والریاضیة المدرسیة خاصة منها النشاطات الجما إبراز -

 وصقل شخصیة المراهق.

مرحلة المراهقة في مرحلة التعلیم المتوسط والتغیرات التي تطرأ علیها في بناء شخصیته  أهمیة إبراز -

 وتهذیب سلوكه.
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 التطبیقیة: األهداف -

رسمي منشأ من قبل مدارس  إطارالثقافیة الریاضیة المدرسیة ضمن  األنشطةالكشف على ضرورة  -

 مرحلة التعلیم المتوسط.

الثقافیة الریاضیة المدرسیة ضمن الجمعیة الثقافیة الریاضیة في  األنشطةتبیین الدور الفعال الذي تلعبه  -

الخفض من معاناة والمشكالت لدى التلمیذ المراهق، وخلق جو اجتماعي یسهل للمراهقین االندماج 

  اآلخرینه على تحقیق ذاته وتعامله مع وتكوین العالقات ویساعد

 الثقافیة والریاضیة المدرسیة لتالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط. األنشطةالتعرف على كیفیة ممارسة هذه  -

 هذه  الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي. أنوصف وتشخیص وتحلیل الظاهرة، كون  -

 للدراسة: اإلجرائیةالمفاهیم  -1-5
ضروریة للبحث، فهي وصف وتعریف الظاهرة المدروسة، فمن خالل  اإلجرائیةتعتبر المفاهیم       

المفاهیم البارزة  للدراسة كما هي في الواقع، فالمصطلحات  أهمعرض مصطلحات الدراسة یتم توضیح 

 الباحث. إلیههي تمهید وتعریف للجانب الذي سوف یسیر ویتوجه  اإلجرائیة

       كالتالي: اإلجرائیةوفي دراستنا هذه تم تحدید المفاهیم      

:النشاط المدرسي الالصفي  -1-5-1     
یختلف مفهوم النشاط باختالف فلسفة المجتمع وظروفه االجتماعیة واالقتصادیة، ومن بین التعریفات  -

 :أهمهاللنشاط نذكر 

م خهى" من استخدم تعبیر أول - ب "جه لمهجي ة ئك التالمیذ ومعلمي  إلى أولیاء أمورفي حدیثه  ئكمسئضئ

 )1.(1897، وكان ذلك عام األمریكیةمدرسته االختیاریة، في مدینة شیكاغو في الوالیات المتحدة 

هي أو تتحدد طبقا للبرامج والسیاسات المحددة،  أعمالمن  األفرادكل ما یمارسه  بأنه ئكمسئض "یعرف  

 أو أثناءالعادیة التي یقوم بها الناس مجتمعین، وتنطوي على التعاون وبذل الجهد في العمل  األعمال

 )2ممارسة النشاط"(

 أن وٕامافي حیاتهم العادیة وبشكل تلقائي،  األفرادیمارسه  أن إما خیارین: إلىینقسم هذا التعریف  *   

وفق برنامج یتم بطریقة  أواء كان حر النشاط سو  أنیكون ضمن برنامج محدد، وهذا التعریف ال ینفي 

   على التعاون وعلى الجدیة في ممارسته. أكثرفیما بینهم بحیث یعتمد  األفرادجماعیة وبین 
                                                                 

 ،1983، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، 1، طالمناھج التربویة (مرتكزاتھا  وتطویرھا وتطبیقاتھا)خوري توما جورج،  )1
 .  78ص  
 .12، ص2009، مؤسسة طیبة للطبع والنشر، القاهرة،  2، طاألنشطة التربویة والمدرسیة ) رفعت عزوز،2



الفصل االول     مشكلة الدراسة        
 

12 
 

لخذزىأما  -    الحیویة على المواد الدراسیة عن  إضفاء إلىفیعرف على انه البرامج الرامیة  ئكمسئض ئك

الخبرات والمعارف وصقل المواهب واكتشاف الطاقات واستثمار  وٕاكسابهطریق تعامل الطالب مع بیئته 

 )1.(اآلخرینالفراغ والعمل الجماعي وبناء الشخصیة المتكاملة واحترام  أوقات

للتلمیذ بحیث یعتبره وسیلة حیویة  اإلدراكيالنشاط المدرسي یمثل الجانب  نأ وهذا التعریف یعتبر *   

 إذ، وٕابرازهالتلك المواد التي یدرسها التلمیذ بحیث یساهم في تقریب التلمیذ من محیطه وتنمیة القدرات 

 یعتمد هذا النشاط على العمل الجماعي مما یكسب التلمیذ شخصیة متزنة مبنیة على احترام الغیر.

تربویة  أهدافمخططة وفق  كات یقوم بها التلمیذ وفق برامجوسلو أفعال فالنشاط المدرسي هو مجموعة  -

 إال أن تحقیقها لصالح التلمیذ وذلك من خالل تنمیة قدراته ومعارفه وغیرها. إلىرامیة تسعى المدرسة 

لخذزى وهو مرتبط بالمنهج والمادة الدراسیة وهو  شفى ئكمسئض یسمى األولیتكون من شقین  ئكمسئض ئك

شفى الثاني فهو النشاط المدرسي أمامرتبط ارتباط مباشر بالعملیة التعلیمیة،   أو ئكمسئض ئكحذ أو ئكإل

 . یمارسه التالمیذ خارج حجرات الفصل الدراسي الذيالنشاط وهو ئكمسئض ئكخئذجى 

م ویعرف - النشاط الذي یمارسه المتعلمون خارج الصف، ضمن خطة  بأنهالنشاط الالصفي"  ذسهئ

محددة، ویشمل النشاط الریاضي، النشاط الثقافي، النشاط  أهدافالمدرسة، ویشرف علیه المعلمون، وله 

 )2".(األنشطةالكشفیة، وغیر ذلك من  األنشطةاالجتماعي، 

مسطرة یتم  وأهدافسي له برنامج یركز هذا التعریف على النشاط الذي یمارس خارج الفصل الدرا *     

هم هذه النشاطات الثقافیة والریاضیة واالجتماعیة أالمعلمین، و  أبرزهمتحدیده من قبل مسؤولي النشاط 

یبرز   أن، وهذا التعریف ركز فقط على تحدید النشاط الالصفي المدرسي دون األنشطةوغیرها من 

 .أهمیته

ـ ومن هذه التعاریف نستخلص   لهذه الدراسة: ئإلجذئئىئكةعذي

التي  واالجتماعیة الجسمیة والعقلیة واألعمال التي تخص الجوانب واألفعالهو مجموعة السلوكیات      

تلمیذ مرحلة التعلیم المتوسط داخل المؤسسة التعلیمیة وخارج الفصل الدراسي من خالل  ایمارسه

 الموجودة في المؤسسة التعلیمیة. الثقافیة والریاضیة المدرسیة النشاطات

                                                                 
 http://www.ibkhaldon.com    4201/07/15الیوم  14:00موقع الكتروني الساعة  ) 1
 ي) رشوان احمد علي، اثر اشتراك تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي في األنشطة المدرسیة غیر الصفیة على تحصیلهم ف 2

 .607، ص 1994، جامعة اسیوط، مصر، 10، الجزء الثاني ، العدد مجلة كلیة التربیةاللغة العربیة، 
  

http://www.ibkhaldon.com/
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 األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة:  -1-5-2 
 :المدرسیة الثقافیة األنشطة -1       

العقلي للتالمیذ من خالل  اإلطارتتضمن جمیع الخبرات والممارسات التي تسهم في تكوین  أنشطةوهي  -

بصدد  رأيتنمیة الوعي الثقافي لدیهم وتزویدهم بالمهارات العملیة والمعلومات التي تفیدهم في تكوین 

 ) 1العالمي.( أو اإلقلیمي أوالقضایا الفكریة التي تفرض نفسها سواء على المستوى المحلي 

على الجانب الجسمي والجانب العقلي  يالثقافي المدرس لنشاطلیركز هذا التعریف في تحدیده *    

، وٕاشراكه في قضایا مجتمعه، وهذا یزید في نضج التلمیذ في تكوین اتجاهاته وآرائه، لكنه أهمل للتلمیذ

الجانب االجتماعي، إذ یعد هذا الجانب مهم في حیاة التلمیذ  وتفاعله واندماجه مع اآلخرین وفي تكوین 

 شخصیته.

من الممارسة العملیة التي یقوم بها التالمیذ بهدف  ألواننه أ المدرسي لثقافيا بالنشاط كما یقصد -   

 أووالفكري  األدبي إنتاجهمتنمیة معلوماتهم ومعارفهم وخبراتهم، وتوسیع مداركهم مستخدمین في ذلك 

 )2الفني ضمن جماعة منظمة. (

انب المعلوماتي والمعرفي التي * یركز هذا التعریف في تحدیده للنشاط الثقافي المدرسي على الج     

یكتسبها التلمیذ، وأهمل بقیة الجوانب التي یساهم هذا النشاط في تنمیتها وٕاكسابها لصالح التلمیذ الممارس 

 لها.

التداخل البیداغوجي، التي یتم بها تسییر  وأشكالنه مجموعة من العملیات أعلى  أیضاویعرف  -   

 الثقافیة األنشطة أنیقومون بها، بحیث  وأعمالتسییر مهام  وأ أفرادوتوجیه وضبط التواصل بین 

 )3ثقافیة.....الخ). ( –تربویة  –مختلفة (تنشیطیة  تصب في حقول المدرسیة

* في هذا التعریف یعتبر أن النشاط الثقافي المدرسي هو جزء من النشاط التربوي المدرسي منظم     

لمهام، لقد ركز هذا التعریف على نقطة مهمة وهو أن ومسیر وفق قوانین، ویعتمد على مجموعة من ا

نه أهمل الجوانب التي ینمها للتلمیذ أالنشاط الثقافي المدرسي جزء من األنشطة المدرسیة األخرى، إال 

 أثناء ممارستها.  

                                                                 
 .148) رفعت عزوز، مرجع سبق ذكره، ص  1
 http://www.kenanonline.com 2011/05/28مقال حول النشاط الثقافي والعلمي داخل المدرسة، نشر یوم  ) 2
 ، 1763، العددمجلة الحوار المتمدنالثقافیة في المؤسسات التعلیمیة،  األنشطةفاطمة الزهراء المرابط، دور  ) 3
 .01، ص2006 /13/12 

http://www.kenanonline.com/
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ـ ئإلجذئئىونستخلص من هذه التعاریف        :وهو ئكةعذي  

تمارس داخل المدرسة وخارجها وهو  األعمال والنشاطاتوعة مهو مج المدرسي النشاط الثقافي      

یمارسها التلمیذ  الت المسابقات والمجالت المدرسیةوالتي تشمل الرح یمارس خارج الفصل الدراسي

وهي تساعد على  حد فروعها،أالتي تعتبر  ضمن الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة  المراهق المنخرط

نمو التلمیذ عقلیا وثقافًیا من خالل تنمیة مهاراته وقدراته وأیضا تنمیة التفاعل االجتماعي لدیه عن طریق 

  ممارسة أنواع مختلفة من هذا النشاط.

   الریاضیة المدرسیة: األنشطة -2      

 إتاحةالدروس داخل المؤسسات التعلیمیة، والغرض منه هو  أوقاتهو النشاط الذي یقدم خارج      

والقصیرة، في الیوم الراحة الطویلة  أوقات، ویتم في إلیهالفرصة لكل تلمیذ لممارسة النشاط المحبب 

أو عروض فردیة  األقسام أو الدراسي، وینظم طبقا للوقت الذي ینظمه المدرس سواء كانت مباریات بین

 )1تنظیمیة.(أنشطة 

* ركز هذا التعریف على النشاط الریاضي المدرسي على التفاصیل التي یتضمنها إال أن هذا التعریف    

 ینقصه أهمیة النشاط في تنمیة التلمیذ.

موجهة تسهم في تنمیة وتطویر مهارات الفرد وقدراته  أوالممارسة الذاتیة حرة  أنهاكما تعرف على  -   

 النشاط تختار نوعا من النشاط تمارس للحصول على العائد منها. استجابات حركیة لمثیرات أیضاوهي 

بحیث تناسب میول ورغبات وحاجات ممارستها في المراحل العمریة المختلفة  األنشطةتختار  أنویجب 

 )2المطلوب تحقیقها.( غراضواأل األهدافیكون في ضوء  أنمع مراعاة 

هو نشاط یمارس برغبة التالمیذ ووفق سنهم  یسعى  * یرى هذا التعریف أن النشاط الریاضي المدرسي   

إلى تنمیة مهارات وقدرات التلمیذ، وهنا نجد أن التعریف ركز على جانب تنمیة المهارات والقدرات التي 

 یكتسبها التلمیذ أثناء ممارسته للنشاط الریاضي المدرسي واغفل باقي واهم الجوانب األخرى.  

 

                                                                 
، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظریات وطرق التربیة البدنیة، فیصل یاسین) محمود عوض البسیوني. 1

 .132، ص 1992
، 2002، (د.ط)، مركز الكتاب للنشر والتوزیع، القاهرة، في التربیة المدرسیة واإلبداعالعولمة هرجة،  أبو) مكارمي حلمي 2

 . 73ص 



الفصل االول     مشكلة الدراسة        
 

15 
 

میدان من میادین التربیة والتربیة الریاضیة خصوصا، ویعد  أنهاعلى قاسم حسین: " ویعرفها  -   

توجیهه نموه البدني  إلىالفرد من خالل تزویده بمهارات وخبرات حركیة تؤدي  إعدادعنصرا فعاال في 

 )1والنفسي واالجتماعي والخلقي، الوجهة االیجابیة لخدمة الفرد نفسه من خالل خدمة المجتمع.(

ا التعریف أعطى للنشاط الریاضي المدرسي حقه حیث اعتبره جانب مهم في تنمیة * ونجد أن هذ   

 قدرات التلمیذ في جمیع جوانب التلمیذ، ما یساهم في إعداده فرادا صالحا في مجتمعه.

ـ ئإلجذئئىومن هنا نستخلص       وهو: ئكةعذي

التلمیذ المراهق المنخرط في إطار األعمال والممارسات الجسمیة والبدنیة یمارسها هي مجموعة      

والتي تتضمن وهي فرع من فروعها   الجمعیة الثقافیة الریاضیة المتواجدة في مرحلة التعلیم المتوسط

الجانب العقلي  إلى تنمیة إلىضمن جماعة النشاط المدرسي والتي تهدف بدورها  الریاضات الجماعیة

 ل تنمیة التفاعل االجتماعي وتقویته بین أعضاء الجماعة. ة واالجتماعیة من خالوالمهارات البدنی والذهني

 الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: -2 -1-5   
الجمعیة الثقافیة والریاضیة، "هي التي تشرف على مختلف  أن، 90 -176لقد نص المنشور رقم    

طات العلمیة والفنیة والریاضیة والحمالت التطوعیة، وتنظیم الحفالت والمعارض والرحالت االنش

من  ساساأوبین المؤسسات" وهي جمعیة مكونة  األقساموالتظاهرات الریاضیة واللقاءات الثقافیة بین 

 التالمیذ كمشتركین وكأعضاء.

مقرها بمدریة  أن امدتها غیر محدودة،  كم ریاضیة،و  والجمعیة الثقافیة الریاضیة هیئة فنیة ثقافیة   

جل تطویر قدرات التالمیذ، وتشجیع أیشرفون على تسییرها من  األفرادالتربیة، تتكون من مجموعة من 

النوادي والفروع التي  إطاروالتربوي في لتكامل الفني والثقافي والریاضي برازها وتنمیتها لتحقیق اإ المواهب و 

 )2تنشأ بالمؤسسة.(

* من خالل التعریف هذا نستخلص أن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم   

المتوسط، هي عبارة عن مبادئ وقوانین وأهداف تخضع لها األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، وهذه 

 مكتب طرف من رةمسیالجمعیة تنشأ في جمیع المؤسسات التعلیمیة وهي إلزامیة في المؤسسات التعلیمیة، 

                                                                 
امعة الموصل، ج، الجزء الثاني، 2، طعلم النفس الریاضي( مبادئه وتطبیقاته في مجال التدریب)) قاسم حسن حسین،  1

 .65، ص 1990العراق، 
المتعلق بالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة  1997أكتوبر  08الصادر بتاریخ 97/376) الجریدة الرسمیة، األمر  2

 وتنظیمها في الجزائر.
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ة، وهذه الجمعیة أیضا وجودها في المدرسة في مرحلة التعلیم المتوسط لها عام جمعیة طرف ومن تنفیذي 

 أهمیة بالغة في حیاة التلمیذ.

أن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تمثل الخلیة   ومحمد سبع عبد اللطیف بكوشترى دراسة      

)، حیث  (Assemblage culturel sportif scolaireاالساسیة للحركة الریاضیة المدرسیة والوظیفیة

تخضع إلى التسییر التشاركي في كل مؤسسة حیث تسیر من طرف مكتب تنفیذي ومن طرف جمعیة 

یة والفنیة والریاضیة والحمالت التطوعیة وتنظم الحفالت عامة وتشرف على مختلف النشاطات العلم

والمعارض والرحالت والتظاهرات الریاضیة والمقابالت الثقافیة، مكونة أساسا من التالمیذ كمشاركین 

وكأعضاء فهي بذلك هیئة فنیة ثقافیة وریاضیة تهدف إلى تشجیع المواهب وٕابرازها وتنمیتها لتحقیق 

 )1ي والریاضي والتربوي في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة.(التكامل الفني والثقاف

* من خالل هذا التعریف والذي یعتبر أن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تحتوي على فروع      

ونوادي تشمل االنشطة الثقافیة والریاضیة والعلمیة والفنیة، وهي تستهدف التلمیذ باعتباره مشارك وعضو 

في نفس الوقت، وتعبر هذه األنشطة عن مختلف التظاهرات والمعارض والمقابالت سواء كانت ثقافیة أو 

 ریاضیة.

ـ ئإلجذئئىومن هنا نستخلص       للدراسة: ئكةعذي

في الطور االكمالي وهي تشمل  في المؤسسة التعلیمیة إنشائهاهي هیكل رسمي وقانوني مشرع، یتم      

مجموعة من النشاطات الثقافیة الریاضیة المدرسیة خاصة منها الجماعیة التي تمارس من قبل تالمیذ 

التي تقدمها في تنمیة  األنشطةمراهقة، وتهدف هذه الجمعیة من خالل المرحلة التعلیم الذین یمرون بفترة 

سواء  األنشطةممارستهم لهذه  أثناءجتماعیة بین التالمیذ التفاعل االجتماعي وقیمه وزیادة العالقات اال

 خارجها. أوداخل المدرسة 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

مجلة الدراسات والبحوث د اللطیف بكوش. محمد سبع، دور الجمعیة الثقافیة والریاضیة في التنشئة االجتماعیة، ) عب1
 .96، ص 2013)، جامعة الوادي، الجزائر، نوفمبر 02، العدد (االجتماعیة
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  فترة المراهقة: -1-5-4   
 للمراهقة:  للغويالمعنى ا -

الفعل راهق ویعني االقتراب من الشيء، فراهق الغالم فهو مراهق اي قارب  إلىترجع المراهقة      

 )1االقتراب والرشد.( إلىقریب منه، والمعنى یشیر  أياالحتالم، ورهق الشيء رهقا، 

 للمراهقة:  االصطالحيالمعنى  -

 Adolesereمشتقة من الفعل الالتیني  Adolescenceكلمة المراهقة  أن: "مصطفى فهميیقول       

تقتصر على ناحیة واحدة من نواحي النمو، وهي الناحیة  األخیرةبین كلمة مراهقة وكلمة بلوغ وهذه 

نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلیة واكتساب معالم جنسیة جدیدة تنتقل بالطفل  أنالجنسیة فنستطیع 

 )2بدء النضج." ( إلىمن مرحلة الطفولة 

ن هذا التعریف حصر المراهقة على جانب واحد من نمو الطفل وهو الجانب الجنسي بینما أ* ونجد      

همل جوانب مهمة في حیاة الطفل اثناء هذه الفترة والتغیرات التي تطرأ علیه خاصة منها الجانب الجسمي أ

 والجانب االنفعالي والجانب االجتماعي.  

مرحلة النضج، فالمراهقة تأهب للرشد  إلىمن الطفولة  : " مرحلة انتقالیةأنهاعلى  أیضاوتعرف       

 )3بعامین".( أوتقل بعام  أو) سنة تقریبا تزید 19 إلى 13تمتد في العقد الثاني من حیاة الفرد، من (

لى مرحلة الرشد إ* في هذا التعریف حدد  سن المراهقة كما یعتبرها  فترة انتقالیة من مرحلة الطفولة      

 تعریف اهمل التغیرات التي تطرأ في هذه الفترة. ن هذا الأال إ

:" بأنها فترة نمو جسدي وظاهرة اجتماعیة، تختلف هذه الفترة في بدایتها دورني روجزویعرفها        

 )4برودة".( واألكثرتمدنا  األكثرالمجتمعات الحضاریة والمجتمعات  باختالف

ن التعریف یرى المراهقة هي مرحلة نمو جسدي، وهي قبل كل شيء لها جانب اجتماعي، أ* وهنا نجد   

 لى اخر حسب طبیعة كل مجتمع.  إن هذه الفترة یختلف ظهورها من مجتمع أكما 

                                                                 
 . 21، ص 1982، دار النھضة العربیة، بیروت، 1، طعلم النفس الریاضي) سعد جالل،  1
 . 189، ص 1986، (د.ط)، دار المعارف الجدیدة، مصر، سیكولوجیة الطفولة والمراھقة) مصطفى فھمي،  2
 .323، ص 1995، عالم الكتب، القاھرة، 5، طعلم النفس النمو والمراھقة)حامد عبد السالم زھران،  3
 ص.ص  1986الجزائر، ، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة،علم النفس االجتماعي) محمد مصطفى زیدان،  4
)158-159.( 
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مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشد وأنها تمتد من العقد  التعریفات على أن المراهقة هذه أغلب تتفق*    

ر الفرد، ویصل من خاللها إلى اكتمال النضج الجسمي، الجنسي، النفسي، االجتماعي الثاني من عم

 والعقلي كما أشار لها كمال الدسوقي بالوصول إلى تمام الرجولة واألنوثة.

 12والمالحظ أن الدارسین قد اختلفوا في تحدید بدایة ونهایة المراهقة بدقة، فمنهم من یراها تبدأ من    

قد تكون في سنة أو تقل بعام أو عامین، أما نهایتها فاعتبرها البعض  13یراها تبدأ من  سنة، ومنهم  من

 ) سنة.21 -20 -19حدى هذه السنوات ( إ

ـ ئإلجذئئىما أ       فهو كالتالي: ئكةعذي

هي مرحلة عمریة تأتي بین مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب، وفیها یعرف التلمیذ تغیرات سریعة في     

التلمیذ في  الجوانب الجسمیة والعقلیة والخلقیة واالنفعالیة والوجدانیة والنفسیة واالجتماعیة، ویواجهجمیع 

 ) سنة.19 – 12تبدأ من السن (و ه المرحلة مشكالت خاصة في الجانب  االجتماعي، ذه

 التفاعل االجتماعي: -6 -1-5
 : Social Interactionللتفاعل االجتماعي  االصطالحيالمعنى 

یعد التفاعل االجتماعي من المفاهیم المركزیة في علم النفس االجتماعي، فهو یتضمن العالقات  - 

 :أهمهااالجتماعیة المتبادلة، ولهذا فلقد تعددت تعریفاته والتي نذكر 

االستجابة  أومن خالل عملیة االتصال  األفرادالتأثیر المتبادل بین  إلىیشیر التفاعل االجتماعي *    

عالقة اجتماعیة، والفرد ثقافته في عملیة التفاعل مستمرة مع اآلخرین الذین الدلة لألفراد في موقف المتبا

 )1یتواصل معهم في المواقف االجتماعیة المختلفة. (

مواقف  فين التفاعل االجتماعي یحدث وفق اتصال یكون متبادل من قبل اطراف أ*ویرى هذا التعریف     

        معینة مختلفة  تجمعهم  

في الرغبات ا، لمجتمع بعضهم ببعض عقلیا، ودافعیا أعضاءالعملیة التي یرتبط  بأنه: " سوانسیعرفه  -

 )2والحاجات والوسائل والغایات والمعارف والمصالح".(

فراد المجتمع الواحد تحدده متطلبات أن التفاعل االجتماعي عملیة تربط بین أالتعریف یعتبر  وهذا *    

 نهم.ومصالح بی

 

                                                                 
 .150، ص 1990، مكتبة الشقرة، المملكة العربیة السعودیة، 1، طمصطلحات علم االجتماعيحمد السید، أسمیرة  ) 1
 . 171، ص 2004، (د.ط)، دار العلم للنشر والتوزیع، الجزائر، علم اجتماع التربويصالح الدین شروخ،  ) 2
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 تلك العملیات المتبادلة بین طرفیین اجتماعیین  بأنه: " التفاعل مرعي وبلقیسویعرفه كل من  -      

وسط اجتماعي معین  أوكبیرة) في مواقف  أوجماعة صغیرة  أو أفراد أوجماعتین صغیرتین،  أو( فردین 

 )1منهما منبها ومثیرا لسلوك الطرف اآلخر".( أيبحیث یكون سلوك 

صغیرة، وبالتالي  وأو جماعة سواء كبیرة أن التفاعل قد یحدث بین فردین أ* یركز هذا التعریف على      

 ن التفاعل لیس محدود بل هو واسع وشامل.أنالحظ 

 األفعالتأثیرا ملموسا على  األطرافحد أحدث یؤثر فیه  أينه أعلى  أیضارف عوالتفاعل االجتماعي ی -   

جماعات  أومن البشر  أفرادا ماإتكون العناصر الداخلة في هذا التفاعل  أنالحالة للطرف اآلخر، ویمكن  أو

 )2منظمة من الكائنات البشریة".(

فراد تجاه ن التفاعل االجتماعي هو شيء مادي من خالل االفعال التي یقوم بها األأ*یرى هذا التعریف      

 االجتماعي یحدث فقط بین الكائنات البشریة.ن التفاعل أكما حدد  ،بعضهم

هو التعاطف والوفاق والمودة والحب من خالل  األفرادیزید في التأثیر في التفاعل االجتماعي بین  ما إن - 

 )3المشاركة في القیم والمیول واالهتمامات واالتجاهات.(

والتي تشمل الحب  ،طرافألعي بین ان العملیات تؤثر في التفاعل االجتماأ*وهذا التعریف یؤكد على      

  والقیم والمشاركة وغیرها.  واالتجاهات

التفاعل االجتماعي: " بأنه عملیة تنشأ من خالل شبكة العالقات االجتماعیة  محمد خیري حافظویعرف  -  

والمشاعر  األفكارالجماعات ویؤثر التفاعل االجتماعي بصورة تبدو واضحة في تبادل  أفرادالتي تقوم بین 

 )4والتصرفات".(

هو  ،و المشاعرأسواء في االفكار  ،نه ذلك التبادل الذي یحدث بین االفرادأ*وفي هذا التعریف یرى      

  الذي من خالله یتم تكوین شبكة من العالقات بینهم.  

                                                                 
 .128، ص 2000، (د.ط)، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، علم النفس االجتماعينبیل عبد الفتاح وآخرون،  ) 1
 .181، ص1999، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، 1، طموسوعة علم االجتماعإحسان محمد إحسان،  ) 2
للنشر والتوزیع، األردن،  ، دار الثقافة1ط، علم النفس االجتماعي إلىالمدخل ) محمد جاسم العبیدي. باسم محمد ولي،  3

 .66ص ، 2009
اعة والنشر، عین ، (د.ط)، دار الهدى للطبفي علم النفس االجتماعي أساسیةمفاهیم جابر نصر الدین. لوكیا الهاشمي،  ) 4

 .   55، ص 2006الجزائر، -ملیلة
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وجود لكائن  أال، فهو یرى )علم الظواهر االجتماعیة(هذه البدیهیات في كتاب وسع  ) 1963( الینغ أما   

" جوهر الكائن، وجمیع الكائنات، وهو الصلة التي یقیمونها  نأبالعالقات التي یقیمها مع اآلخرین. وذلك  إال

 )1فیما بینهم". (

ن عدم أو  ،ن وجود المجتمعات یكون بوجود عالقات واتصاالت فیما بینهمأهذا التعریف یرى و  *      

 وجود عالقات یعني عدم وجود كائنات.

* ركزت هذه التعاریف على أن التفاعل االجتماعي یسود ضمن جماعة سواء كانت كبیرة أم صغیرة،       

بحیث یظهر بین الجماعة ذلك التأثیر والتأثر، وینتج من خاللها عالقات فیما بین أفراد الجماعة، ما یساهم 

عل االجتماعي من أهم صفات الكائن لتفافي تعزیز تبادل األفكار واالهتمامات فیما بینهم بطریقة مستمرة، فا

  نه ال وجود للتفاعل ما لم تكون عالقات بین األفراد.أ، و البشري وجود عالقات بینه وبین اآلخرین

لى مفهوم التفاعل إحول مفهوم التفاعل االجتماعي فقد تطرق  العربي فرحاتوفي الدراسة السابقة لـــ     

المفهوم السوسیولوجي للتفاعل االجتماعي: جاء في معجم یرى " االجتماعي من الجانب السوسیولوجي، حیث

جماعتین  أوالتفاعل ظاهرة اجتماعیة یحدث فیها تأثیر متبادل بین فردین  إنمصطلحات العلوم االجتماعیة " 

 )2.("مباشرالغیر الفأكثر، ویتم هذا التفاعل عن طریق االتصال المادي المباشر و  هیئتین أو

تلك العالقات االجتماعیة  إلىالتفاعل یشیر  أنونجد أن هذا المفهوم السوسیولوجي أكد أیضا على     

 المنظمات. أوبین الهیئات أو  األفرادالمتبادلة سواء كان بین 

ـ ئإلجذئئىما أ      فهو: ئكةعذي

والسلوكیات المتبادلة التي یقوم بها التالمیذ الذین یمرون بفترة المراهقة في  األفعالهو مجموعة من      

ممارسة التالمیذ للنشاطات الثقافیة والریاضیة داخل الجمعیة  أثناءذلك مرحلة التعلیم المتوسط، ویظهر 

 ،والتضامن ،والتفاهم ،التعاون عملیات عن طریق ،الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

 كل عن یظهر أي األفراد، بین تنشأ التي االجتماعیة العالقات ساسأ، فهو واحترام اآلخرین ،والتكیف

 ،نفسیا الجماعات أفراد بین یربط فهو وتواصله، اآلخر الشخص لسلوك فعل كرد وسلوك تواصل منهما

 .الخبرات واكتساب والغایات للحاجات تحقیقا ،ودافعیا ،وعقلیا

 
                                                                 

 .69، ص 1997شورات عویدات، بیروت، ، دار من1، ترجمة حسین حیدر، طعلم النفس الجدیدالیكس موكیالي، )  1
دیوان  مذكرة منشورة، ، أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قیاسها العربي فرحات، )2

 .19، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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 الدراسات السابقة:-1-6
تكون قد سبقته جهود،  أنعلمي هو عبارة عن حلقة متصلة بمجاالت كثیرة فكل عمل البد البحث ال      

وتعد الدراسات السابقة جانبا هاما یجب على الباحث تناوله، كونها تتبع وتحترم القواعد المنهجیة في 

غیرها من الدراسات التي تعتمد على  أومذكرات ورسائل جامعیة  أوالبحث العلمي سواء كانت مجالت 

 علمي منهجي. إطارواضحة ونتائج محددة وفق  أهداف

 من موضوع الدراسة هناك بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة، نذكر: اوانطالق     

 :األولىالدراسة 

نبراس یونس محمد بجامعة الموصل العراق من طرف  2003/2004هذه الدراسة سنة  أجریت  -     

المختلطة في استخدام برامج األلعاب الحركیة واأللعاب االجتماعیة و ثر أتحت عنوان الدراسة: " آل مراد

 دكتوراه"لنیل شهادة ، ) سنوات لفئة المعاقین6-5تنمیة التفاعل االجتماعي لدى أطفال الریاض بعمر(

بالنسبة للمنهج فلقد استخدم الباحث المنهج التجریبي، وذلك  مقدمة إلى مجلس كلیة التربیة الریاضیة،

أدوات قیاس التفاعل االجتماعي و استبیان  فیما یتعلق بأدوات البحث: لكونه مالئم لطبیعة الدراسة.

 ) سنوات6-5بین( ماطفل وطفلة أعمارهم  60شملت  عمدیهأما العینة فهي عینة  استطالعي،

والذي یعتمد بصورة رئیسیة على اللعب الحر والذي  األطفالوركز الباحث في دراسته على ریاض 

التوجیه فقط دون لمربیات اللواتي یقمن باإلشراف و یكون على شكل العاب و فعلیات مقترحة من قبل ا

ذلك كان البد من تنظیم برامج  وجود هدف محدد مما یؤدي إلى مردود عكس العملیة التعلیمیة، ولتحقیق

ریاضیة علمیة مقننة تتضمن مجموعة من األلعاب الموجهة التي تعمل على إشباع حجات ومیول الطفل 

 فمنها ما یكون حركیا، ،عبة خصوصیة فریدة في هذه المرحلةولكن لكل ل في هذه المرحلة العمریة،

هدف إلى تنمیة التفاعل هما على غیرها حین تاحدإمما یؤكد تفضیل استخدام  ومنها ما یكون اجتماعیا،

و األلعاب االجتماعیة و  ،، ولهذا فمشكلة هذا البحث تتحدد باستخدام برامج باأللعاب الحركیةاالجتماعي

األلعاب المختلطة كبرامج تتضمن منها حسب االستفادة من تلك األلعاب التي تتضمنها و توظیفها في 

تفاعل ها كإجراء تربوي في تنمیة العرفة األثر المترتب عن استخدامم مجالها الطبیعي، فضال عن ذلك

أن اللعب یؤدي إلى إحداث تغیرات كبیرة في سلوك األطفال سواء  ىإلاالجتماعي، وتوصل الباحث 

في تنمیة التفاعل االجتماعي، یحصل الطفل خالل  بحیث تؤدي المشاركة في األلعاب الذكور أو اإلناث

الجتماعیة على نوع من أنواع التربیة االجتماعیة فیتعلم الصبر وقوة االحتمال ممارسته لأللعاب ا

 واالعتماد على النفس وااللتزام بالنظام و إطاعة األوامر الصادرة من األطفال.
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وهو مصدر االلتزام  ،ظیف قدرات طفل الروضة و إمكاناتهتعد األلعاب االجتماعیة الضامن لتو  

فضال عن أن النشاط الحركي یساهم  ادوار اللعب و یتحمل مسؤولیات الدور،الوحید لیؤدي الطفل جمیع 

 في تنمیة الطفل اجتماعیا.

احد متغیرات الدراسة وهي التفاعل االجتماعي،  إلىوتم توظیف هذه الدراسة كونها تطرقت   

 النظري الخاص بهذا المتغیر.  اإلطاروبالتالي االستفادة منها یكون في 

 الثانیة: راسةالد

بجامعة منتوري بقسنطینة من طرف البحث  2009/2010في السنة الدراسیة  أجریتفي دراسة   -    

المكانة االجتماعیة لتلمیذ مرحلة التعلیم الثانوي وعالقتها بمفهوم الذات عنوان الدراسة: " احمد حیمود

". لنیل شهادة دكتوراه العلوم في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة واالتجاهات نحو النشاط البدني الریاضي

وهو تبیان العالقة بین المكانة االجتماعیة لتلمیذ  أساسيوالریاضیة، موضوع الدراسة یدور حول محور 

له عن طریق عملیة التفاعل االجتماعي  اآلخرینمرحلة التعلیم الثانوي، والتي یحسها من خالل معاملة 

ة التربیة البدنیة والریاضیة، وبین كل من مفهوم الذات لدیه، وكذا تكوین اتجاهاته النفسیة نحو حص أثناء

التالیة مقیاس  باألدواتالنشاط البدني الریاضي، وهنا استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم االستعانة 

مالحظة بالمشاركة في استعمال ال إلى إضافة"مورینو" للتفاعل االجتماعي " االختبار السوسیومتري"، 

بالنسبة  أمامواقف العمل واللعب، وتطبیق مقیاس "كینیون" لالتجاهات، ومقیاس "تنسي" لمفهوم الذات، 

لعینة البحث فقط اختار الباحث عینة مقصودة من حیث مستوى التعلیمي، والجنس، وعشوائیة من حیث 

لثالثة من التعلیم الثانوي، وقد تم اختیار خصائص، وقد تم اختیار العینة من تالمیذ الصفوف الدراسیة ا

في  إلیهاالمراد الوصول  األهدافثانویة "مولود نایت قاسم بلقاسم بالخروب"، بمدینة قسنطینة، ومن بین 

تحدید العالقة بین المكانة االجتماعیة وكل من االتجاهات النفسیة نحو النشاط  البدني  هذه الدراسة

 یذ المرحلة الثانویة للصفوف الدراسیة الثالثة بالمرحلة الثانویة.الریاضي ومفهوم الذات لتالم

 وأبعاداختالف في العالقة بین بعد الذات الجسمیة  وجود نتیجة إلىالباحث في دراسته  إلیهاوتوصل     

بین التالمیذ ذوي المكانة المقبولة وتالمیذ ذوي المكانة المعزولة، حیث توجد عالقة  األخرىمفهوم الذات 

والذات  األسریةمفهوم الذات عند تالمیذ ذوي المكانة المقبولة ما عدا الذات  وأبعادبین الذات الجسمیة 

ونقد الذات فقط  الخلقیة، في حین توجد عالقة بین الذات الجسمیة وبعد الذات الواقعیة والذات الشخصیة

عالقات العمل ال تتأثر باللعب، فالتلمیذ یختار المتفوقین  أنعند التالمیذ ذوي المكانة المعزولة، كما 
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فانه  أخرىالذین تربطه بهم مصالح  أولئك أماممارسة النشاط الریاضي،  أثناءكرفقاء له في العمل 

 یختارهم كزمالء له في اللعب.

ن هذه أكون  المنهجیة اإلجراءاتالدراسة في الجانب التطبیقي واستثماره في وتم االستعانة بهذه       

 .، وایضا في جانب تحلیل البیانات الخاصة بالدراسةالدراسة اعتمدت على القیاس السوسیومتري

 الدراسة الثالثة: 

 أنماطبعنوان الدراسة " للدكتور العربي فرحاتي 2010والتي تم نشرها كتاب سنة   أجریتفي دراسة   -   

التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قیاسها، دراسة میدانیة لدروس اللغة في 

 ".الجزائریة األساسیةالمدرسة 

وفي هذه الدراسة اعتمد الدكتور على المنهج الوصفي، وانطلق في جمع البیانات على جملة من       

 منها ( شبكة المالحظة لحمدان، استمارة التفاعل غیر اللفظي، طریقة التحلیل السوسیومتري).  األدوات

مدینة باتنة  أحیاءبالنسبة للعینة فلقد قام باختیار عینة من المدارس موزعة على مختلف  أما      

ل على استعداد بطریقة عشوائیة (القرعة) شرط الحصو  أساسيالسنة السادسة  أقسامبالجزائر، وعینة من 

تلمیذ وتلمیذة غیر متجانسة من حیث الذكاء والمستوى االقتصادي  952المعلمین للتعاون، وشملت 

معلم ومعلمة من مختلف الرتب ومتنوعون من حیث الخبرة والعمر والجنس وخصائص  26واالجتماعي و

 الذكاء.

صه من المنظومة البیداغوجیة ولقد تمحور مشكل الدراسة حول نمط التفاعل الذي یمكن استخال     

 (المدرسة االبتدائیة)؟ األساسیةملحقات المدرسة  أقسامالرسمیة كصیغة نموذجیة عامة للتدریس داخل 

 التفاعل خاصة النمط اللفظي أنماطجملة من النتائج والتي صبت في وجود  إلىوتوصل الباحث     

فترة الدرس، وتحدید ما یقوله المعلم  أثناءوعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي بین التلمیذ والمعلم 

في الحقیقة صیاغة لنمط موحد للتدریس داخل قاعة الدرس، وبالتالي یصبح  أیضاوما یقوله  التلمیذ هو 

 إلىمنه  األداءیتطلب المساواة في  التدریب الذي إلىاقرب  األساسيالتعلیم في المدارس ملحقات التعلیم 

النفسیة كالتكیف والدوافع،  األبعادعلى  أكثرالفروق الفردیة، والوقوف  إبرازالتعلیم الذي یساهم في 

التالمیذ في التحصیل االتجاه ال تعود  أداءواالتجاهات لدى التالمیذ، ومن ثمة فالفروق التي تظهر في 

متغیرات الوضع االقتصادي والذكاء والعالقات الوجدانیة بین جماعة  إلىالتعلیم بقدر ما تعود  أسالیب إلى

جل االستفادة أهذه الدراسة، واالعتماد على هذه الدراسة في موضوعنا من  أثبتتهالقسم....الخ. وهو ما 
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وهذا في الفصل الخاص بمتغیر التفاعل  منها في الجانب النظري لما تحتویه من معلومات قیمة

   .لدراسةابتحلیل البیانات الشق التطبیقي في الجزء الخاص االستفادة منها في  إلىاإلضافة ب االجتماعي

 :رابعةالدراسة ال

بعنوان "  یحي بن العربي) للباحث 03جامعة الجزائر(ب 2012/2013هذه الدراسة سنة  أجریت -    

الجماعیة ودورها على التفاعل االجتماعي عند العبي البطولة الوالئیة لوالیة الجلفة"  األلعابممارسة 

، لنیل شهادة الدكتوراه مذكرة في نظریة أصاغر /أشبالدراسة میدانیة لالعبي كرة الطائرة وكرة الید: 

اعتمد الباحث في ، ، معهد التربیة البدنیة والریاضیة جامعة الجزائرنهجیة التربیة البدنیة والریاضیةوم

بالنسبة ألدوات جمع البیانات فلقد استخدم  (مقیاس التفاعل  أما دراسته على المنهج الوصفي،

 البطولة الوالئیة.  العبا في 201واعتمد على عینة عشوائیة بلغ عددها  االجتماعي)،

 وأخرىریاضات فردیة  إلىالریاضیة  األنشطةولقد ركز الباحث في دراسته على تنوع ممارسة      

وعدد  اإلثارة، التكتیك، األداءالجماعیة تختلف كثیرا مع بعضها سواء من ناحیة طریقة  واأللعابجماعیة، 

من خالل الریاضات الجماعیة یكون فیه احتكاك بین الالعبین ما یشكل تفاعال الالعبین في الفریق. و 

الریاضي الممارس ودوره على عملیة التفاعل ونوعیة اجتماعیا. وهذا ما یجعلنا نتساءل عن طبیعة النشاط 

الجماعیة على  األلعابدور ممارسة  العالقات السائدة بین الالعبین، بحیث تدور دراسته حول معرفة

في كل من  أصاغر /أشبال وأیضا إناثالتفاعل االجتماعي عند العبي البطولة الوالئیة للجنسین ذكور/ 

الجماعیة  األلعابممارسة  أن إلىطائرة)، ولقد تم التوصل من خالل النتائج الریاضات ( كرة الید/ كرة ال

على التفاعل االجتماعي عند العبي القسم الوالئي كرة الید وكرة الطائرة وذلك حسب متغیر  إیجاباتؤثر 

 ).أصاغر /أشبال) وحسب نوع التصنیف ( إناثالجنس (ذكور/ 

 إلىتتطرق  وأنهاخاصة  ،ما سیتم دراسته في موضعنا وتم توظیف هذه الدراسة كونها تتضمن     

وسوف  ،التفاعل االجتماعي ودوره االیجابي لجماعة النشاط الذي یمارس أهمیة وأیضا ،موضوع الجماعة

 في الفصل الخاص بالتفاعل االجتماعي. النظريجانب الیتم االستعانة بهذه الدراسة في 

 :الخامسة الدراسة

 –جلة الدراسات والبحوث االجتماعیة في العدد الثاني في م 2013نشر هذه الدراسة في نوفمبر تم  -   

دور الجمعیة من  قبل الباحثان عبد اللطیف بكوش و محمد سبع  وعنوان الدراسة "   -جامعة الوادي

ولقد ، نموذجا) "الثقافیة والریاضیة في التنشئة االجتماعیة في المدرسة الجزائریة ( النادي الریاضي 

اعتمد الباحث في دراسته على عدد من المقابالت الحرة مع اساتذة التربیة البدنیة المسؤولین على النوادي 
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استاذ، ولقد اعتمد على اربعة محاور  21اجریت هذه المقابلة على الریاضیة في متوسطات بلدیة طولقة و 

 الجمعیة حولما باقي المحاور فاعتمدت أ، الدراسةلى التعریف بمجال إفي المقابلة اتجه المحور االول  

لى النتائج  من خالل اجابات إ، وتوصلت هذه الدراسة الثقافیة والریاضیة المدرسیة والتنشئة االجتماعیة

ن النادي الریاضي ضمن مهام الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة عامل من عوامل أ لى:إالمبحوثین 

عضائه وضمن العملیات أالتنشئة االجتماعیة تتأكد فاعلیته في كل مجال حیوي خصب للتفاعل بین 

عده ضمنها یتلقى التلمیذ القیم واالفكار والعناصر الرمزیة االخرى التي تسافواالنشطة التي تشكل الصور، 

الكبرى فیعرف ماله وما علیه من حقوق على تمثل ما توقع منه الحقا في دورة الحیاة االجتماعیة 

وواجبات وتكون على هذا النحو صورة التنشئة االجتماعیة، ضبط وواقعیة من الجنوح على السواء 

 االجتماعي.

صیة الفرد نحو المرغوب اجتماعیا ذ تكون بناءا لشخإوفي الصورة الثانیة تأخذ معنى التطبیع الثقافي،     

بضبط دور النوادي الریاضیة التابعة للجمعیة الثقافیة والریاضیة في سیاق عنایة المشرع المدرسي  وتأتي

طر وقوى موجهة لمسار نمو الشخصیة االنسانیة وتتفق استعداداتها وقدراتها بما یحقق أالذي یجعل منها 

على درجات الكمال ضمن رؤیا مجتمعیة حاضرة وبیئة اجتماعیة مدرسیة فاعلة تأخذ بعض المالمح ألها 

 الممیزة للنشاط الریاضي في النادي الریاضي.  

الجمعیة الثقافیة والریاضیة  وهي الدراسة متغیرات احد إلى تطرقت كونها الدراسة هذه توظیف وتم     

على جزئیة في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة وهي النشاط الدراسة ركزت المدرسیة غیر ان هذه 

الریاضي، بینما الدراسة الحالیة فهي تركز على الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في النشاط الثقافي 

  .المتغیر بهذا الخاص النظري اإلطار في یكون منها االستفادة وبالتالي ،والریاضي معا

 الدراسات السابقة:على التعلیق  -

الدراسات كونها تؤكد عل التفاعل االجتماعي بالنسبة للتالمیذ، ففي الدراسة  هذهاعتمدنا على  إن     

ثر استخدام برامج األلعاب الحركیة و األلعاب أوالتي تناولت  نبراس یونس محمد آل مراد دراسة األولى

) سنوات لفئة 6-5االجتماعیة و المختلطة في تنمیة التفاعل االجتماعي لدى أطفال الریاض بعمر(

شریحة مهمة في المجتمع وهي فئة ذوي االحتیاجات الخاصة خاصة  إلىالمعاقین، اتجهت هذه الدراسة 

 ذهولقد قام الباحث في هذه الدراسة بإقامة تجربة على ه لاألطفامرحلة ریاض  أيفي مرحلة الطفولة 

االجتماعیة والمختلطة في تنمیة التفاعل االجتماعي  واأللعابالفئة من خالل استخدام البرامج الحركیة 

مساهمة في تنمیة التفاعل االجتماعي لهاته الفئة  األلعاب ذهن هأالفئة ولقد خلصت دراسته ب ذهلدى ه
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والتي كانت حول المكانة االجتماعیة لتلمیذ مرحلة التعلیم  حمدأحیمود  ما الدراسة الثانیةأ، من المجتمع

جانب المكانة التي  أخذتالثانوي وعالقتها بمفهوم الذات واالتجاهات نحو النشاط البدني الریاضي والتي 

في تحدید االتجاهات المكانة االجتماعیة  أهمیةممارسته للنشاط الریاضي ومدى  أثناءیكتسبها التلمیذ 

الدراسة  ذهمن خالل ه أكدالنفسیة نحو النشاط المدرسي ومفهوم الذات لتلمیذ مرحلة التعلیم الثانوي، ولقد 

المعزول  أوبین المكانة االجتماعیة والتي تتمثل في الجانب المقبول  ارتباطیههناك عالقة  أن

والذي  العربي فرحاتيللدكتور   الدراسة الموسومةما أ الریاضي، واالتجاهات النفسیة نحو النشاط البدني

التفاعل والتواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قیاسها، كظاهرة سوسیولوجیة  أنماط إلىتطرق 

وسیكولوجیة وبیداغوجیة، حیث تناولها في بعدها المفاهیمي النظري كمعاني ودالالت، وفي بعدها 

وسلبا. ومن خالل دراسة میدانیة لظاهرة  إیجاباتغیرات كوضعیات وتجلیات ترتبط بعدة م اإلجرائي

التفاعل الصفي في المدرسة الجزائریة استكشف الظاهرة في بعدها االمبریقي كما هي في الواقع التربوي 

والتي  یحي بن العربيدراسة  أماودور التفاعل في حیاة التالمیذ،  أهمیة أبرزتالجزائري، وهذه الدراسة 

الجماعیة ودورها على التفاعل االجتماعي عند العبي البطولة الوالئیة لوالیة  األلعابسة ممار  تناول فیها

الجماعیة الریاضیة على  األلعابمعرفة الدور التي تلعبه   إلى)، هدفت الدراسة أصاغر /أشبالالجلفة (

 أن إالفي التفاعل االجتماعي لأللعاب الجماعیة دور  أن إلىالتفاعل االجتماعي، ولقد توصلت الدراسة 

ذلك  إلى إضافة أنثى،هذا الدور یختلف حسب نوع اللعبة الریاضیة، كما یختلف حسب الجنس ذكر / 

والذي  عبد اللطیف بكوش و محمد سبع دراسة أما .أصاغر/  أشبالیختلف حسب التصنیفات فهو 

 في التنشئة االجتماعیة في المدرسة الجزائریة  تناوال فیها دور الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

ن النادي الریاضي التابع للجمعیة الثقافیة والریاضیة ألى إ، والتي توصلت ( النادي الریاضي نموذجا)

ن هناك بعض العراقیل أال إالمدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط لها دور في التنشئة االجتماعیة، 

     تالمیذ في هذه الجمعیة.والمشاكل التي تعیق انخراط ال

دراسات اعتمدت على جمیع  أنهااستعانتنا بهذه الدراسات  أثناءومن المالحظ من هذا كله  *  

الشرائح المهمة في المجتمع  إلى وأیضاالثانوي  إلى األطفالالمراحل والفئات العمریة من مرحلة ریاض 

التفاعل  نأما یؤكد  فئة ذوي االحتیاجات الخاصة، هذا وهي أالوالتي تحتاج منا رعایة خاصة 

ما أ، في شتى مراحلهم العمریة ومهما كانت وضعیتهم االجتماعیة األفراداالجتماعي مهم جدا في حیاة 

دور في ن للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة أبالنسبة لدراسة التي تطرقت للجمعیة فهي تؤكد ایضا 

 .ي التفاعل االجتماعي في مرحلة التعلیم المتوسطتنشئة االجتماعیة وف



الفصل االول     مشكلة الدراسة        
 

27 
 

 

 خالصة:    
بعاده المراد دراستها وذلك عن أتحدید  لن نلم بموضوع  الدراسة من خالأمهم من ال       

ن هذا غیر كافي أال إشكالیته وصیغة اهدافه وتحدید المفاهیم االجرائیة، إطریق تحدید 

على  أكثریعرف  أنلكل دراسة في البحوث االجتماعیة ال بد على الباحث ن أحیث 

الجانب النظري وتفصیله  إلىموضوع الدراسة المراد البحث فیها وذلك من خالل التطرق 

بحیث یتم التحدث على كل جوانب الدراسة وكل ما تم تناوله في المراجع والكتب وغیرها 

النظري للدراسة  اإلطار أویعرف بالجانب  والذيمن المصادر المتعلقة بموضوع البحث 

من خالل التطرق  الدراسة ههذ فيوهذا ما سوف نتناوله في دراستنا وفي الخطوة التالیة 

 .إلى متغیرات الدراسة من جانب النظري
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 تمهید:
كبرى من حیث مساهمتها في تنمیة  أهمیةالثقافیة والریاضیة في المؤسسات التربویة  نشطةاالتكتسي     

للتالمیذ وصقل مواهبهم وتوفیر مساحات للترویح عن النفس وللتعبیر ، وتعتبر  بداعیةاالو القدرات الذهنیة 

ومارسها منذ  نساناالبالغة، ولقد عرفها  أهمیةالثقافیة والریاضیة مهمة في حیاة الفرد لما لها  نشطةاال

في بناء  نشطةاالقدرة هذه  إلىالعصور القدیمة، حیث اعتبرها وسیلة من وسائل التربیة، وتفطن المربون 

 ماكناالبرز أوالضروریة، ولعل  ساسیةاالاحد الحاجات  نشطةاالهذه  أصبحتشخصیة متوازنة للفرد، لذا 

جتماعیة وهي المدرسة االنجد المؤسسة  نشطةاالالفرد ویكتسب هذا النوع من یستغل فیها  أنالتي یمكن 

تنشئة الفرد في جمیع الجوانب بما فیها تنشئته  إلىجتماعیة التي تسعى االالمؤسسات  أهمفهي تعتبر 

 داخلها یساهم كثیرا في تنمیة التلمیذ  في جمیع الجوانب. نشطةاالتنشئة اجتماعیة، ووجود نوع من هذه 

 أكثرطالع االالتعرف و  أجلمن  وهو النشاط المدرسي الالصفي لو االالعنصر  إلىولقد تم التطرق    

 كما .الحقا إلیهاوخطواته وغیرها من العناصر التي سوف یتم التطرق  وأهمیتهعلى هذا النوع من النشاط 

 .تهااالومججزائها أحد أ النشاط الثقافي والریاضي المدرسين ألهذا العنصر  إلى تطرقنا

 النشاط المدرسي الالصفي -1 -2

 :النشاط المدرسي الالصفي أهمیة-2-1-1
 النشاط المدرسي فیما یلي:  أهمیةوتكمن     

 وتطبیقها والتحلي بآدابها. سالمیةاالبناء الشخصیة المتكاملة مع التعزیز القیم  -

الفراغ بما یعود على الممارسین بالفائدة، والقدرة على التفریق بین  قاتأو المساعدة على حسن استخدام  -

 النشاطات واختیار ما یعزز ویخصب حیاتهم.

 والمنافسة الشریفة. خریناالوالتسامح وخدمة  التعاونجتماعیة الهادفة كاالتنمیة وتعزیز القیم  -

 تحقیق النمو البدني والعقلي من خالل توسیع الخبرات. -

 الحنیف وترجمتها سلوكیا. سالمياالیم دیننا تعمیق ق -

 جتماعیة.االحاجات التالمیذ النفسیة و  إشباع -



نشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة  اال  الفصل الثاني       
 

30 
 

نطواء االجتماعیة كالقلق، والتوتر، و االمساعدة التالمیذ على التخلص من بعض المشاكل النفسیة و  -

 )1كتئاب،..... الخ. (االوالضغوط النفسیة، والخجل و 

تزان االفي تنمیة العدید من صفات الشخصیة والعادات السلوكیة الحمیدة كالثقة بالنفس و  سهاماال -

 ، والتحدي، والمثابرة، والمنافسة الشریفة، وتحمل المسؤولیة،.....الخ.التعاوننفعالي، و اال

 جتماعي.االتنمیة قدرة الطالب على التفاعل مع المجتمع وتحقیق التكیف  -

 والتبعیة لدى الطالب. تنمیة سمات القیادة -

فرص تربویة للطالب لیتفاعلوا فیها ومعها الكتساب خبرات مفیدة تتالءم متطلبات  وٕاتاحةتهیئة مواقف  -

 النمو لكل مرحلة عمریة.

 )2الفرص للقائمین على النشاط للتعرف على العدید من جوانب شخصیة التالمیذ. ( إتاحة -

تساعد على تنمیة تكوین شخصیة التلمیذ  ،التي تقدمها النشاطات المدرسیة للتلمیذ همیةاال إن *     

وغیرها من القدرات التي یمتلكها التلمیذ، وهذا  ،جتماعیةاالو  ،والنفسیة ،والجسمیة ،وتنمیة قدراته العقلیة

 المدرسیة.  نشطةاالیكون من خالل الوظائف التي تقدمها هذه 

 وظائف النشاط المدرسي الالصفي: -2-1-2
 للنشاط المدرسي عدة وظائف یسهم بذلك في تنمیة التلمیذ في جمیع الجوانب نذكر منها:    

 وهذا من خالل تنمیة فیه الجوانب التالیة: الوظیفة النفسیة (السیكولوجیة):أ/ 

 تنمیة المیول والمواهب. -

 تحقیق الصحة النفسیة. -

 تجاه المرغوب.اال إلىتعدیل السلوك  -

 استثمار وقت الفراغ. -

 نجاز.االمصدر لتنمیة دافعیة التعلم داخل الفصل ورفع مستوى  -

 حاجات الطالب وتلبیة میولهم ورغباتهم. إشباع -

 وذلك من خالل تحقیق: الوظیفة التربویة: ب/  

 تحقیق مفهوم التعلم الذاتي والتعلم المستمر. -
                                                                 

، (د.ط)، الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة وظائفه) -تهاالمج-النشاط المدرسي (ماهیته) سالم بن عبداهللا الطویرقي، 1
 .91، ص 2001والنفسیة، السعودیة، 

 .87، ص 2007، الدار المصریة اللبنانیة، لبنان، 7، طت تطبیقه)االمج-النشاط المدرسي (وظائفه) حسن شحاته، 2
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 الخبرات الحسیة والحركیة المباشرة من خالل التعلم. توفیر -

 ... الخ.خریناالالدقة، النظافة، احترام  إلىتجاه االتجاهات المرغوبة، كاالالعدید من  إكساب -

 والقدرات المتمیزة وتنمیتها. الكشف عن المیول -

 ....الخ.التحلیل،تنتاج، التفسیر، الربط، ساالتنمیة العدید من المهارات المعرفیة، ك -

 المساعدة على تفهم المناهج واستیعابها. -

 توفیر الفرص لالتصال بالبیئة والمجتمع والتعامل معهم. -

 تقویة العالقة بین الطالب والمدرسة وتكوین صدقات مع الطالب والمدرسین. -

ندماج وتكوین االو  جتماعي للتلمیذاالوتركز هذه الوظیفة على تنمیة الجانب  جتماعیة:االالوظیفة  ج/

 ، وتشمل ما یلي:خریناالجتماعیة مع االالعالقات 

 تقویة العالقة بین المدرسة والمجتمع. -

 المساهمة في التوفیق بین البیئة والمجتمع. -

 التدریب على الخدمة العامة. -

 .خریناالالتدریب على التعامل مع  -

 الجماعیة. عمالاالالتشجیع على  -

 .الرأيوحریة التعبیر عن  خریناالاحترام آراء  -

 )1تعلم التوفیق بین الصالح الخاص (الفردي) والعام (الجماعة). ( -

خدمة التلمیذ  إلىالمدرسیة كلها تسعى  نشطةاالالوظائف التي تقدمها  أننستخلص مما سبق  *       

 والسلوكیات التي تجعل فرد صالح للمجتمع. فعالاالو اكبر قدر ممكن من المهارات  وٕاكسابه

عشوائیة، فالنشاط المدرسي هو ال أوبمحض الصدفة  أوتلقائیة ال أوهذه الوظائف ال تأتي من العدم  أن اال

 نشاط منظم ومخطط ضمن الهیكل التنظیمي للنشاط المدرسي.

 :خطوات التخطیط للنشاط المدرسي الالصفي -2-1-3
تفعیل نشاط یساهم في تنمیة الفرد من جمیع الجوانب،  أجلویمر النشاط المدرسي بخطوات من    

 وتشمل الخطوات التالیة:

                                                                 

 ، ص.ص1987مكتبة الفالح، الكویت، ، 2، طته، بحوثه)االالنشاط المدرسي ( مفاهیمه، مج) عبد الوهاب جالل، 1
)102-103.( 
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المرجوة من هذا النشاط، مراعاة الوضوح وسهولة  هدافاألیجب عند تحدید  :هدافاال تحدید )1

التربویة المدرسیة  هدافاألمع  هدافاالالصیاغة، وواقعیة وقابلیة الهدف للتحقیق، بحیث تتماشى 

 وتتكامل معها.

البشریة  مكاناتاالالنشاط، البد من توافر  أهدافلتحقیق  :هدافاالالمطلوبة لتحقیق  مكاناتاال )2

یتحدد مدى واقعیة  مكاناتإلاتلك  أساسوالمادیة التي تساعد على تنفیذ برنامج النشاط، وعلى 

 المتاحة. مكاناتاالتكون وفق تلك  أنالموضوعیة، فیجب  هدافاأل

 : نشطةاالوضع برنامج زمني لتنفیذ  )3

یحتوي على مواعید محددة لتنفیذ كل نشاط، وتوزیع هذه المواعید على مدار الفترة الزمنیة التي  أن -

 یشتمل علیها البرنامج. 

یراعي التوازن في البرنامج الزمني، فال تتجمع مواعید تنفیذ النشاط في فترة دون اخرى، ویراعي  -

متحانات وتوزیع االالظروف العامة ما بین العطالت الرسمیة، والمناسبات القومیة، والخاصة (مواعید 

 المنهج).

 دواتاالو ، جهزةاالو المواد الخام،  رتمویل مادي لتوفی إلىیحتاج النشاط  والموارد المتاحة: مكاناتاإل) 4

مشاركة بینها وبین الطالب المشتركین في النشاط،  أوج. قد یكون هذا التمویل من جانب المدرسة ذاوالنم

تضییقه  أوفي تشكیل النشاط وممارسته  أساسیاتعد بعدا  مكاناتاال أنمن معونات خارجیة، المهم  أو

 وتالشیه من خریطة العمل التربوي المدرسي.

 دارةاالیتم تكوین النشاط المدرسي الحر في بدایة العام الدراسي، وتحرص  تنظیم جماعة النشاط:) 5

عنها من قبل مشرفي النشاط  عالناالالعام لدى الطالب بأهمیتها من خالل  الرأيالمدرسیة على تكوین 

المدرسي الحر، عن طریق المرور على الفصول، ویسجل الطالب اسمه في مجال النشاط المدرسي الحر 

رغبته الشخصیة، ویقبل المشرف  ابناء أوعلى مهاراته الخاصة،  ابناء على تشجیع المشرف له بناء

 بطوالت في المجال. أولى جوائز حصوله ع أوالنشاط،  أداءعلى درجة مهارته في  اعضویته بناء

عن  أماجماعة النشاط المدرسي الحر حسب العدد القانوني للجماعة،  أعضاءویقوم المشرف بتسجیل     

المقررة  عداداالالجماعة یتوافق مع  أعضاءالجماعة، فیقوم المشرف بتسجیل عدد من  أعضاءحجم 

جماعة النشاط طبقا للوائح  أعضاءر بتنظیم بالنشرات التوجیهیة، ویقوم مشرف النشاط المدرسي الح

 وأمینسرها  وأمینالمنصوص علیها من قبل الوزارة، حیث ینتخب رئیس للجماعة، ونائب رئیس الجماعة، 

الجماعة (جماعات التربیة  أعضاءنتخاب بین االصندوقها، ویتم تنظیم جماعات النشاط عن طریق 
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جتماعیة على االجتماعیة)، وغالبا ما تتم بطریقة صوریة في باقي الجماعات، ویراعي مشرف التربیة اال

 )1(وجه الخصوص قواعد تنظیم الجماعة من تدرج المسؤولیة، وتقسیم العمل، والتوازن.

المدرسیة الحرة عند وضع خطة النشاط  نشطةاال اعادة ما یراعي مشرفو  خطة برنامج النشاط: )6

 االیضعون جدول زمني لمراحل تنفیذ الخطة. كما یحرصون على  وأحیاناوالموارد المتاحة،  كانیاتماال

 عن ما هو مدون بالنشرات والقرارات الوزاریة. هدافاالتخرج 

كما یقوم وكیل النشاط بالمدرسة بتجمیع الخطط التي سجلها المشرفون، ویقوم بتسجیلها في سجل    

 مكاناتاالخطة النشاط المدرسي الحر وفق:  دارةاالخاص بالخطة الزمنیة للمدرسة، ومن خالل ذلك تعد 

التوجیهیة، وبرامج المادیة والبشریة المتاحة بالمدرسة، والمسابقات الموجهة للمدرسة من خالل النشرات 

 المعممة من قبل الوزارة على جمیع المدارس. نشطةاال

الدیمقراطي في التعامل مع  سلوباالمعظم مشرفي النشاط یمارسون  نأیالحظ  تنفیذ برنامج النشاط:) 7

على متابعة  عضاءاالحترام المتبادل، وتشجیع االالطالب وذلك من خالل: مناقشة الطالب في جو یسوده 

الجماعة، وقلما یتسم مشرف  أعضاءبین  التعاونروح  وٕاشاعةط في جو من الحریة الموجهة، النشا

الحر بالمدرسة بدرجة جیدة  یمارسون النشاط المدرسي أنهم الإ، داءألاالنشاط المدرسي الحر بالمهارة في 

 المراكز في المسابقات أوالمتاحة، ودلیلهم على ذلك حصولهم على بعض الجوائز  مكاناتاالفي ظل 

التعلیمیة والوزارة، بینما تنحصر ممارسة الطالب للنشاط في: التدریب باستمرار على  دارةاإلالتي تجریها 

 المشرف. إشرافتنفیذ خطة برنامج تحت  أوالمسابقات التي یعلن عنها المشرف، 

  فالمشرف یتمیز بصفات نذكر منها:      

 اط التربوي.اقتناع المشرف بأهمیة النش -

وحسن العشرة والمعاملة، لیكون مثال  خالقاالیتصف بالذكاء والحماسة في العمل، ویتحلى بطیب  -

 به.  ىیحتذ

كانوا، ویكون مشجعا لألعضاء لمتابعة  أینماجماعته  أعضاءالتحلي بروح التفاهم والمحبة والمرح نحو  -

 بینهم. التعاونروح  وٕاشاعةبرامج النشاط في جو من الحریة الموجهة، 

                                                                 

، مؤسسة حورس للنشر والتوزیع، اسكندریة، 1، طنشطة المدرسیة الحرة بین الواقع والمأمولاالمر اهللا طه، أسهام محمد  ) 1
  .)125-108، ص. ص(2009
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التي تمارسها الجماعة،  نشطةاال أوكامل بنوع النشاط  إلمام، ولدیه مكاناالیكون متخصصا بقدر  أن -

 .یعطیه، مما یؤهله الن یكون مسؤوال الن فاقد الشيء ال

 إمكانیاتمع المجتمع المدرسي والمحلي، واستغالل  التعاونیكون اجتماعیا لبقا لدیه القدرة على  -

 سة والبیئة لالستفادة منها في تحقیق برامج الجماعة.المدر 

ویتم  المدرسیة الحرة، نشطةاالمشرفي و المجال  او یتابع وكیل النشاط بالمدرسة وموجه متابعة النشاط:) 8

التقییم بناء على مدى استیفاء السجالت الخاصة بجماعة النشاط، ووفق مواعید المسابقات التي تحددها 

 البرنامج الزمني المدعم بمواعید المسابقات خالل العام الدراسي. أوالنشرات التوجیهیة، 

دارةیقوم موجهو النشاط المدرسي،  تقویم برنامج النشاط:) 9 المدرسیة بتقویم  دارةاالو التقییم والمتابعة،  وإ

 أعضاء أداءالمشرف وخطة النشاط،  بناء على: ما تم انجازه من مسابقات، وذلك من خالل مستوى  أداء

الجماعة، والتقاریر المقدمة من مشرفي النشاط المدرسي الحر، والتقریر الذي یعده موجه النشاط، 

البشریة والمادیة، وعند تقییم  مكاناتاالتبعا لنقص  نشطةاالبرامج  وسجالت النشاط الوصفیة، كما تعدل

المدرسیة الحرة بالمدارس، یكتفي بمراجعة سجالت نشاط المشرفین، والسجالت العامة لوكیل  نشطةاال

التقییم ال یكون بنفس درجة  أنة على و النشاط بالمدرسة، كما ال توجد معاییر واضحة للتقییم، عال

 )1ذول. (المجهود المب

 نشاط  النشاط لیس مجرد أنكیفیة تنظیم النشاط المدرسي الحر، هذا یؤكد على  إلىمن خالل تطرقنا  * 

نه وبالرغم أ الإتحقیقها،  أجلمن  وأهدافممارسته  جلیمارس وفقط بل هناك وقوانین وخطط موضوعة أل

 تعیق هذا النشاط. أن  من هذا التنظیم فهناك وجود بعض المعوقات والصعوبات التي من شانها

 معوقات النشاط المدرسي الالصفي: -2-1-4
 :المركزیة باإلدارةمعوقات خاصة  )1

غیر قابلة  أهدافاوضع خطط النشاط وتنظیمها، فتضع  أمامالمركزیة غیر متفهمة، تقف عائقا  دارةاال -

التخبط في تنفیذ  إلىحتیاجات الفعلیة للمدرسة والمشرفین والطالب، مما یؤدي االللتحقیق لم تنبع من 

 القرارات.

                                                                 

  .)132-128ص. ص( نفس المرجع، )1
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ت، مما یدفعهم للمطالبة االمج إلىالمدرسیة بفلسفة النشاط الحر  نشطةاالالقائمین على  إدراك عدم -

فیها ت ذات منهج وحصة بالجدول الدراسي، یجبر االمج إلىت النشاط المدرسي الحر االبتحویل مج

 جمیع الطالب على ممارستها.

المدرسیة الحرة  نشطةاالمشرفي  إجبار إلى أدىالتنظیمیة لإلدارة المركزیة العلیا،  جراءاتاالجمود  -

 على تنفیذ المسابقات والبرامج.

سترشاد به عند التخطیط للنشاط المدرسي. فلیس له االعدم وجود دلیل لألنشطة المدرسیة الحرة یمكن  -

موقعه من المناهج الدراسیة  أوكیفیة تقدیمه وممارسته،  أولطالب، لیقدم  أنصورة تفصیلیة لما ینبغي 

 .المنوطة به هدافاالو 

 والموارد: مكاناتاالنقص ) 2

المدرسیة ضیقة، ونظام  بنیةاألفالمادیة المناسبة لتحقیق متطلبات النشاط،  مكانیاتاالعدم توفیر  -

مخصصة  أماكنالفترتین في بعض المدارس ال یسمح بالوقت الالزم لممارسة النشاط، فحتى لو توفرت 

 كأمن لصرف الكتب المدرسیة. أوكمخزن،  أمالممارسة النشاط یالحظ استغاللها 

ومیادین ممارستها  أنماطهاانعدام المیزانیات المخصصة للنشاط المدرسي على اختالف  أوضعف  أدى -

 إلىبند النشاط المدرسي في المیزانیات المركزیة، رغم احتیاج ممارسة النشاط المدرسي  إغفال إلى

على ضعف المیزانیة المدرسیة نتیجة العتمادها على  ةو عال، دواتاالو میزانیات للرحالت والمالعب 

 مصروفات الدراسیة التي یدفعها الطالب.

 المدرسیة: دارةاإلبمعوقات خاصة ) 3

المدرسیة الحرة، واعتبارها عمل  نشطةاالعدم اقتناع وفهم كثیر من مدیري ونظار المدارس بجدوى  -

 ترویحي یهدر الوقت، مما یشجع مشرفي النشاط على التراخي في العمل.

هتمام به اهتمام مبالغ فیه ساعد على تقلیص النشاط، ووضعه من الناحیة العملیة االمتحانات و االنظام  -

 .همیةاالفي مرتبة متأخرة من 

على  إقبالهعند تقویمهم له، مما یقلل من  نشطةاالعتبار جهد المعلم في االال یأخذ مدیرو المدارس في  -

الراحة وعدم  على شارك، فیؤثرمن یشارك مثل من ال ی أن، ویعتبر داءاالبذل الجهد في تطویر 

 المشاركة.

 إدارةعلى الطالب المشاركین في المسابقات المدرسیة، وهذا یعكس اهتمام  نشطةاالاقتصار ممارسة  -

فیها كوجهة مشرفة  إشراكهم إلى، وتسعى نشطةاالت االالمدرسة بالطالب المتمیزین فقط في بعض مج
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ت والمناسبات االحتفاالمسؤولي التعلیم، والمسؤولین السیاسیین بالمحافظة، خاصة في  أمامللمدرسة 

 الرسمیة.

 معوقات خاصة بالبرنامج والخطة:) 4

من  أسابیعثالثة  إلىت النشاط المدرسي الحر، وتأخر بدء النشاط االالمناسب عن المج عالناالعدم  -

 بدایة العام الدراسي.

 .نشطةاالالطالب في المدرسة مما یعوق ممارسة  عدادأكثرة  -

 إلى نشطةاالطول الیوم الدراسي، وعدم وجود وقت مخصص لممارسة النشاط، مما یدعو مشرفي  -

 ل الطعام.و االفسحة المخصصة لتن أثناء أو، كادیمیةاالالحصص  أثناءاستدعاء الطالب 

 ندیةاألبهاریا، فیكتفي مثال بالطالب المشاركین م أوتقتصر المشاركة على الطلبة المتمیزین تحصیلیا،  -

 والمراكز الریاضیة لتسجیلهم بالجماعات الریاضیة.

 عنها. إبعادهالطالب في عملیة التخطیط والتنظیم بسبب  إشراكعدم  -

الجماعات على تنفیذ المسابقات الواردة بالنشرات التوجیهیة، كما یقتصر  أنشطةاقتصار ممارسة  -

النشاط الریاضي في المدارس على العروض الریاضیة (بنات)، ودوري كرة القدم بین الفصول (بنین)، 

 )1(ة المناهج.یوانحصار النشاط المسرحي على مسرح

 معوقات خاصة بمشرف النشاط:) 5

على  شرافاالبعض معلمي المواد على  وٕاجبارعدم وضع معاییر دقیقة الختیار مشرف النشاط،  -

 جماعات النشاط.

عدم قدرة بعض المشرفین على جذب الطالب لممارسة النشاط الحر، واكتشاف حاجات ومیول وقدرات  -

 بقدراته. الطالب قناعإضعف شخصیة المشرف، وعدم قدرته على  إلىالطالب، وقد یرجع هذا 

 لممارستهم لألنشطة. أساسیاالمدرسیة الحرة، یعد معوقا  نشطةاالعدم تفرغ بعض مشرفي -

في  إعداده أثناءالفني، سواء  عداداالقصور  إلىالنشاط، وذلك راجع  أداءعدم قدرة المشرف على  -

 العمل. أثناءتدریبه  أوكلیات التربیة، 

 معوقات خاصة بالطالب:) 6

                                                                 

 ) نفس المرجع، ص.ص (139-134).1 
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المدرسیة الحرة تعوق التحصیل الدراسي، مما یعكس اهتمامهم بدراستهم  نشطةاال أنیرى الطالب  -

 .كادیمیةاال

جهل الكثیر من الطالب بأهداف النشاط المدرسي وبالتالي اقتناعهم بعدم جدواه وانه زیادة عبء  -

 علیهم.

وقت لدیهم لممارسة شتراك في النشاط المدرسي، وعدم وجود االعدد من الطالب المتفوقین عن  إحجام -

 النشاط.

نضمام االتأثیر بعض الطالب ذوي الشخصیة القویة على بقیة زمالئهم الطالب حیث یجبرونهم على  -

 لألنشطة التي یمیلون هم لها.

 نشاط من قبل. أيلم یمارسوا  ألنهمنشاط  أيلة و الم ینجحوا في مز  بأنهمكثیر من الطالب یشعرون  -

 وثقافیة:معوقات اجتماعیة ) 7

 أنهاالنشاط على اعتبار  ألوانلبعض  أبنائهمبممارسة  إیمانهموعدم  موراال لیاءأو عدم اقتناع بعض  -

 تسلیة ولهو وهدر ومضیعة للوقت ویبدد جهد الفصل الدراسي.

 )1بها.( أبنائهمألهمیة النشاط المدرسي، وعدم رغبتهم في اشتراك  موراال لیاءأو  عدم فهم -

النشاط المدرسي الحر مثقل بالمعوقات والمشاكل التي تقف حائال دون  أنمما سبق فإننا نالحظ *     

وحلها، وهذا  هذه المشكالت یمكن تفادیها والتغلب علیها أن الإممارسته بالشكل المطلوب،  أوتفعلیه 

عن طریق وضع اقتراحات فعالة تسهم في  صالحاالو بوجود الجدیة في التعدیل  الإیكون  طبعا ال

 النهوض بهذا النشاط وتطبیقها على ارض الواقع حتى تأتي بالنتیجة المرجوة منها.

 :الالصفيقتراحات لتفعیل النشاط المدرسي االبعض  -2-1-5     
 بحیث یدركها كل من له عالقة بالعملیة التربویة. هدافاألضرورة توضیح  -

في تخطیط برامج  مراالالطالب والمعلم والمرشد ومدیر المدرسة والموجه التربوي وولي  إشراك أهمیة -

 .كملاالقیام كل بدوره على الوجه  وأهمیةالنشاط المدرسي وتنفیذها 

ضرورة تخصیص وقت كافي للنشاط المدرسي من خالل الیوم الدراسي والخطة الدراسیة، ومن خالل  -

 قاتأو مراكز خاصة للنشاط المدرسي خالل  إنشاءاستثمار الفرصة المناسبة خالل العام الدراسي، وكذلك 

 التربویة. هدافاالالفراغ للطالب وخارج الیوم الدراسي لتحقیق 

                                                                 

 ).144 -401.ص (  ، صنفس المرجع) 1
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وربطها جمیعا بالحیاة والمواد الدراسیة في  رشاداإلو ج النشاط المدرسي وبرامج التوجیه التنسیق بین برام -

 وغایاته. وأسسهالتعلیم  أهداف إطار

العملیة التربویة  أهداففي تحقیق  كیداال أثرهایالء النشاط المدرسي اهتماما كبیرا انطالقا من  -

 وتطویرها.

على تنفیذ ومتابعة خطط  شرافاالو مجلس خاص بالنشاط المدرسي في كل مدرسة للتخطیط  إقامة -

 برامج النشاط .

 النظر في تصامیم المباني المدرسیة بما یحقق احتیاجات النشاطات المدرسیة. إعادة -

فرد ونموه العامة للتربیة وتوجیهها بشكل دقیق، لمساعدة ال هدافاألالنشاط المدرسي من  فهداأاشتقاق  -

 )1نمو شامل ومتكامل.(

 المدرسیة. نشطةاالمنح جوائز تشجیعیة للطالب المتمیزین في  -

التأكید على المهارات الفنیة  وٕاعادةدورات تدریبیة متخصصة للمشرفین لمواكبة التغیرات الحدیثة،  إجراء -

 للمشرف.

 )2ضمان استمراریة ممارسة النشاط.( -

 أنقتراحات التي تخص النشاط المدرسي الحر والتي لو تطبق في المدرسة من شانها االهذه بعض *   

من جانب تنمیة التلمیذ في  أهمیتهخاصة في  أكثر أهمیته وٕابراز المدرسي تعزز وتزید من فاعلیة النشاط

 ت التي یقدمها یسعى في تحقیقاالجمیع الجوانب، ولهذا فالنشاط المدرسي الالصفي ومن خالل المج

 النمو الشامل والكامل للتلمیذ.

  ت النشاط المدرسي الالصفي:االمج -1-6-    2
 التي تقدمها المدرسة نذكر ما یلي:  نشطةاالو ت االومن بین المج      

والتصویر  شغالاالو ویشمل الجوانب الفنیة في مجملها كالرسم والتمثیل المسرحي  النشاط الفني: )1

 ....الخ.الیدویة  عمالاالو والنحت 

                                                                 

، مكتب التربیة العربي لدول رؤیة نحو تعزیز النشاط المدرسي في تطویر العملیة التربویة) محمد بن سعد العصیمي، 1
 . )104 -103، ص.ص ( 1991دیسمبر  30 – 28العربیة، وزارة التعلیم دبي، یومي  ماراتاالالخلیج، دولة 

 ).161-160اهللا طه، مرج سبق ذكره، ص. ص (  أمر) سهام 2
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جتماعیة ویشترك بها االالتي یكون الهدف منها التنمیة  نشطةاالویشمل جمیع  جتماعي :االالنشاط ) 2

كالنشاط الصحي  خرىاالت االالتطوعیة وجمیع المج عمالاالو من تلمیذ، كالحفالت والزیارات  أكثر

 والغذائي .... الخ. 

كالرحالت الخلویة وتربیة الطیور  باشرة بالبیئةذات العالقة الم نشطةاالویشمل  النشاط البیئي:) 3

 التوعیة والنظافة والمحافظة على البیئة .... الخ. والحیوانات وحمالت

 ت العلمیة، وزیارة المصانع، والمسابقات العلمیة.االویشمل التجارب في جمیع المج النشاط العلمي:) 4

 )1لي وبرامجه المتعددة.(االویشمل جمیع استخدامات الحاسب  لي:االنشاط الحاسب ) 5

هناك مجالین في النشاط  أن الإت تساهم في تنمیة المعارف والمدركات للتلمیذ، االهذه المج إن*      

وهما النشاط الثقافي  خرىاالت االمن بقیة المج أكثرالمدرسي الالصفي یمیل التالمیذ في ممارستهما 

بالغة في تكوین التلمیذ خاصة مرحلة التعلیم المتوسط والذي یمر بفترة  أهمیة لهم إذالریاضي المدرسي 

حساسة في حیاته وهي مرحلة المراهقة، فهذا النوع من النشاطات یساهم في تكوین شخصیة اجتماعیة 

 للتلمیذ باعتبارها تعتمد على العمل الجماعي.

 :لثقافي والریاضي المدرسي الالصفيالنشاط ا -2-  2

النشاط الثقافي والریاضي المدرسي للتلمیذ (المراهق) في مرحلة التعلیم  أهمیة-2-2-1  

     :المتوسط
، هذه التغیرات التلمیذلهذه المرحلة نوع من الخصوصیة تتمثل في حدوث تغیرات جوهریة على     

مرحلة الرجولة،  إلىفي نفس الوقت حیث یبدأ الطفل في التحول من مرحلة الطفولة  عضویة ونفسیة

هناك تغیرات واضحة على اهتماماته ومیوله وطبیعة استعداداته، حیث یكون فیه هذه  أنوبالتالي نجد 

جتماعي والمهني االستقالل الوجداني و االالتي تساعده على  نشطةاالهذه  إلىشد الحاجة أالمرحلة في 

من المشكالت التي تبدأ في الظهور كثیر التخلص على ال أجلالمساندة من  إلىوتفریغ طاقاته كما یحتاج 

 في حیاة المراهق كما یلي: نشطةاألهذه  أهمیةعلیه مثل الحیرة والتشكیك والتناقض وغیرها، ولهذا تكمن 

 واقع عملي. إلى تمكین العقیدة في نفوس الطالب وترجمتها -

 والعلماء.واحترام العلم  مراألنتماء الوطني وطاعة والة االتقویة الشعور ب -

                                                                 

 ، ص.ص2009، (د.ط)، دار القصبة للنشر، الجزائر، اصالح التربیة في الجزائر(رهانات وانجازات)) بوبكر بن بوزید، 1
 )109- 110.(  
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 التعاونیجابیة مع زمالءه ومعلمیه وتدریبه على العمل الجماعي و االبناء العالقات  إلىتوجیه الطالب  -

 وتحمل المسؤولیة.

 نتفاع بوقته. االالبحث عن المعرفة والتأمل والتتبع العلمي وتعویده على  إلىتشویق الطالب  -

 .خراال الرأيتطویر قدرات الطالب العقلیة واللغویة وتعویده على التعبیر عن آرائه واحترام  -

 تنمیة القدرات الحركیة للطالب ومساعدته على التوافق الحركي. -

  )1في تنمیة وخدمة المجتمع والمحافظة على الموارد الطبیعیة.( سهاماال -

یتحول الفرد من  ، حیثنسانیةاالالمساهمة في تنشئة التالمیذ تنشئة اجتماعیة سلیمة وبناء الشخصیة  -

ثیر على ثقافة المجتمع ومساعدته على تأكائن اجتماعي ینمي استعداداته ویسهم في  إلىكائن بیولوجي 

 )2مواجهة المشاكل.(

ختیار والندیة، كما االجتماعي القائم على االللتفاعل  فرأو فالجماعات التي تتیح للعضو المنظم فرصا     

ن والمشاركة في ظل وحدة هدف الجماعة، و ات للتعاالمج نشطةاالتتیح هذه الجماعات من خالل هذه 

الطفل والمراهق لكثیر من المهارات والعادات  إكسابوتوجهاتها المحددة وتسهم هذه الجماعة في 

یتخلص الطفل والمراهق تدریجیا من تمركزه حول ذاته ویتبلور لدیه  أیضاجتماعیة، وفي ظلها االوالمعاییر 

 ودوره تجاهه، وتفاعله معه. خراالالشعور "النحن" من خالل تحدید موقفه من 

تتیح فرص التعبیر عن ذاته بعیدا عن سلطة الكبار وقیودهم، كما تتیح  له المواقف المتنوعة التي تمر  -

الكامنة في شخصیة الطفل والمراهق فتتبلور  مكاناتاإلو ستعدادات االجماعة فرصة الكشف عن بها ال

 الفعلیة. إمكاناتهمیوله واهتماماته وترتقي 

المنعزلین من التخلص من  أوالمنطویین  طفالاالالعضویة في الجماعات تمكن بعض  أنوالشك  -

في الجماعة، كذلك فان مشاعر التقبل وحاجات النجاح وتحقیق  إدماجهمانطوائهم ومن عزلتهم من خالل 

 الذات یمكنان توفرها هذه الجماعات ألعضائها، تشبع كثیر من مطالب النمو.

رات التي تمارسها الجماعة ومواقف اللعب والتفاعل المباشر مع البیئة توسع دائرة المثی نشطةاالفهذه  -

المراهق العقلیة على البحث والتقصي والتفكیر. فكلما كانت البیئة الطفل و  التي تحرض استعدادات التلمیذ

                                                                 

، ردناالوزیع، ، (د.ط)، دار المناهج للنشر والتالنشاط المدرسي المعاصر بین النظریة والتطبیقمنذر سامح العتوم، ) 1
 ).103 -102، ص.ص (2008

، مكتبة 2ط ،ج تعلیم وممارسة المهنة في الدول العربیةذاجتماعیة مع نماالمقدمة في الخدمة المعاطي علي،  أبو) ماهر 2
 .268، ص 2003، ردناالزهراء في الشرق، 
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الطفل والمراهق، ومن ثم  هتماماتاالتي یتفاعل معها غنیة بالمثیرات المتنوعة كلما ساعد ذلك في استثارة 

 )1ستجابة لهذه المثیرات والتفاعل معها وحل كثیر من المشكالت التي یواجهها.(اال

لعاب اال أون طبیعة المجتمع واعتیادیة الحیاة دفعت الطفل یعیش داخل المنزل في مشاهدة التلفاز إ -

ن هناك نشاطات تساعد على تطویر نفسي وجسمي واجتماعي للطفل، بحیث تعتبر هذه أالفیدیو بالرغم 

نفسي ساسیة في حیاته سواء في قوة الجسم وتحركاته وتخیالته وفي سویة الجانب الأنشطة األ

 )2جتماعي.(االو 

 )3احترام وتنمیة الروح الریاضیة.( -

 )4الریاضة المنظمة وسیلة لضبط سلوك التالمیذ، وتوجیه الروح الجماعیة.( -

النشاط الریاضي یساعد على نمو التلمیذ نموا جسمیا سلیما كما یساعد في رفع مستواهم الصحي  -

 )5الكثیر من العادات الصحیة السلیمة.( وٕاكسابهم

المراهق ینمو نموا  خصاألوبالثقافیة والریاضیة كلها تصب في جعل التلمیذ  نشطةاال أهمیة إن*    

جتماعیة خاصة في كیفیة اندماجه وتكوین االهم الناحیة االالعقلیة و  أومتكامال سواء من الناحیة الجسمیة 

 التعاونجتماعي كاالنطواء والعزلة وغرس فیه عملیات التفاعل االعن  وٕابعادهعالقات اجتماعیة سویة 

فعل ورد فعل یعزز من درجة  خریناالالتفاعل مع  مبدأحترام داخل الجماعة وبهذا ینشأ االوالتسامح و 

هم دوره المنوط به داخل الجماعة وتحمل المسؤولیة وظهور األو  خریناالالتوقع لسلوكاته من وجهة نظر 

 ذلك. أجلتحقیقها من  إلىتسعى  التي هذا كله یظهر وفقا لألهدافروح الجماعة، و 

في مرحلة  النشاط الثقافي والریاضي المدرسي للتلمیذ (المراهق) أهداف -2--22   

  التعلیم المتوسط:
 تكمن فیما یلي: :المدرسي النشاط الثقافي أهداف-1

 المدرسة وخارجها.اكتشاف المواهب ورعایتها وتشجعیها ونشر نتاجها داخل  -

                                                                 

(د.ط)، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  ،التربیة المدرسیة والمعلم(قراءة اجتماعیة ثقافیة)) السید سالمة الخمیسي، 1
 ).189-188، ص.ص(2000سكندریة، اال

2) M. Casati, Sports aquatiques pour les enfant, édition de vecchi S.A, paris , 2007, p 03  
، دار الفكر 4، طالعملیتیةالتربیة الریاضیة المدرسیة بین معلم الفصل وطالب التربیة ) أمین أنور الخولي وآخرون، 3

 . 79، ص 1994العربي، القاهرة، 
 .46، ص 2006،مجموعة النیل العربیة، القاهرة، 1، ترجمة هدى فؤاد، طعالماالالریاضة والثقافة ووسائل ) دیفید روي، 4
 .221، ص 1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طأصول التربیة والمعلمین) تركي رابح، 5
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 )1العنایة بالكتب واقتناءها. ( إلىمعلومات الطالب وتوجیه اهتمامهم الثقافي وتوجیه الطالب  إثراء -

الفرصة لهم  إتاحةرتفاع بالمستوى الثقافي لألعضاء عن طریق اال إلىهذا المجال  أنشطةتهدف  -

ال یتحقق ذلك عن و  صیلةاالض القیم علالضطالع والكتابة الفكریة المختلفة التي تعمل على غرس ب

بالعلوم المختلفة في شتى علوم المعرفة فقط، ولكن عن  عضاءاال هانإذحشو  أوطریق حجرات الدراسة 

بالمسؤولیة  حساساإلالقیم  المختلفة مثل  عضاءاالوبذلك یكتسب  نشطةاألطریق الممارسة الفعلیة لهذه 

 )2ى ضبط النفس واحترام العمل والتسامح والصبر والمثابرة. (والقدرة عل التعاونوالقدرة على التضحیة و 

 المجال. أفرادبین  التعاونروح المحبة و  إشاعة -

 ربط المفاهیم الثقافیة المكتسبة بالممارسات الحیاتیة. -

 .خراال الرأيتعزیز مبدأ تقبل  -

 )3ممارسة التفكیر الثقافي السلیم.  ( -

 والصداقة.  خوةاالوروح  خالقياالتنمیة الجانب  -

 جتماعیة.االعلى التفاعل وتكوین الشخصیة  یجاباإلبالنشاطات الثقافیة تنعكس  -

 )4 (الثقافیة تهذب وتغذي الوجدان وتصقل المواهب. نشطةاال -

 تتمثل فیما یلي: والتي :المدرسي النشاط الریاضي أهداف -2       

 هتمام بالصحة والعنایة بالقوام السلیم.اال -

 تنمیة الصفات البدنیة لدى التالمیذ في ضوء طبیعة الخصائص العمریة لكل مرحلة. -

 العمل على نشر الثقافة الریاضیة والتحلي بالروح الریاضیة الطیبة لدى التالمیذ. -

 )5التوجیه السلیم. ( إطارحتیاجات في االالمیول و  إشباع -

الفرد الممارس للریاضة یحافظ على سالمة بدنه من خالل  أنالمحافظة على سالمة البدن بحیث  -

 بنشاط وحیویة. أجهزتهالنشاط الذي یقوم به مما یكسبه جسم صحیح وسلیم وتعمل 

                                                                 

جتماعیة، القاهرة، اال، (د.ط)، المعهد العالمي للخدمة جتماعیة في المجال التعلیمياالالخدمة ) نادیة سلیم الزیني، 1
 .60، ص 1987

 .42) رفعت عزوز، مرجع سبق ذكره، ص 2
 عبد اهللا البكران، مقال حول النشاط الثقافي،  موقع الكتروني: )3
  http://www.soudishoolsankara.comم  یو  2014/05/02الساعة  15:30 
   http://www.vp1.alwazer.comیوم 2014/06/03الساعة  13:00موقع الكتروني:  )4
 .   62، ص 2007، ردناال، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 1، طالمدرسیة نشطةاالء عبد الحمید، اال) 5

http://www.soudishoolsankara.com/
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كتساب ان یتمكن الفرد من أالضروریة للحیاة الناجحة و  موراأل أهمتدعیم المهارات البدنیة فهي من  -

 أخرىبقدرات  أیضان تتمیز أ، و أنواعهاكالمشي والحركة بكل  ساسیةاألو الكثیر من المهارات البدنیة 

 متنوعة.

 )1جتماعیة من خالل ممارسة النشاط الریاضي. (اال مراضاألمحاربة  -

 والمعامالت والثقة بالنفس. التعاونالفرد في مجتمعه وتعلیمه  إدماج -

 المجتمع. أو للجماعةهو صالح للفرد وحده وما هو صالح كسب التوافق بین ما  -

والمعتقدات وقوانین المجتمع ویعمل على نشر الروح الریاضیة، وتنظیم  نظمةاالیتعلم الفرد كیف یحترم  -

 )2الجماعات.(

 )3مساعدة الفرد على التفكیر العمیق والواعي المنظم. ( -

هدف التربیة الریاضیة، هي تنمیة اللیاقة البدنیة، تنمیة المهارات  إن willgoose  ویلیجوسویوضح  -

 )4جتماعیة، النمو المعرفي، تنمیة القدرات العقلیة. (االالحركیة، الكفاءة 

المدرسي وتكوین التربوي  طاراالفأهداف  النشاط الثقافي والریاضي المدرسي ال تكاد تخرج عن *      

التلمیذ داخل الجماعة  إدماجتسعى  نشطةاالجتماعي فهذه اال الجانب وخاصة التلمیذ في جمیع الجوانب 

النشاط الثقافي والریاضي  أهمیةویتفاعل معهم مما ساعد في تكوین فرد اجتماعي، ومن هنا تكمن 

له  نشاطت التي یتضمنها فكل االالمدرسي خاصة لدى فئة المراهقین، وفقا للنشاط الممارس والمج

 تحقیقها. أجلمن  وأهدافه تحتوي على وظائف خاصة ب تاالمج

 :الالصفیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة نشطةاال ت االمج -2-2-3 
 ت یتضمنها والتي نذكر منهااالللنشاط الثقافي والریاضي المدرسي مج          

 التالیة: نشطةاال هذه شملتو  :الالصفیة ة المدرسیةالثقافی نشطةاال ت االمج -1

 :إلىویهدف  المسرحي: النشاط

 المسرحي ومدارسه. دباالو  وأغراضهالطالب نبذة تاریخیة عن المسرح  إعطاء -
                                                                 

 ، ص.ص2002، (د.ط)، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،جتماعیةاالمؤسسات التنشئة مراد زعیمي، ) 1
)222-224.( 
 .26، ص1993، (د.ط)، دار الفكر العربي، الكویت، التربیة البدنیة والریاضیة أصولالخولي،  أنور أمین)2
، ص 1998، ردناالي للنشر، و ، دار مجدال1، طوالتحدیث صالةاالالنشاطات التربویة المدرسیة بین ) رسمي علي عابد، 3

261. 
 .56، ص 2008، ردناالللنشر والتوزیع،  أسامة، دار 1، طعلم النفس الریاضي) رمضان یاسین، 4
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 تعریف الطالب بأهم القضایا التي یعالجها المسرح. -

 تدریب الطالب على فن الكتابة للمسرح. -

 تدریب الطالب على فن النقد المسرحي. -

 المسرحي ومتطلباته. خراجاالتدریب الطالب على فن  -

 بعض الدراسات والبحوث على بعض الفنون الشعبیة. إجراء -

 جتماعیة عن طریق المسرح المدرسي.االتدریب الطالب على معالجة بعض الظواهر  -

 البارزة ومواقفهم وحنكتهم... الخ. سالمیةاالالقیادات  أبطالتجسید بعض المواقف التاریخیة لبعض  -

یع المقررات المدرسیة بشكل مسرحیة المناهج لتبسیط المعلومة وترسیخها بشكل معالجة بعض مواض -

 )1درامي محبب.(

دبیة وقدرة على االعمال االوتتكون هذه الجماعة من تالمیذ لدیهم میول لمعالجة  دبیة :االالجماعة  -

 واللغویة .دبیة االدبي في ممارسة الشعر والقصة وٕاعداد البحوث والدراسات االنتاج اال

خرى بما تقدمه االسهام في ألوان النشاط المدرسي االإن هذه الجماعة یمكن أن یكون لها مجال في     

الحفالت التي تقیمها المدرسة وٕاتاحة  أواعة المدرسیة ذاال أوالمناظرات  أومن إنتاج فكرى في الندوات 

، وفي ذلك إنماء وتربیة لشخصیة علیهاقدیم فقرات الحفل والتعلیق الفرصة أمام أعضاء الجماعة في ت

 التالمیذ على أمل أن یصبح منهم رواد یشار إلیهم في مستقبل أیامهم .

 جماعة الندوات والمحاضرات والخطابة : -

دبي االرتقاء بمستواهم االتدریب التالمیذ على مواقف الخطابة والمحاضرات و  إلىوهذه الجماعة تهدف     

من ندوات ومحاضرات، وذلك  ة،شراف على ما یتم عقده داخل المدرساإلعداد و اإلوالثقافي، ومن مهامها 

 بالتنسیق لها واستقبال المدعوین وتدبیر أماكن جلوسهم، وتهیئة الجو المریح.

كما أنها لشجاعة والجرأة والثقة بالنفس، جتماعیة وبث روح ااالوفي ذلك تدریب التالمیذ من الناحیة     

قدراتهم واستعداداتهم لیصبح منهم الخطباء الموهوبین والمحاضرین المقتدرین ویؤدون دورهم  مجال لتنمیة

 في المجتمع.

 

 
                                                                 

ص. ص ، 2008، ردناال، دار الصفاء للنشر والتوزیع، 1، طلألطفال بداعیةاالنشطة اال)جمیل طارق عبد المجید، 1
)36-37.( 
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 جماعة الصحافة المدرسیة : -

ففیها ممارستها داخل المدرسة،  إلىمیذ نشطة الثقافیة التي یمیل التالاالالصحافة المدرسیة من أبرز   

 یلى : بیة بشكل خاص والتي من أبرزها ماوأهداف اللغة العر مجال لتحقیق أهداف التربیة بشكل عام 

 طالعاال إلىعن أحاسیسهم وتوسیع آفاقهم وحفزهم  ئة الفرصة أمام التالمیذ للتعبیرتساعد على تهی -1

 والتزوید بالمعرفة. 

ذلك تدریب لهم على استخدام اللغة العربیة بشكل صحیح قراءة وكتابة وفهما وتعبیرًا وما ینتج عن  وفي   

بمرورهم بخبرات ذات قیمة تجعلهم أكثر بداع في المجال الصحفي، اإلكار و بتاالروح  ذلك من تنمیة

 نجاحًا في المستقبل.

نسانیة اإل  تعتبر الصحافة المدرسیة مصنعًا لتكوین جیل یؤمن بالحق ویؤیده ویعتنق المثل -2

 وحملة لألقالم في المستقبل. للرأيلیصبح منهم قادة  الرفیعة ویطبقها،

بینهم والتنظیم،   التعاونجتماعیة للتالمیذ عن طریق االتشارك بقیة الجماعات في تحقیق التربیة  -3

على النفس  عتماداالو واقع عملي، كما أن فیها مجال للمثابرة  إلى، والعمل على ترجمتها هدافاألووضع 

وتحقیق الذات وٕاشباع المیول والهوایات، هذا وتتخذ الصحافة المدرسیة عدة أشكال، حیث نجد أن هناك 

وفي مجال اعة المدرسیة بنشر أخبار التالمیذ المتفوقین دراسیًا ذاإلالصحیفة المسموعة عن طریق 

 )1(ت والمسابقات، وكذلك نشر أخبار النشاط المدرسي وما تم إنجازه من أعمال.االالبحوث والمق

خبار المدرسیة والصحفیة المصورة التي تعتمد على األكما أن هناك الصحیفة المقروءة وتشمل سبورة     

للتالمیذ وٕانتاجهم، وكذلك ت من الصحف الیومیة والمجالت وتحلیتها ببعض الرسوم االقص الصور والمق

تهم في االوصحیفة الجماعة وصحیفة المدرسة التي تحتوى على إنتاج التالمیذ ومق، صحیفة الفصل

 دبیة .األت العلمیة و االمختلف المج

ت االوتعتبر مجلة المدرسة من ضمن أشكال الصحافة المدرسیة، حیث تحتوى على العدید من المق    

ها غالف جمیل وفیها مجال لأللوان والخطوط والترقیم والفهرسة والتي یمكن أن والمواد المتنوعة ویحتوی

مع جماعة الصحافة المدرسیة، وفي ذلك مجال  التعاوندور في إخراجها ب الفنيیكون لجماعات النشاط 

                                                                 

 الساعة 15:00 ت النشاط  المدرسي وابرز جماعاته،االلبن، مقال حول مجأبو  وجیه المرسيموقع الكتروني:  )1
 http//www.alhewar.org   یوم، 2013/12/10
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 إلىبین جماعات النشاط المدرسي للوصول  التعاونألحدث مواقف تعلیمیة تربویة تحقق التكامل و 

 المشتركة التي تنشدها التربیة .هداف األ

ولدیهم الرغبة ، واالطالعالقراءة  إلىن یمیلون تتكون هذه الجماعة من التالمیذ الذی جماعة المكتبة : -

وٕاصدارات من محتویات  زمالئهم داخل المدرسة في الحصول على ما یرغبون من كتب في مساعدة

 .المدرسة

 هداف التالیة :األوعن طریق هذه الجماعة یمكن تحقیق      

 مكتبة وطرق تصنیفها وفهرستها.تزوید التالمیذ بالمعلومات التي تساعدهم على إدراك أهمیة ال -1

 استخدام المكتبة وما تحتویه من كتب ومراجع.على إكساب التالمیذ للمهارات والقدرات التي تساعدهم  -2

، وحرصهم على البدء في إنشاء مكتبات میذطالع لدى التالاالو  ةوبذلك یتم غرس وتعزیز حب القراء     

یام تزداد نموا واتساعًا لیجد كل األأنها مع مرور  الإن كانت في بدایة أمرها مبسطة إ خاصة لهم التي و 

 منهم أنه أصبح في المستقبل من أصحاب الفكر الذین ال یرضون عن المكتبة بدیال .

أنها وسیلة لتدریبهم على استخدام الكتب في البحث العلمي والقراءة الناقدة واختیار الكتب وما  كما     

 ل وتحلیلها وجمع المعلومات منها.و ایرتبط بذلك من قراءة الرسوم البیانیة والخرائط والجد

ن ومساعدتهم، خریاالمع  التعاونتنمیة اتجاهات وعادات ومیول تربویة مثل احترام النظم والقوانین و  -3

 الخ.… وتحمل المسئولیة، وشغل الفراغ، بطرق تربویة 

جتماعي والمهني بغرس هذه المبادئ لدیهم لیصبح لها االوبذلك یتحقق النمو للتالمیذ في المجال     

                                           )1(مفعول واضح في حیاتهم الیومیة والمستقبلیة. 

 الخطوط :جماعة تحسین  

وهذه الجماعة تضم في عضویتها التالمیذ الموهوبین في مجال الخط، والراغبین في تعلم الخط     

أكثر من ذوى المعرفة بأنـواع الخط العربي وقواعده مثل النسخ  أوالعربي وٕاجادته، تحت إشراف مدرس 

 الخ.… والرقعة والكوفي والدیواني والریحاني 

لجماعة في مساعدة التالمیذ على الممارسة العملیة لهذا النشاط، كما تستطیع وبذلك یتضح دور هذه ا    

 إلىت التي تحتاج االألعضائها أن تساهم في النشاط المدرسي بشكل عام في المج  بجانب خدامتها

 خرى.االصدارات التي تنفذها الجماعات اإلین بارزة للصحف و و اكتابة عن أوعالن اال أوالدعایة 

                                                                 

 ) نفس المرجع، موقع الكتروني.1 
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عمال الزخرفیة باستخدام الخط العربي األمع جماعة النشاط الفني في إنتاج بعض  التعاونویمكن     

إلظهار الناحیة الجمالیة، وما یرتبط بها من تأثیر ایجابي في نفوس التالمیذ في هذا المجال، وبذلك تتم 

 ت النشاط المدرسي.االعملیة الترابط بین مج

 اعة المدرسیة:ذاالجماعة  -

عالم بإشراف اإلاعة و ذاإلاعة المدرسیة من التالمیذ الذین لدیهم میول في مجال ذاإلجماعة  تتكون    

 أحد المعلمین المؤهلین علمیًا وفنیًا.

جتماعیة االته المتعددة الثقافیة و االبمج رتباطهاالوتتخذ هذه الجماعة مكانا بارزًا في النشاط المدرسي     

ولهذا ینبغي أن تهتم المدرسة بها وتولیها مزیدًا من العنایة لما ، تاالالمجوالفنیة وقدرتها على احتواء هذه 

تالمیذ المدرسة والتي من  إلىلیس ألعضائها فحسب بل یتعدى ذلك  ققه من أهداف تربویة وثقافیة تح

 :أبرزها

واجهة المستمعین مدبیة في األلقاء والتعبیر یكتسب التالمیذ عن طریقه الجرأة االمنبر من منابر  -1

 وسرعة البدیهة والطالقة في الحدیث وحسن التصرف . رتجالاالو 

 عداد للمادة العلمیة.اإلتساعد على اتساع مدارك التالمیذ ومعارفهم عن طریق البحث و  -2

 والخجل والشعور بالنقص لدى التالمیذ. نطواءاالت االتساعد على القضاء على ح -3

صغاء وتفهم ما یقال وتذوقه ونقده وغیر ذلك من الخبرات الثقافیة اإلیعتاد التالمیذ على حسن  -4

 واللغویة.

وسیلة لترابط أفراد المجتمع المدرسي ولتآلف قلوبهم وتوحید أفكارهم وتدعیم العالقات بین التالمیذ  -5

 كروفون.والبیئة المحلیة عن طریق استغالل المناسبات الوطنیة وٕاعطاءها ما تستحقه من برامج عبر المی

اعي متفهم وقادر على تحمل المسئولیة في هذا المجال وذلك عن طریق التدریب على إذإیجاد جیل  -6

 اعیة وصیانتها.ذاإلدوات األجهزة و األاعیة، وعلى حسن استخدام ذاإلإعداد وتقدیم البرامج 

بذور الخیر في دارة وغرس اإلوحسن التنظیم و  التعاونجه النشاط المدرسي في تحقیق أو مشاركة  -7

 )1نفوس التالمیذ عن طریق برامجها الهادفة.(

 :ةالالصفی ةالمدرسی ةالریاضی ةنشطاأل ت االمج -2    
 والتي تشمل كل من  الریاضیة الجماعیة:  نشطةاأل -

                                                                 

 الكتروني. نفس المرجع، موقع )1
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 كرة القدم.-

 كرة السلة. -

 .دكرة الی -

 كرة الطائرة. -

 ما یلي: إلى لعاباال هذوتهدف ه     

 تنمي المهارة وسعة الفهم. -1

 الجماعة. أعضاء بین التعاونتنمي قیمة  -2

 المحافظة على المثل العلیا للروح الریاضیة. -3

 زیادة في الروح المعنویة وتنمیة الوالء للجماعة. -4

 )1عتزاز بالجماعة وبالمجتمع المحلي وبالروح الوطنیة والقومیة.(اإل -5

 التالیة والمتمثلة في: نشطةاألفي العموم یمارس التالمیذ  الفردیة: نشطةاأل

 القفز الطویل). -الجلة -مةو االمد -العاب القوى( سباق السرعة -

  )2الجمباز. ( -

   التي نشطةاألالتالمیذ نحو  إقبالالثقافیة والریاضیة یزید من  نشطةاالت االالتنویع في مج إن 

جتماعیة واندماج التالمیذ مع االالعالقات  تنمیةفي  أساسیایمیلون لها ویرغبون بها، وهذا یلعب دورا 

 أهمیةعلى  أكدتجتماعي، وهناك الكثیر من النظریات التي االوبالتالي زیادة التفاعل  خرین اآل

 بها التالمیذ.جتماعي خاصة داخل الجماعة المدرسیة من خالل النشاطات التي یقوم االالتفاعل 

 لألنشطة المدرسیة (الریاضیة والثقافیة): النظریةالمقاربة -2-2-4
 التفاعلیة الرمزیة: -1

الحیاة الجماعیة، ومن  أشكالهو العامل الرئیسي في كل Interactionجتماعياالالتفاعل  أنالشك  -

ن تكرار إمن هذا ف أكثرالمجتمع وثقافته.  لهام ألي دراسة لدینامیاتإثم فان مصطلح التفاعل هو المشكل 

 )   3جتماعي.(االمعینة من التفاعل یساعد على تشكیل قاعدة واحدة لالستمراریة والنظام في العالم  أشكال
                                                                 

، جامعة بیروت العربیة، عمان، 2، طالنشاط المدرسي(مفهومه، تنظیمه، وعالقته بالمنهج)) فهمي توفیق محمد مقبل، 1
 ).154-153، ص .ص(2011

 .202، ص 1999، سكندریةاالزاریطة، اال، المكتب الجامعي الحدیث 1، طالتربیة أصول) احمد الطیب، 2
 .75، ص 2009، سكندریةاال، دار المعرفة الجامعیة، (د.ط)، جتماع الثقافياالعلم )محمد احمد بیومي، 3
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        ،جتماعیةاالداخل مؤسساتهم  فراداألبالتفاعل المتبادل الحاصل بین  التفاعلیة الرمزیة تهتم النظریة -

، وعن طریق خرىاألیتفاعلون فیما بینهم من خالل اللغة والوسائل  فراداأل أن إلىالنظري  طاراإل ویشیر

 الرفض حول العدید من القضایا. أوذلك یستطیعون التعبیر عن الموافقة 

ینموا قابلیة الحوار بینهم، فیجب  أنخرین، علیهم االقادرین على التفاعل مع  فراداالیصبح  أن جلوأل -

 خرین منهم.االتمتلك تصورا كامال لفهم توقع  أن

بموجب التفاعل الرمزي یمارس العدید من النشاطات ودرجة ممارسته تتوقف على المعنى  فاإلنسان -

متقاربون في ما یعنیه ذلك السلوك لهم، فالفرد  أنهملتلك النشاطات له، والسلوك الجماعي لألفراد یعني 

 خرین.االفهم سلوكه یجب دراسة التفاعل بینه وبین  جلوأل یعیش منعزال،  أن لیس بمقدوره

یتغیر بموجب  فراداألن سلوك أفالتفاعل هنا یعبر عن اتصال دائم ذي معنى مشترك بین المجتمع، و  -

 )1الحالة الجدیدة. ( إلىالمعنى المسند 

یمتد لیشمل استمرار  وٕانماجتماعي فحسب، االفال یتوقف نوع التفاعل داخل المدرسة على التقارب  -

موقف آخر خالل الفعالیات  إلىتكرار التفاعل. فعن طریق تكرار التفاعل واستمراره من موقف تربوي 

 .نشطةاألو 

فالنشاط المدرسي هو احد آلیات العمل التربوي، حیث تتعامل النشاط الغیر الصفي مع بقیة المحتویات  -

 )2رسي یؤثر في نوع وطبیعة العالقات. (والنشاط المد ،التربویة والتعلیمیة المنهجیة

یختلفون في  فراداأل أن الإ، فراداألجتماعي بین االوالنشاطات الریاضیة تعد نموذجا معقدا للتفاعل  -

 الریاضیة، فقد یعد البعض الریاضة وسیلة لتحقیق الفوز على  المعنى والمدلول الناجم عن الممارسة جانب

 )3خرین.(االوسیلة لتنمیة عالقات وصداقات مع  أنهاخرین، بینما یعدها آخرون اآل

المجال  أوفي مجال الممارسة الثقافیة فالتفاعل في مجال الثقافي یكون في تطابق الفرد مع النمط  أما -

هذا  إطاراختالف شخصیة الفرد تبعا لدوره في  إلى ضافةاإلبالثقافي، وتشكیل الثقافة الشخصیة للفرد، 

 )4المجال الثقافي.( أوالنمط 
                                                                 

، الدار العلمیة الدولیة للنشر 1، طجتماع التربوي الریاضياالعلم ، إبراهیمي. مروان عبد المجید و اعبد الكریم العز  إیاد )1
 .24، ص 2002، ردناالوالتوزیع، 

 ).239 – 238ص () السید سالمة الخمیسي، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .24، ص مرجع سبق ذكرهي. مروان عبد المجید إبراهیم، و ا) إیاد عبد الكریم العز 3
، دار المعرفة الجامعیة، جتماع الثقافي)االالمجتمع والثقافة والشخصیة( دراسة في علم ) السید عبد العاطي السید، 4
 ).209 – 208، ص.ص  ( 2003سكندریة، اال
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دراسة ثقافة المدرسة التي تعكس الكثیر من مظاهرها المختلفة السیما  إلىهذه النظریة تسعى  "إن     

تها سواء كانت ریاضیة، أم ثقافیة، أم االنشطة تتنوع مجاأل، تلك school activitésالمدرسیة  نشطةاأل

ت أخرى متعددة، إنما تعكس طبیعة التنشئة التربویة السلیمة داخل االعلمیة، أم تربویة، أم بیئیة، أم مج

 أوالرسمیة  دائیةاأل لألسالیب أساساالمدارس والتي قد تظهر نوعیة الحیاة الدراسیة باعتبارها موجه 

جتماع عن العالقة االمام علماء التربیة والنفس و تما یحدد في نفس الوقت، مدى اه وهذاالتعبیریة التلقائیة. 

 أعلىتحقیق مستویات  وأیضا، والتجدید والتحدیث، واالبتكار، بداعاإلالمدرسیة والقدرة على  نشطةاألبین 

والثقافات  نشطةاأل أنمن التحصیل والدرجات الدراسیة للتالمیذ. فلقد ظهرت العدید من الدراسات على 

من التحصیل  أعلىتساعد التالمیذ على تحقیق مستویات  بأنهاي التعاونالمدرسیة ذات الطابع التنافسي و 

اتي للتالمیذ داخل المدارس، كما یجعل ذالفردي ال شباعاإلالدراسي والذكاء العلمي والثقافي، كلما تحقق 

 )1كما تحددها نظریات التربیة".( أدائيمنها  أكثرالمدرسة نقطة جذب للتالمیذ واعتبارها تنظیم تعبیري 

 الوظیفیة: یةالنظر  -2     

جزاء المترابطة وتكون نظاما منظما، كما تعتبر األن المجتمع مجموعة من أساسیاتها تعتبر أومن       

والریاضة  ،نجدها تركز على النشاط الریاضيساسیة التي تجمعهم، االن المجتمعات متماسكة بفعل القیم أ

جتماعیة دور االجتماعي من خالل الممارسات االتسهم في تحقیق حاجات النظام  نهاأب بصفة عامة

جتماعي، االن للریاضة دور حاسم في النهوض بالصحة العامة والتطور أووظیفة، ولهذا فهي تعتبر 

نها تساهم في الدور الحاسم في ترابط وتماسك الجماعة أجتماعیة، كما االدورها في التنشئة  إلى باإلضافة

 ) 2نتماء داخله.(االجتماعي وتعزیز االوالمجتمع مما یزید في تحقیق السلم 

دلیل على أن لها  الإجتماع التربیة بهذا النوع من النشاطات ما هو اال* إن اهتمام النظریات علم    

ي مرحلة التعلیم كونها تساهم بدرجة كبیرة في تنمیة وتطویر أهمیة بالغة في حیاة التلمیذ خاصة المراهق ف

 وكل ماجتماعي االالجوانب المهمة في حیاة التلمیذ منها ما هو جسمي وعقلي وخاصة منها الجانب 

خرین ما یجعله شخص اجتماعي بشخصیة سویة اآلیخص إكساب وتزوید التلمیذ وتفاعله وتفتحه مع 

 صالح في المجتمع. وسلیمة تساهم في إعداده كفرد 

 

                                                                 

الجزء الثاني، دار (د.ط)، ، ةجتماع النظریة السوسیولوجیة المعاصر االالنظریة في علم عبد اهللا محمد عبد الرحمن، ) 1
 .   91، ص 2003المعرفة الجامعیة، بیروت، 

http//philes.forumorabia.com2 موقع الكتروني:   الساعة   11:00،  06/11/2014 یوم ( 
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 :خالصة

في المساهمة  نشطةاال أهمحد أیعتبر النشاط الثقافي والریاضي المدرسي في مرحلة التعلیم المتوسط      

، ولكن حینما فراداألفعل بین  أساسالتفاعل هو  یعد إذجتماعي لدى التالمیذ، االتنمیة وزیادة التفاعل 

الریاضي و كتفاعلهم داخل الجماعة، ولهذا فالنشاط الثقافي  فعالاألو  هدافاألمتشابهین في  فراداألیكون 

جتماعیة  بینهم ولهذا ركزت المدرسة االجتماعي وزیادة العالقات االتحقیق التفاعل  إلىالمدرسي یسعى 

بإنشائها داخل المدارس رسمیا  أقرتهالجزائریة في مرحلة التعلیم المتوسط على هذه النشاطات وهذا ما 

وقوانینها تنص علیها من  اووظائفه اأهدافه ارسمي له منظم إطارفي  ةرسیمد ةریاضیو  فیةجمعیة ثقا

خالل المواد المحددة في الجریدة الرسمیة الخاصة بوزارة التربیة والتعلیم، وسوف نتطرق بالتفصیل عن 

تحتویها هذه هذه الجمعیة وكل ما یخصها من تعریف وأهداف وأهمیة  وقوانین وغیرها من العناصر التي 

للتفاعل  ان تجعل النشاط وسطأنها أن مبادئ هذه الجمعیة من الوجه البیداغوجي من شإ، ولذلك فالجمعیة

والمتابعة ما  االهتمامویحظى بدوره  وبقیمته وینال جانب من  الصفات الحسنة الذي یتعلم فیه التلمیذ

 هدافه المرغوبة. أیحقق به 

 

 

 

 
 
 
 
 



 الفصل الثالث

 الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في المدرسة الجزائریة.
   

 تمهید
 القانون األساسي للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة. -3-1

 أهمیة الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة.-3-2

 أهداف الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة.-3-3

 الریاضیة المدرسیة. دور الجمعیة الثقافي -3-4

 الهیكلة الصالحیة للجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة.-3-5

 الموارد المصاریف للجمعیة الثقافیة المدرسیة. -3-6

 دور رئیس المؤسسة في تنظیم وتنشیط الجمعیة. -3-7

 أعضاء الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة.-3-6

 الثقافیة الریاضیة المدرسیة. أهم النشاطات التي تعتمدها الجمعیة-3-7

 التوقیت الخاص بممارسة النشاط الثقافي الریاضي المدرسي. -3-8   

 .الخالصة
 



  الفصل الثالث  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في المدرسة الجزائریة
 

53 
 

 تمهید:
التشریع المدرسي الجزائري في لألنشطة الثقافیة والریاضیة، ف اهتمامالتربیة والتعلیم الجزائریة،  تولي    

قرار حول إنشاء جمعیة ثقافیة  األنشطة في المدارس، ولقد تم إصدار یؤكد بضرورة وجود هذهقانون 

لى ابراز إهذه األنشطة باإلضافة  تحدیدجل أنصوص من و  ریاضیة مدرسیة، إذ تحتوي على قوانین ومواد

، ومن تسعى الجمعیة إلى تحقیقها من خالل األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة ها التيوأهداف تهاأهمی

بین األطوار التعلیمیة التي لها حق في إنشاء هذا النوع من الجمعیة هي مرحلة التعلیم المتوسط لما لها 

أهمیة بالغة في توفیر هذه األنشطة كون التلمیذ في هذه المرحلة یمر بفترة مهمة وصعبة، وبحاجة إلى 

 ة واجتماعیة في نفس الوقت.تكوین شخصیة متزنة وقوی فيممارسة هذه األنشطة حتى تساعده أكثر 

 القانون األساسي للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة: -3-1
تتكون في إطار األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة بین التالمیذ، جمعیة تسمى الجمعیة  التسمیة:

 الثقافیة والریاضیة المدرسیة.

 مدة صالحیة الجمعیة غیر محدودة.  المدة:

 یكون مقر الجمعیة بالمؤسسة وتسجیل الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة بمدیریه التربیة. المقر:

 04(المادةوع والنوادي، الجمعیة العامة من ) هیئات هي المكتب التنفیذي، الفر 03تتكون الجمعیة من (

 ).10المادة  إلى

تحادیة الوالئیة للخدمات اإل، ن الوالئیتینتعتبر الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة امتدادا للجمعیتی   

التأسیس الواردة في  المكملة للمدرسة، والرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة. وبالتالي ال تخضع إلجراء

 ).31 – 90( في المواد القانون الخاص بالجمعیات

الجمعیات الثقافیة الریاضیة ن تأسیس إوباعتبار السید مدیر التربیة هو رئیس الجمعیتین الوالئیتین، ف   

 المدرسیة یخضع لمصادقته.

مدیریة التربیة قصد  إلىیتكون الملف الخاص بتأسیس الجمعیة الثقافیة الریاضیة الذي یرسل     

 المصادقة على الوثائق التالیة:

 طلب المصادقة على تأسیس الجمعیة موجه للسید مدیر التربیة (نسختین). - 

 نسخ). 03تأسیسي للجمعیة الثقافیة الریاضیة (محضر االجتماع ال - 

 نسخ). 03للجمعیة موقع من طرف الرئیس والكاتب العام ( األساسيالقانون  - 

 منه ما یلي: األولىسجل مداوالت الجمعیة الثقافیة الریاضیة یكون مرقما، وتتضمن الصفحة     
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التربیة لوالیة .... الستغالله كسجل  ... قد اشر من طرف السید مدیرإلى 01هذا السجل المرقم  أن" 

 لثانویة......". – یةإلكمالللجمعیة الثقافیة الریاضیة 

للجمعیة  األساسيوما یلیها محضر االجتماع التأسیسي + القانون یدون في الصفحة الثانیة       

 )1الثقافیة الریاضیة (بعد توقیعها من طرف كل من الرئیس والكاتب العام).(

مرسوم وزاري للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة یشمل مجموعة  فالجمعیة الثقافیة والریاضیة هي*  

جل سیرها بشكل نظامي، وتعتمد على ملف خاص بها یكون في مدیریة التربیة، وبما أن أمن المواد من 

 درسي. إذن مكملة للنشاط الم هيخاصة بالتلمیذ، فالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة 

 الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: أهمیة -3-2
بالغة في حیاة المؤسسة لما لها من دور في ربط الصلة بین مختلف  أهمیةللجمعیة الثقافیة الریاضیة  -

، فهي عامل مزیل للفروقات والحواجز التي وٕاداریین، وعمال وأساتذةالتربویة من تالمیذ  األسرة أعضاء

 .مشاكل عدیدة في مؤسستنا التربویةطالما سببت 

المجموعة التربویة عن طریق االحتكاك  فرادأتشجیع النشاطات الثقافیة والعلمیة والریاضیة بین مختلف ف -

 بین هذه المجموعات یتولد عنه حب االطالع واالكتشاف واالختراع، ودقة المالحظة.

هداف تساعد لى تحقیق مجموعة من األإتسعى الجمعیة الثقافیة والریاضیة في مرحلة التعلیم المتوسط  - 

 بذلك على تنمیة التلمیذ في جمیع الجوانب. 

 الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: أهداف -3-3
 ویمكن حصرها فیما یلي:

 .واجتماعیاترمي إلى تكوین النشء تكوینا وطنیا وأخالقیا  -1

 .خلق مجموعة مدرسیة متجانسة ومتماسكة داخل المؤسسة -2

تساعد على تفتح الملكات وٕایقاظ المواهب عند التالمیذ، وتزرع فیهم حب الخیر والعمل وتذوق  -3

 .الجمال

ب التالمیذ على تحمل المسؤولیة، وتنمي فیهم الشعور بالواجب، وتبعث روح المبادرة والتعاون یتدر  -4

 .س الجماعي عندهموالح

                                                                 
1) statut. Adoptes par l’assemble général, 04/06/1992, C N F fédération algérienne du sport  
scolaire Alger. 
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تشجع على انتشار الممارسة الریاضیة في أوساط التالمیذ وتغرس فیهم روح المنافسة النبیلة، وتعمل  -5

 .على إبراز واكتشاف العناصر المتفوقة في هذا المجال

بعث  توفیر تعلیم یثیر في التالمیذ المیل إلى اإلبداع وحب الجمال ویقودهم إلى المساهمة الفعالة في -6

 .وتنشیط الحیاة الثقافیة

تدفع التالمیذ إلى االنفتاح فرص لصقلها وتنمیتها وتشجیعها، و تساعد على اكتشاف المواهب، وتتیح ال -7

 على المحیط واالندماج في الوسط االجتماعي الذي یؤدي إلى بعث روح التضامن.

 )1( والبیئي.ربط الصلة بین المؤسسة ومحیطها االجتماعي والصناعي والثقافي  -8

* أهم ما یمیز وجود هذه الجمعیة في المؤسسات التعلیمیة، إزالة الفجوة الموجودة بین األسرة التربویة   

من مدیرین وأساتذة وعمال اإلدارة وتالمیذ، ما یساهم أكثر في زیادة التقارب واالندماج والتفاعل، وهذا ما 

تنمیة التلمیذ في جمیع الجوانب وتنشئته  لمن خال برزه أكثر األهداف التي تسعى الجمعیة تحقیقها،ت

إال عن  ه المهام التربویة ال تحققوٕادماجه وتفاعله مع الغیر حتى یصبح فرد صالح في المجتمع، وهذ

 قوانین ومواد تضبط وتحكم مسار هذه األنشطة وكیفیة تسییرها وممارستها.طریق 

بعض مواده هذا الجانب الهام من العملیة  تلالذي تناو  76/71المرسوم إلىونشیر بهذا الصدد    

 :التربویة

 :14المادة 

تتوفر فیها جمیع الظروف  أن، ویجب أفرادهامجموعة تربویة یعیش ویتطور التلمیذ بین  األساسیة المدرسة

إلكمال التربیة التي یتلقاها من العائلة وتیسر الحیاة الجماعیة، وبث حب الوطن والعمل، وخلق روح 

 الجماعة واحترام الغیر.

 :15المادة 

فردیة  إنتاج وأعمالحیاة المجموعة التربویة اعتمادا على نشاطات ثقافیة وفنیة وریاضیة  أحوال تنظم

تساعد هذه النشاطات على خلق محیط مالئم باستمرار الزدهار  أنوجماعیة، وفترات ترویح والبد من 

 استعدادات التلمیذ ومواهبه.

 

 

                                                                 
 http://www.ouarsenis.comیوم    2014/01/01الساعة  10:30موقع الكتروني:   )1
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 : 16المادة 

ولیاء أیضع مدیر المؤسسة بالتعاون مع الجماعات المحلیة والمنظمات الجماهیریة والسیما جمعیة   

 التالمیذ البرنامج السنوي للنشاطات الثقافیة والفنیة والریاضیة.

 ) ما یلي:31المتعلق بنظام الجماعة التربویة في مادته ( 778كما جاء في القرار رقم  -   

 إطارفي النوادي والجمعیات المنشأة داخل المؤسسة في  أولیائهم" ینخرط التالمیذ برخصة من   

على  ویواظبونوالریاضیة والترفیهیة، ویشاركون في هذه النشاطات وفقا لهوایاتهم  النشاطات الثقافیة

 )1ممارستها".(

  إن هذه المواد التي نصت علیها الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة هي عبارة عن بعض قرارات

مادي، تخص توفیر الوسائل الخاصة بهذه األنشطة وما یلزمها من جو ومحیط مناسب، من جانب ال

من أولیاء التالمیذ أو  المؤسسة في حد ذاتها توالتأطیر وتكاتف الجهود من جمیع الجهات سواء كان

هذا التوافق بین الجانب المادي والجانب و ، من التالمیذ أنفسهم وهذا ما یخص الجانب البشري وأ

البشري في مجال األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تساهم أكثر في توضیح الدور الذي تلعبه 

الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تجاه التالمیذ من خالل ممارستهم لألنشطة الثقافیة والریاضیة 

 المدرسیة. 

 الریاضیة المدرسیة: ةدور الجمعیة الثقافی -3-4
 الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة نذكر ما یلي: إلیهاالتي تسعى  األدوارمن بین 

 التالمیذ فیها. وٕادماجالفروع والنوادي العلمیة والثقافیة والفنیة  إنشاء -1

 السلوكات الخیرة عن طریق ممارسة العمل الجماعي. إكساب -2

 المساهمة بمنجزات التالمیذ في الحفالت الوطنیة والدولیة والمناسبات المختلفة. -3

 تطویر وتنمیة وتنظیم النشاطات الثقافیة والفنیة والعلمیة داخل المؤسسات التربویة. -4

 تمكین التالمیذ من اكتساب مهارات متعددة والقیام بمبادرات خالقة. -5

سؤولیة مع غرس حب العمل واالعتماد على النفس، والتعرف على بعث روح التطلع والشعور بالم -6

 القیم الجمالیة والفنیة وتذوقها.

 .المساهمة في الحمالت التطوعیة وتجمیل المحیط المدرسي -7

                                                                 
) وحدة التشریع المدرسي، الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة، المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین 1

 ).57-56، ص. ص  (2005الجزائر، –مستواھم،  الحراش 
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 تنظیم التبادل الثقافي بین المؤسسات بهدف تشجیع السیاحة الثقافیة الوطنیة. -8

إن الدور الذي تقوم به الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة یساعد أكثر أهمیة ممارسة األنشطة     *

تهجها الجمعیة یجعل هذه األنشطة یسودها الدقة تنللتالمیذ، فمن خالل الهیاكل والصالحیات التي 

 .  وتدیر شؤونها ، بحیث لها هیكلة وصالحیات خاصة بهاوالرسمیة والجدیة، ولیس فقط للترویح والترفیه

 الهیكلة الصالحیة للجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: -3-5
 المكتب التنفیذي:  -1

مرسما یعین  أستاذا أویضم المكتب التنفیذي مدیر المؤسسة رئیسا قانونیا بصفة دائمة، المراقب العام 

والمنشطین المشرفین على الفروع، التالمیذ ممثلو  األساتذةللمالي قانونیا،  أمیناككاتب عام، المقتصد 

 الفروع.

ویأمر  األساسیةوالجمعیة العامة ویسهر على تطبیق القوانین  مدیر المؤسسة اجتماعات المكتب یترأس -

 أمریتعلق بالمحاسبة ومالیة الجمعیة ویسدد المصاریف التي  المال بكل ما أمینبكل المصاریف، یكلف 

 بها الرئیس طبقا للتعلیمات الصادرة في هذا الشأن من الوزارة.

 النوادي: أو الفرع -2

یتكون الفرع من التالمیذ الذین لهم استعدادات ومیول متقاربة والذین یجتمعون لممارسة النشاط الذي  -

 . إلیهیمیلون 

ریاضي معین. ویمكن  وأفني  أوثقافي  أوتشتمل الجمعیة على فروع یختص كل منها بنشاط علمي  -

 نشاط الفرع. إطارضیقة یختص كل منها بعمل معین في  أفواج إلىتقسیم الفرع 

والمستوى الدراسي، تسهر  األعمارحسب  أفواج إلى تظاظ النادي یمكن تقسیم التالمیذوفي حالة اك -

) تالمیذ مشتملة 04 أو 03مكونة من (  شاطات ومصالح الفرع لجنة تنفیذیة داخل الفرععلى تسییر ن

 على:

 رئیس ونائب رئیس. -

 كاتب الفرع.  -

 مسؤول الوسائل والمالیة. -

اللجنة التنفیذیة للفرع التالمیذ المشاركین فیه بناءا على قائمة یحددها المنشط المسؤول  أعضاءوینتخب  

 مطلوبة.ال األماكنویقدمها لمدیر المؤسسة للمصادقة  علیها وتشمل القائمة على ضعف عدد 

 یقوم الفرع بإنجاز وتطبیق النشاطات الخاصة والمدرجة في البرنامج العام الذي یحدده المكتب التنفیذي. 
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 الجمعیة العامة:-3

 تتكون الجمعیة العامة من:

 مدیر المؤسسة رئیسا. -

 المكتب التنفیذي للجمعیة. أعضاء -

 المكتب التنفیذي للفروع. أعضاء  -

 التالمیذ. أولیاءرئیس جمعیة  -

 للمؤسسة. اإلداریین واألعوان األساتذة -

 )1تلمیذ ممثل لكل قسم تربوي.( -

اجتماع في بدایة السنة  أولالجمعیة العامة تجتمع في دورات عادیة بمبادرة من الرئیس یقع  :التسییر

لتقییم برنامج السنة المنصرمة مع وضع الخطوط العامة  أكتوبرمن شهر  األولالدراسیة خالل النصف 

 لبرنامج النشاطات السنة الجاریة.

المكتب التنفیذي یجتمع مرة في الشهر لتقییم النشاطات المنجزة والقیام بتعدیالت محتملة كما یحدد    

العام، اللجنة برنامج الشهر التالي ویحضر محضرا عن جلساته الذي یوقع علیه كل من الرئیس والكاتب 

التنفیذیة للفرع تجتمع مرة كل نصف شهر لتقییم مدى تطبیق برنامجها خالل الفترة المنصرمة وتحدید 

 تدرج نشاطاتها.

سیر في * إن هذه الهیكلة والصالحیات التي ترتبط بالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، تسهل أكثر    

ى ابعد الحدود وتصبح بطریقة احترافیة، إال أن هذا النوع من األنشطة الثقافیة والریاضیة والمدرسیة إل

حتى یتم توفیر ما یلزم لهذه االنشطة من تجهیزات ووسائل األنشطة یحتاج إلى الجانب المادي والمالي 

 .   المناسبة لها

 الموارد المصاریف للجمعیة الثقافیة المدرسیة: -3-6
  :تتكون موارد الجمعیة من اقتطاع -
 النفقات المدرسیة التي یدفعها التالمیذ. -

 الهبات والمساعدات والمنح.  -

 .األخرىاشتراكات التالمیذ الرحاالت والزیارات وغیرها من النشاطات  -

 وموارد الحصص الترفیهیة  وبیع منتوجات فروع الجمعیة. -

                                                                 
 ).  56 -43وحدة التشریع المدرسي، مرجع سبق ذكره، ص . ص( )1
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 المسموح قانونا. األخرىكل الموارد  - 

 وتشمل المصاریف على: -

 .وأفواجهاوالمواد الضروریة لتنظیم نشاطات فروع الجمعیة  واألدواتشراء اآلالت  -

 تمویل التظاهرات الثقافیة والفنیة والریاضیة التي تنظمها المؤسسة. -

 .یغطیها البرنامج المالي أنكل المصاریف التي یعتبرها المكتب التنفیذي ضروریة شریطة  -

) 2010 -2000من سنة ( وصلت مصاریف الخاصة في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة ولقد  

 حسب الجدول الموضح:

 )1.(المدرسیة والریاضیة الثقافیة نشاطاتلل المخصصة النفقات تطور :01رقم الجدول

 .دج یارلم الوحدة

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 0.15 0.13 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 النفقات

شخذ: ل  .2010 -2000مشروع میزانیة الدولة لوزارة التربیة الوطنیة  ئك
یخص  في ما 2010لى غایة إ 2000وزارة التربیة الوطنیة من  ن نفقات میزانیةأیوضح الجدول     

ة في ن عدد النفقات الجمعیأخر، فنالحظ آالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تزاید من سنة الى 

ــ 2000ذ قدرت عدد النفقات في إ، 2010یختلف عن سنة  2000سنة  ــ لى إلتصل من سنة  0.02بــ

 2005 -2004 -2003 -2002ن كل من سنة أننا نالحظ أال إ 0.15لى إ 2010خرى حتى سنة أ

ــ  ــ ، لترتفع في السنوات التي تلیها في سنة 0.05استقرارا على مدى هذه السنة حیث قدرت النفقات بــ

ــ 2006 ــ ــ  2007ما سنة أ ،0.07بـ ــ ــ لترتفع النفقة في سنة  0.09بلغت  2008وفي سنة  ،0.8قدرت بـ

نها نسبة قلیلة بمقارنتها أن الوزارة قد خصصت میزانیة لهذا الجانب رغم أ، ونجد 0.13لى إ 2009

 النفقات االخرى.   

* إن هذه المصاریف والموارد المالیة تساعد كثیرا في نجاح األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة،    

ن أن نفقات یوبالرغم أن الجدول یب وبالرغم من معظم هذه المصاریف هي من قبل التالمیذ أنفسهم،

مدرسیة في تزاید إال أنها ال تزال تحتاج إلى میزانیة أكثر من ذلك حتى األنشطة الثقافیة والریاضیة ال

هو  هنا المهمو  .تصل إلى مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال، كون أن هذه النفقات ال تزال ناقصة

                                                                 
   http// www.el _massa.com1/2015 ،14:00 :04/ 10) موقع الكتروني 
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تستفید منها األنشطة، وهنا یكمن دور رئیس الجمعیة الثقافیة والریاضیة ر هذه الموارد بطریقة تسیّ  أن

 مدیر المؤسسة. وهو نفسهالمدرسیة والذي 

 دور رئیس المؤسسة في تنظیم وتنشیط الجمعیة. -3-7
یعتبر مدیر المؤسسة بحكم وظیفته كرئیس للجمعیة الثقافیة الریاضیة، و كآمر بصرف میزانیتها    

یحرس  أنجلها ال بد أالتي تأسست من  األهدافالرئیسي لها. ولكي یتمكن من تحقیق  السنویة  المحرك

 على القیام بما یلي:

جانب  إلىعقد جمعیة عامة تضم  إلىهیكلة الجمعیة في بدایة كل سنة دراسیة بالمبادرة  إعادة -

) وهذا قصد تقویم نشاطات األقسامالمربین والموظفین العاملین بالمؤسسة ممثلین عن التالمیذ (مندوبي 

مكاتب  –والمالي). وتجدید هیاكل الجمعیة( المكتب التنفیذي  األدبيالسنة المنصرمة: ( تقدیم التقریرین 

جمیع الكفاءات  أمامطوط العریضة للبرنامج السنوي لألنشطة فسح المجال خالفروع والنوادي). ورسم ال

في  أنشطتهمة في التأطیر التالمیذ وتوجیههم، وتنظیم للمساهم إقصاء أوالحسنة دون تهمیش  واإلرادات

 النوادي المختصة والمفتوحة بصفة رسمیة. إطار

من خالل تسطیر رزنامة دقیقة لعقد الجلسات التقویمیة سواء  األنشطةمتابعة تنفیذ البرامج وتوجیه  -

 إدخالوذلك قصد على مستوى مكاتب الفروع والنوادي،  أوعلى مستوى المكتب التنفیذي للجمعیة 

 في البرامج وفق متطلبات المراحل المختلفة، والمواعید الوطنیة والدینیة. أوالتعدیالت الالزمة في الهیكلة 

وباعتبار أن مدیر المؤسسة التربویة نفسه رئیس للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة له  *   

أعضاء الجمعیة على كل ما هو جدید من الصالحیات الكاملة في عقد االجتماعات  وأیضا باطالع 

خالل النصوص واإلجراءات الجدیدة والمسابقات المعلن عنها من قبل الوزارة، وله عالقة بتسییر میزانیة 

هذه الجمعیة وكیفیة إنفاقها، كما له دور في بعث المشرفین على النشاطات الثقافیة والریاضیة وٕاعطائهم 

 .ى تحدید أعضاء هذه الجمعیةالتوجیهات الالزمة، باإلضافة إل

 الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: أعضاء-3-8
 القانونیون: األعضاء -3-9-1

 األساسیةاجتماعات المكتب التنفیذي، ویسهر على تطبیق القوانین  یترأسمدیر المؤسسة رئیسا:  -1

بكل المصاریف التي یقرها  ویأمرالنشاطات الثقافیة الریاضیة،  إطاروالتعلیمات الصادرة عن الوزارة في 

 .اإلطارالمكتب في حدود الصالحیات المخولة في هذا 
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مرسم كاتب عام: یكلف الكاتب العام للجمعیة بالتنسیق بین النشاطات التي  أستاذ أومستشار التربیة  -2

 تقررها الفروع، ویسهر على متابعة تنفیذها وتطبیق قرارات المكتب والجمعیة العامة.

المالیة للجمعیة، بتسییر االعتمادات  أمینالمال: یكلف المسیر المالي بصفته  أمینتصد المؤسسة مق -3

المالیة، وضبط سجالت المحاسبة طبقا للتعلیمات الصادرة في هذا الشأن، وبتسدید المصاریف التي یقرها 

 المكتب التنفیذي.  

 المنسق في التربیة البدنیة، عضو. األستاذ -4

 المنتخبون: ضاءاألع -3-9-2

 التربیة البدنیة. أساتذةعضوین من الفروع الریاضیة منتخبین من بین  -6

 عضوین من الفروع الثقافیة والعلمیة منتخبین من طرف منشطي هذه الفروع. -7

 التالمیذ. أولیاءعضوا منتخبا ممثال لجمعیة  -8

 ) تالمیذ منتخبین من بین المشاركین في الجمعیة العامة.03( ثالثة -9

 للجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: األساسيتعدیل القانون    

 بأمر من السلطة الوصیة. إالالحالیة  األساسیةیمكن تعدیل القوانین  ال -

 لمؤسسات التعلیمیة.الثقافیة والفنیة والعلمیة والریاضیة یمكن تأسیسها في مختلف ا األندیة -

تم تصنیفها انطالقا من طابعها،  األنشطةمجموعة من  األساسيتتضمن القائمة المقترحة في القانون  -

 إلىوتوسیعها  إثراؤهاوهي مقدمة على سبیل المثال ویمكن  ،، فنیة، علمیة، تكنولوجیة، ریاضیةأدبیة

تلك التي لها عالقة  أوالمحلیة المتوفرة، منها البشریة والمادیة  اإلمكانیات، انطالقا من أخرىنشاطات 

 )1بالتجهیزات والمنشآت واالعتمادات المالیة.(

المشاركین في المؤسسة  األطراف* ما یمیز الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة هي مشاركة جمیع 

التعلیمیة من مدیر وعمال إدارة ومقتصدین وجمعیة أولیاء التالمیذ وأیضا التالمیذ، ما یساهم في فاعلیة 

هذه األنشطة، وما یبرز أكثر أهمیتها هي المجاالت التي تحتویها هذه األنشطة حتى تجعل التلمیذ یمارس 

  النشاط حسب رغبته وقدراته ومهاراته ومواهبه.
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 النشاطات التي تعتمدها الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة: أهم -3-9
 (الثقافیة): األدبیة النشاطات

 المكتبة المدرسیة. -

 المجلة المدرسیة. -

 المجلة الحائطیة ( بالقسم وبالمؤسسة). -

 .األدبي اإلنتاج نادي -

 نادي البحوث التاریخیة. -

 الثقافیة.نادي المحاضرات واللقاءات  -

 المتنوعة. األدبیةنادي المسابقات  -

 نادي تجوید القرآن الكریم وترتیله. -

 النشاطات ذات الطابع الفني والجمالي:

 نادي المسرح. -    

 .رائس المتحركةنادي الع -    

 نادي الفنون التشكیلیة. -    

 .األقسام نادي تجمیل المؤسسة وتزیین -    

 ذات الطابع العلمي: النشاطات

 ،..........).أعشابالجمع والتصنیف ( صخور، حشرات، نباتات،  - 

 ،.........).أشجارالتجارب الزراعیة ( زهور، خضر،  - 

 تربیة الحیوانات ( طیور، دواجن، اسماك، نحل،...........). - 

 ..........).، دراسة الطقس،.األشجارالتجارب العلمیة (دارسة التربة، تلقیح  - 

 نشاطات التبادل واكتشاف الوسط:

 .أنواعهاالزیارات والجوالت والرحالت بمختلف  - 

 المراسلة المدرسیة. - 

 التحقیقات والبحوث الجماعیة. - 

 جمع الطوابع البریدیة. - 

 الحمالت التعاونیة داخل المؤسسات وخارجه   - 



  الفصل الثالث  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في المدرسة الجزائریة
 

63 
 

 نشاطات ذات طابع تكنولوجي:

 التصویر الشمسي. نادي -   

 نادي الوسائل السمعیة البصریة (سینما، تركیب شرائح، تسجیالت،..........) -   

 نادي التجارب التكنولوجیة المتنوعة، ( تجارب في التفكیك والتركیب، دراسة وظائف اجهزة مختلفة). -   

 اآللي. اإلعالم نادي -   

 النشاطات الریاضیة:

 الجماعیة:  والتي تشمل: الریاضة -        

 كرة القدم. -

 كرة الید. -

 كرة السلة. -

 كرة الطائرة. -

 الریاضات الفردیة: والتي تتضمن: -   
 العاب القوى (سباق، عدوى، مشي، قفز،.......).  -    

 الجمباز.  -    

 المصارعة الیابانیة.  -    

 تنس الطاولة.  -    

 الشطرنج.   -    

ن هذه المجاالت تستوجب ممارستها وفق برنامج زمني محدد وتوقیت اسبوعي لها یكون منظما حتى إ*     

    ممارستها في اوقات خارج وقت الدراسة.یسهل على التلمیذ 

 التوقیت الخاص بممارسة النشاط الثقافي الریاضي المدرسي: -3-10
نشاطات الجمعیة  إطارفي  األعمالعلى السیر الحسن للدروس وبصفة عادیة، یجب تنظیم هذه  حفاظا    

الدراسة، كأمسیات یومي: االثنین والخمیس، بحیث یستفید كل تلمیذ راغب  أوقاتالثقافیة الریاضیة، وخارج 

 )1.(أسبوعیاساعتین بنشاط علمي  أوفي االنخراط بساعة 
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األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، یجعل التالمیذ ینخرطون في هذه النوادي  * إن التنویع في مجاالت    

یجب والفروع وفق رغباتهم فكلما تنوعت هذه المجالت الخاصة باألنشطة زاد إقبال التالمیذ علیه، كما 

 االنخراطیجعل التلمیذ مرتاح في مما تزامن مع وقت الدراسة، یكون م لها، وال تخصیص الوقت المناسب

 وممارستها من دون ضغوط الدراسة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثالث  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في المدرسة الجزائریة
 

65 
 

 

 خالصة:
الوزاریة  وقراراتهاا هقوانین وتعرفنا ،لجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیةلتطرقنا  وأثناء ،في مجمل القول     

مسخرة في ذلك كل الظروف والموارد البشریة  ،تهتم بالنشاطات ذات الطابع الریاضي الثقافي المدرسيالتي 

 والمادیة حسب ما هو معلن عنه في مراسیمها الوزاریة.

تعتمد الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة على مجموعة من النشاطات مختلفة ومتنوعة والتي ترمي إذ     

میذ في مرحلة التعلیم المتوسط تنمیة كل النواحي الخاصة بالتل إلىوالتي بدورها تسعى  أساسیة أهداف إلى

الذي یمر بفترة حرجة ومهمة في حیاته وهي مرحلة المراهقة والتي تستوجب اهتمام بالغ بالمراهق في جمیع 

هم من ذلك الجانب االجتماعي، بحیث تسعى الجوانب الجسمیة، واالنفعالیة، والوجدانیة، والنفسیة، واأل

واجتماعیا وهذا من خالل النشاطات  وأخالقیا جسمیاتكوین التلمیذ  ىإلالجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة 

التي یمارسها التالمیذ والتي تعتمد بالدرجة على العمل الجماعي، مما یساهم في جعل التلمیذ یكّون عالقات 

 واالندماج معهم وبث فیهم روح التعاون والتضامن. نهااقر اجتماعیة مع 

إال أن هذه القوانین هي الجانب األساسي والتنظیري المخصص للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة       

في مرحلة التعلیم المتوسط، وبغض النظر عن هذه القوانین وما تحتویه من الزامیات حول العمل وفق هذه 

لها أرضیة خصبة في المؤسسة التربویة القوانین وتطبیق كل ما جاء فیها، إال أن هذه القوانین البد أن تكون 

وتوفیر كل الظروف من قبل المؤسسة في حد ذاتها حتى تعمل هذه الجمعیة بشكل نظامي وتساهم وتساعد 

 تكوین فرد صالح في المجتمع. أجل في تنمیة التلمیذ في جمیع الجوانب والسعي من

 تصبفرد صالح في المجتمع إذ  تحقق نها أنأمن شالجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة فتطبیق مساعي     

یعني  ،للتالمیذ وبالتالي تنمیة الجانب االجتماعي للتلمیذ إكسابهجل أفي الجانب االجتماعي من  أكثر أهدافها

یكتسبها التلمیذ  أنالمظاهر التي یجب  أهممن  هذا األخیر یعد إذجعل التلمیذ المراهق یتفاعل اجتماعیا 

فالتفاعل االجتماعي یساهم في تكوین شخصیة سویة اجتماعیة لتلمیذ المراهق  ،والعزلة حتى یتجنب االنطواء

التي یتضمنها التفاعل االجتماعي كالتعاون  والقیم في مرحلة التعلیم المتوسط من خالل تنمیة العملیات

 في الفصل القادم. إلیهاوالتضامن والتكیف وغیرها من العملیات االیجابیة والتي سوف نتطرق 
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ــه.-4-7 ــ ــ  مستویات التفاعل االجتماعي والنظریات المفسرة لــ

 أسالیب قیاس التفاعل االجتماعي والطریقة السوسیومتریة.-4-8

ــة ـــ ــ ــ ــ ــ  خالصــ
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 تمهید: 
 أولیةن حدوث التفاعل صفة الحیاة االجتماعیة وعملیاتها، أل أساستعتبر عملیة التفاعل االجتماعي      

 األفرادفي حیاة  أساسیةیعد التفاعل االجتماعي عبارة عن نواة  إذمن صفات التجمع البشري، 

تشكیل الضوابط  إلى، والذي بدوره یؤدي األفرادكبیر في تشكیل سلوك   أهمیةذو  فهواالجتماعیة، ولهذا 

یحتوي التفاعل االجتماعي مجموعة من العملیات المهمة والتي تساعد في تحدید دور كل  إذاالجتماعیة، 

حینما ندرك  تهأهمی، حیث تظهر تنظیما وتنسیقا مع بعضها البعض أكثرفرد في الجماعة مما یجعلها 

والذي بدوره یؤدي إلى  ،في تشكیل سلوك األفراد یضاأكما تظهر  ،وراء كل بناء تنظیم اجتماعي بأنه

تشكیل الضوابط االجتماعیة لدیهم فالتفاعل االجتماعي یحدد دور كل فرد في الجماعة  مما یجعلها أكثر 

 تنظیما و تنسیقا مع بعضها البعض .

   .التفاعل االجتماعي ماهیة إلىونظرا ألهمیة التفاعل االجتماعي في هذه المرحلة فسوف نتطرق     

 التفاعل االجتماعي:  أهمیة -4-1
 التفاعل االجتماعي فیما یلي: أهمیةوتنحصر       

 ن تبادل الحاجات یتطلب التفاعل.التفاعل ضروري إلشباع الحاجات االجتماعیة، أل -1

 ضروري الستمرار الجماعة وبقائها. -2

 للتفاعل نتائج (ایجابیة على شخصیة الفرد) في مختلف مراحل حیاته. -3

 أفرادالتعاون البّناء، وتعمیق الصالت بین  إلىالتفاعل الذي یتم وفق قوانین وقیم متفق علیها یؤدي  -4

 المجتمع، ومن ثم (تماسك الجماعة).

السلوك المتنوعة، واالتجاهات  أنماطة االجتماعیة، حیث یتعلم الفرد والجماعة لعملیة التنشئ أساسایعد  -5

القیم السائدة، والثقافة والتقالید  إطاروجماعات المجتمع الواحد في  األفرادالتي تنظم العالقات بین 

 االجتماعیة المتعارف علیها.

 التعاون  المحبة و أساسالعالقات االجتماعیة مع اآلخرین وتعزیز التفاعل االجتماعي على  إنشاء -6

 )1االحترام.( و 

                                                                 
  //:www.cairodar.comhttpیوم،      4201/12/13الساعة،  11:00موقع الكتروني:   )1

http://www.cairodar.com/
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االتجاهات والمیول واالهتمامات  إلغاء أوتكوین  أوتغییر  أوتعدیل  إلىالتفاعل االجتماعي یؤدي  إن -7

ات، ونظریات الحیاة، مجرد االستعداد والقیم واآلراء والمعتقدات وسمات الشخصیة ووجهات النظر والفلسف

 )1. (نتباهالالمقابلة شخص ما یثیر 

 شروطها أهمالتفاعل االجتماعي یسهم في تكوین سلوك الفرد وتهذیبه، لذا فالجماعة من  نإ 

 وتكیفا مع بعضهم البعض. اتماسك أكثر، حتى تصبح أعضائهاهو التفاعل االجتماعي بین 

التفاعل االجتماعي یعتمد على مجموعة من خصائص تمیزه عن غیره من المظاهر  أنونجد       

 .وأهمیةقیمة  أكثر، وتبرزه وتجعله األخرى

 خصائص التفاعل االجتماعي:  -4-2
 للتفاعل االجتماعي مجموعة من الخصائص نذكر منها:         

 .األفكارلتبادل المجموعة  أفرادیعد التفاعل االجتماعي وسیلة اتصال بین  -1  

 .األفرادحدوث التفاعل االجتماعي بین  إلىلكل فعل رد فعل مما یؤدي  نأ -2  

معین فإنه یتوقع حدوث استجابة معینة بین  وأداءا یقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكیات معند -3    

 سلبیا. أوایجابیا  إماالجماعة  أفراد

 )2ظهور القیادات وبروز القدرات والمهارات الفردیة.( إلىالمجموعة یؤدي  أفرادالتفاعل بین  -4    

 نه یكون موجه نحو هدف معین.أمن خصائصه  أیضا -5    

 عن طریق التفاعل االجتماعي یقوم كل فرد بدوره ومسؤولیاته. -6    

 یعطي الفرصة لألفراد كي یتمیز كل فرد منهم بفردیته وشخصیته المستقلة عن اآلخرین. -7    

 أنالتفاعل االجتماعي الستمرار الهویة الثقافیة فمن المعروف  أشكال أهمتعتبر اللغة من  - 8    

 األداةاالختالف بین الشعوب في القیم والعادات والتقالید یصاحب االختالفات في اللغة، لذا فاللغة هي 

 )3التي یستخدمها الفرد في التعبیر عما بداخله، وتمكنه من فهم اآلخرین. (

ــ       و ممیزات التفاعل االجتماعي والذي أحول خصائص  یحي بن العربيوفي الدراسة السابقة لــ

 یحددها فیما یلي:
                                                                 

 ، 2006،  (د.ط)،  دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  علم النفس االجتماعي) عبد الرحمان محمد العیسوي، 1
 .42ص  
 .15، ص1998، (د.ط)، دار الكندري، األردن،  دینامیات الجماعة والتفاعل الصفي) المنسي حسن، 2
، 2004دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، ، 1، طسیكولوجیة التنشئة االجتماعیة) صالح محمد علي أبو جادو، 3

 .89ص
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 الجماعة تصبح أن هذا معنى و االجتماعیة الصبغة یعطیها الجماعة أفراد بین االجتماعي التفاعل - 

 ممثلة اتهشدو  كمیتها و السائدة العالقات نوع األخصائي حساب في یدخل إذ  ،أفرادها مجموع من كبرأ

 . التفاعل معدل في

 داخل معین بأداء یقوم الفرد ألن بالتوقع الجماعة األفراد بین أینش الذي االجتماعي التفاعل یتمیز -

 بقیة من الرفض یتوقع أو لها االستجابة الفرد یتوقع معینة توقعات عدة الفرد لهذا فإن الجماعة محیط

 على مبنیا توقعه یكون و العقاب أو الثواب أیضا الفرد یتوقع قد و عمل من به قام لما الجماعة أعضاء

  .مشابهة أحداث على بالقیاس أو سابقة خبرات

 على كذلك یساعد نهأ إال الفرد لسلوك بالنسبة االلتزام من نوعا یمثل االجتماعي التفاعل أن بجانب - 

 إتاحة على یساعد ذلك، و لآلخرین بالنسبة فردیته و بشخصیته منهم كل یتمیز أن لألفراد الفرصة إعطاء

 )1.(الفرص هذه مثل

 تلخص خصائص التفاعل االجتماعي في ثالث نقاط وهي: أخرىوهناك وجهات نظر       

جماعات في المجتمع، ولهذا فإن مكونات  أفرادیتم بین  وٕانماالتفاعل االجتماعي ال یتم من فراغ  -

بین  أو، أكثر أوثالثة  أوموضوعات التفاعل یتسم طبقا لعناصر الداخلة، فقد یكون التفاعل بین اثنین 

 كثیر وكثیر.بین  أوواحد وكثیر، 

، األثر ىتعني العالقة بین حدث یسمى السبب وحدث وآخر یسم العلیة:( والتفاعل "العلیة"  أساس -
 أومجموعة العالقات السببیة  إلىبحیث یكون الحدث الثاني نتیجة لألول، وبھذا یشیر ھذا المصطلح 

 األسبابنه ال یقوم على مقدمات ال تعقبها نتائج ضروریة وال تنقطع سلسلة أ أيعالقات السبب والتأثیر)، 

 والنتائج دون هدف مفهوم.

 أوالضوء  أوغایته، ولذلك یتم عن طریق مواصالت كاللون  إلىالتفاعل یستخدم وسائل توصل  -

  )2(التي تصطلح علیها الجماعة. األخرىوسائل االتصال  أوالكهرباء 

 الجتماعي ضروري في حیاة التالمیذالتفاعل ا أنالتفاعل االجتماعي تؤكد على  خصائص إن 

من خالل تكوین  أونه یتمیز بإعطاء كل فرد حقه سواء من خالل الدور المناسب له أباعتباره 

 إلىیضطلع بها داخل الجماعة، باإلضافة  أنشخصیته، ومن خالل المسؤولیات التي یجب 

                                                                 
ممارسة األلعاب الجماعیة ودورھا على التفاعل االجتماعي عند العبي البطولة الوالئیة لوالیة ) یحي بن العربي، 1

، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، معھد التربیة البدنیة والریاضیة، تخصص العلوم االجتماعیة والریاضیة، الجلفة
 . 95، ص 2012/2013)، الجزائر، 03معة الجزائر (جا

http//philes.forumorabia.com  2  ،موقع الكتروني: 13:30 الساعة، 12/08/2015 یوم ( 
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جعل التلمیذ یتكیف مع  إلى إضافةاكتساب التلمیذ مجموعة من القیم النبیلة كالتعاون والتضامن 

مما یؤدي إلى تحقیق أهداف یسعى التفاعل االجتماعي إلیها، وفق شروط  ،المحیط الذي حوله

 یقوم علیها.

 التفاعل االجتماعي وشروطه: أهداف -4-3
 التفاعل االجتماعي: أهداف -3-1-  4

 نذكر منها:  األهدافمجموعة من  األفرادیحقق التفاعل االجتماعي بین        

 حاجاتهم. إشباعالجماعة وتحدید طرق  أهدافتیسیر التفاعل االجتماعي لتحقیق  - 

 أفرادالسلوك المتنوعة واالتجاهات التي تنظم العالقات بین  أنماطیتعلم الفرد والجماعة بواسطته  - 

 القیم السائدة والثقافة والتقلید االجتماعي المتعارف علیه. إطاروجماعات المجتمع في 

 ة مستمرة.المساعدة على تقییم الذات واآلخرین بصور  - 

 واإلصابةالعزلة  إلىالمساعدة على تحقیق الذات وتخفیف وطأة الشعور بالضیق فكثیرا ما تؤدي  - 

  باألمراض النفسیة.

 )1وغرس الخصائص المشتركة بینهم. ( المساعدة على التنشئة االجتماعیة لألفراد - 

  إلىالتفاعل االجتماعي یسعى  أنالتفاعل االجتماعي یتضح لنا  أهداف التطرق إلىمن خالل 

من خالل أهداف فرد ذا شخصیة سویة، یكون عالقات اجتماعیة، ویساعده غلى تحقیق تكوین 

، وهذا ال یكون أو ال یحدث مواجهته للمشاكل المختلفة أثناءالجماعة وتقدیر ذاته وحسن التصرف 

 تنمیته وتعزیزه. إال عن طریق ضوابط وشروط حتى یسهم في نجاحه و

 شروط التفاعل االجتماعي: -4-3-2

 یتضمن التفاعل االجتماعي مجموعة من الشروط وهي كما یلي:       

مؤثر  إمالحدوث ظاهرة التفاعل االجتماعي ومن غیر تبادل یكون السلوك  أساسيشرط  التبادل: -1

 متأثر من جانب واحد فحسب، وكال التأثیرین ال یعني التفاعل االجتماعي. أو

لحدوث التفاعل االجتماعي فبدون استمرار یكون الموقف السلوكي فعل  أساسيرط ش االستمرار: -2

تنبیه ویرد علیه  أيمقتصرا على شخص یتلقى  األمرسببا ومسببا في اتجاه واحد، ویكون  أوورد فعل، 

 ثم ینتهي عند هذا الحد.

                                                                 
 . 413، ص 2004، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، طعلم النفس االجتماعي) جودة بني جابر، 1
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بین  أوبین الشخصین المتفاعلین تكون العالقة مباشرة  أيوهو یترتب على التبادل،  المواجهة: -3

 ن یتم التبادل وجها لوجه.أالمتفاعلین، و  األشخاصمجموعة 

المتفاعلین بحیث  األشخاص أویتداخل الشخص المتفاعل  أنویقتضي االستمرار  تداخل السلوك: -4

لوك كل واحد استجابة لسلوك اآلخر ومنبها سیعتمد على سلوك الواحد منهم على سلوك اآلخر فیكون 

 له في نفس الوقت.

في الموقف االجتماعي  األشخاصتتكامل استجابات  أنونعني بالتوافق المتبادل  التوافق المتبادل: -5

 )1بطریقة سهلة حیث یبدو تبادل السلوك بینهم وكأنه عادة واحدة متعددة الجوانب للشخص الواحد. (

 الجو المناسب لتنمیة رتوفر هذا الشروط المحددة للتفاعل االجتماعي یساعد كثیرا في توفی إن 

توفر شروط التفاعل فالتفاعل االجتماعي لألشخاص بصفة عامة وللتالمیذ بصفة خاصة، ولهذا 

 الستمرار الجماعة. وأساسيضروري  أمراالجتماعي داخل الجماعة 

التفاعل یتكون  إذهذه الشروط یمهد للخطوة القادمة والتي تمثل مراحل التفاعل االجتماعي،  وتوفیر    

 بصفة رسمیة. مرحلة ظهور التفاعل االجتماعي إلىمراحل حتى تصل  أربعمن 

 ه:ئمراحل التفاعل االجتماعي ومباد -4-4
 مراحل التفاعل االجتماعي: -4-4-1  

التفاعل عبر  أنماطنمط من  إطارعملیة التفاعل االجتماعي التي تحدث بین طرفین وفي  إن     

 أشاراتجاه اجتماعي معین، وقد  إلى أوعالقة اجتماعیة معینه،  إلىوسیط معین تؤدي في العادة 

وجود عدد من المراحل لعملیة التفاعل االجتماعي التي تحدث بین طرفي  إلى كوبرو ورتشل

 هي: لوهذه المراحاجتماعیین 

وفي هذه المرحلة یتبادل الطرفان عبارات المجاملة واآلراء العفویة غیر مخططة،  مرحلة التعارف: -1 

ویقوم كل طرف بمحاولة معرفة الطرف اآلخر واكتشافه وتحدید قیمته وفائدته بالنسبة له وألهدافه، 

 مدى التشابه والتوافق بینهما.  إلىمبدأ الكلفة والعائد  إلىمستندا 

 إلیهایسعى كل طرف لتحدید نوع العالقة التي یفكر في التوصل  مرحلة التفاوض والمساومة: -2

 النتاجات والمكاسب لهذه العالقة. أفضلمع الطرف اآلخر باحثا عن  وٕاقامتها

القیمة ویتوقف في یقتنع كل طرف بالطرف اآلخر من حیث المزایا و مرحلة التوافق وااللتزام:  -3

 مكتفیا بما وصلت عالقته بالطرف اآلخر. األخرىالبحث عن البدائل 
                                                                 

 .117، ص 2000، األردن، دار الفكر، 2، طالنفس االجتماعيعلم ) خلیل عبد الرحمان المعایظة، 1
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عن القرارات التي تعبر عن القناعات  اإلعالنیتم  عن العالقة وتعزیزها وتثبیتها: اإلعالنمرحلة  -4

 إلیهال في المرحلة السابقة لتأكید نمط العالقات التي تم التوص طرافألا إلیهوااللتزام الذي توصل 

 )1وتحقیقها عن طریق التفاعل.(

  یمر التفاعل االجتماعي بأربعة مراحل حتى یصبح في حالة نضج ونستطیع القول على الجماعة

مرحلة التعارف، وهذه المرحلة تمر على  إلىجماعة متفاعلة، فهو بدایة یمر بطبیعة الحال  بأنها

مرحلة جس النبض لكلى الطرفین وهي  بأنهاعالقة في بدایة التشكل، وهنا نستطیع القول  أي

وصول كل  أوتكون تلقائیة بمحض الصدفة  وغیر مخطط لها، لتظهر بعدها مرحلة كیفیة تقبل 

 إلىلوصول ل، وهذا ما یؤدي لإلقناعكل ما عنده  إخراجل كل طرف و وهنا یحا األخر إلىطرف 

بعضهم  راءآع، وتقبل درجة االقتنا إلىوهي مرحلة قبول كل طرف باآلخر  األخرىالمرحلة 

عن هذه العالقة  اإلشهاروالتي تتمثل في  نهائیةوالمرحلة ال األخیرةالنتیجة  إلىالبعض، هذا یؤدي 

ایجابیة، بحیث یرضى كل طرف  ةوتعزیزها بحیث یتقبل كل طرف باآلخر ویتفاعل معه بطریق

 حدوثه ووقوعه. أثناءعي باألخر، وهذا یتم من خالل المبادئ التي یرتكز علیها التفاعل االجتما

 مبادئ التفاعل االجتماعي: -4-4-2

االحتكاك باآلخرین مما یؤثر تأثیرا كبیرا في حل المشكالت واتخاذ القرارات ومن  أي   االتصال: -1

 خالله یتم نشوء النظم االجتماعیة وانتشار الثقافة.

 ذهن في محدد معنى أو معینة فكرة نقل یعني و األفراد، بین العالقات عن تعبیر االتصال إن    

 یحدث االتصال عملیة طریق عن و األشخاص، من مجموعة أو آخر شخص ذهن إلى ما شخص

 تحدث لكنها و لذاتها، تتحقق أو تحدث أن یمكن ال االتصال عملیة و األفراد، بین االجتماعي التفاعل

 أیة في التفاعل عملیة دراسة و فهم یستحیل حیث االجتماعي التفاعل عملیة أساس هي حیث من

 ) 2.(أفرادها بین االتصال عملیة على التعرف دون جماعة

 كانت لما یستطیع النظر لنفسه من خالل نظرة اآلخرین له. اإلنسان أن أي   االجتماعیة: األدوار -2

 الفرد إجادة تستلزم أكثر أو شخصیة تتضمن أدوارا فیها الفرد یلعب الذي االجتماعي التفاعل مواقف

                                                                 
 ، ص.ص2001، األردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1، طعلم النفس االجتماعي) احمد عبد اللطیف وحید، 1
  )90- 91.( 
، 2001، ، دار الفكر العربي، القاهرة1، طسیكولوجیة الفریق الریاضي) فوزي احمد أمین. بدر الدین طارق محمد، 2

  .38ص
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 قد مما لدوره، بالنسبة نفسه داخل في به القیام على القدرة أو اآلخرین، دور تصور على القدرة و لدوره

 ) 1".(الغیر مكان أنفسنا وضع محاولتنا ":بالعبارة عنه نعبر

له اثر كبیر في عملیة التفاعل فالفرد عندما یقوم بأداء معین یضع في اعتباره توقعات  التوقع: -3

 عدة الستجابات اآلخرین.

 وضوح یعد و مشابهة، أحداث إلى بالنسبة القیاس على أو السابقة، الخبرات على التوقع یبنىو       

 یؤدي كما التفاعل، عملیات أثناء في االجتماعي السلوك لتنظیم ضروریاو  الزما أمرا التوقعات

 عن بالعجز الشعور إلى یؤدي صعبا أمرا اآلخرین سلوك مع التالئم عملیة جعل إلى غموضها

  )2.(المناسب السلوك إنجاز في االستمرار

فاشل ووراء كل مهارة اجتماعیة  أویكون وراء كل تفاعل اجتماعي ناجح  االجتماعي: اإلدراك -4

 )3یستخدمها الناس في عالقاتهم. (

ودوافعهم  أفعالهمتقویم الفرد لسلوك اآلخرین من ناحیة  أي التقویم لسلوك الفرد واآلخرین: -5

الفرد من تفاعله معهم، ویقّوم سلوكهم حسب قیم ومعاییر ومعتقدات  إلیهاواإلشباعات التي یتوصل 

 )4المجتمع.(

 :وهي وهناك ثالث تكوینات لعناصر موقف التفاعل االجتماعي     

 وهو تكوین عالقة بین فردین یؤثر كل منهما في سلوك اآلخر. التكوین الثنائي: -

 . خراآلوهو تكوین عالقة بین فرد وجماعة ویؤثر كل منهما في سلوك التكوین الجماعي:  -

وهو تكوین عالقة بین جماعة وجماعة ویؤثر كل منهما في سلوك  التكوین الجماعي الجماعي: -

 )5اآلخر كعالقة منظمة بمنظمة.(

  السلوك  أساسالتفاعل الذي یتم في الموقف االجتماعي یبنى على  أنیتضح مما سبق ذكره

واالستجابة، فعل ورد فعل، ولهذا فالتفاعل االجتماعي یقوم على مبادئ وهي بمثابة مرتكزات 

تحقق عملیة االتصال ت أنة االتصال، وال یمكن یمنها، فالتفاعل بدایة یكون عن طریق عملینطلق 

                                                                 
 ) جالل سعد، علم النفس االجتماعي، ط2، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 1984، ص 1.122

 ) مرعي توفیق. بلقیس احمد، المیسر في علم النفس االجتماعي، ط2، دار الفرقان، األردن، 1984، ص 2.126 
 ).131-130ص ( .ص مرجع سبق ذكره،) خلیل عبد الرحمان معایظة، 3
، دار 1، طالروضة (دراسة في فرط النشاط) أطفاللدى  األقرانالتفاعل االجتماعي مع ) رحاب محمود صدیق، 4

 .94، ص 2007المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 
 ).103-102،  ص.ص (1996، (د.ط)، دار الجیل،  بیروت، علم االجتماع التربوي) إبراهیم ناصر، 5
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یفسر الدور  إذكالدور االجتماعي،  األخرىفي حالة عدم ووجود طرفین لذلك، شأنه شأن المبادئ 

التي یقوم بها  األدوارتعتبر  إذتأدیته لدوره،  أثناءالتي یقوم بها  واألفعالهنا من خالل السلوك 

الفعل سواء كان  أومن هذا السلوك  اآلخرینظر توقعات نتتجسیدا لشخصیته، مما یجعل الفرد ی

 أفرادالرفض، وهذا یتم عن طریق اإلدراك االجتماعي المشترك الذي یستخدم بین  أوبالقبول 

 إذر على خبراتهم، والرموز والمشاعر والتي تساعد في التعبی واإلشاراتالجماعة كاللغة والتعبیرات 

في الفرد، وهنا یمكن  رأیها إعطاءالجماعة والجماعة بدورها  أفعالحول  هیأر بداء بإالفرد یقوم  أن

 أوبین شخصین والثانیة بین شخص وجماعة  األولىمواقف  أونستخلص ثالث عالقات  أن

 العكس والثالثة بین جماعة وجماعة.

ال یتوقف على نوع واحد فقط  أیضاالمبادئ التي یتضمنها التفاعل االجتماعي فهو  إلى إضافة     

 العالقات. أطرافبل التفاعل االجتماعي متنوع بتنوع 

 التفاعل االجتماعي وعملیاته: أنواع -4-5
 التفاعل االجتماعي: أنواع -4-5-1     

 ، نذكر منها:األنواعیشمل التفاعل االجتماعي مجموعة من  

 األقلعلى  أوالتفاعل االجتماعي ال یحدث على مستوى واحد،  التفاعل البسیط والتفاعل المعقد: -1

 األصدقاءمختلفة من هذا التفاعل، فقط یختلف هذا التفاعل بین  أنواعهناك  وٕانماوتیرة واحدة، 

، ویختلف هذا التفاعل من اإلنسانعنه بین الغرباء، والتفاعل ینطبع على جمیع مظاهر حیاة 

العمیق، فبمجرد االتصال بشخص ما یعد نوع من التفاعل ولكنه في شكله المبسط،  إلىالبسیط 

كذلك فإن اللقاءات التي تتم بمحض الصدفة، وكذلك االجتماعات القصیرة، ال تترك اثر كبیر، 

السلوك  أوا من التبادل ، وهي التي تفرض ضربأثرهاالتفاعالت طویلة المدى هي التي تترك  وٕانما

على بعضهم البعض، حتى وان باعدت بینهم  األفرادالمتبادل والعالقة الدائمة هي التي یعتمد فیها 

 المشتركة، وهذا هو التفاعل العمیق. األمورالمسافات، من خالل 

فالتفاعل الرسمي یحدث على مستویات عدة والسلوك  التفاعل الرسمي والتفاعل الغیر رسمي: -2

ساكنا في جمیع الظروف، فالتفاعل الرسمي محدد، بینما التفاعل الغیر  أوجتماعي ال یظل ثابتا اال

على استعدادات الفرد وطرق عالقاته الغیر الرسمیة، ولهذا فإن الدور الرسمي  أكثرالرسمي یعتمد 

التي  هو الدور المتوقع من الفرد والذي یختلف باختالف الزمان والمكان، ویتوقف على المكانة
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نه أ إلى إضافةبالرضا الشخصي،  أوباإلشباع  أكثرالتفاعل الغیر الرسمي یرتبط  أمایمثلها الفرد، 

 تلقائیة  وتحرر. أكثر

محددة  أعمالوالغیر الرسمیة تتداخل، فالعمال في المصانع رغم وجود ولكن هذه التفاعالت الرسمیة  -

 قد یساعدون بعضهم البعض. أنهم إاللكل منهم، 

، مواقف العمل، المواقف األسریةالتفاعل یختلف باختالف المواقف من ذلك ( المواقف  أنكما  -

 )1االجتماعیة).(

والتي تتمثل في  اإلنسانينوعین من التفاعل االجتماعي في المجتمع  مید جورج هربتولقد حدد  -

"التفاعل غیر  األولى على المستو  بلوم أطلقالمحادثة باإلشارة، واستخدام رموز لها داللة، ولقد 

 الرمزي" .

في الحیاة بوجه عام في التفاعل غیر رمزي حیث یستجیبون في الحال لحركات  األفرادویندمج  - 

، ولكن كثیرا من تفاعالتهم تكون على المستوى أصواتهماآلخرین الجسمانیة، وتعبیراتهم، ونبرات 

 )2(ا یحاولون فهم معنى فعل كل منهم.عندم الرمزي

 إلى) المختلفة ویمكن تصنیفها Mediaن عملیات التفاعل االجتماعي تتم عبر وسائط (إولهذا ف - 

اللغة وهي تعتبر وسیلة هامة، والتي  وسائل التفاعل اللفظیةوسائط لفظیة ووسائط غیر لفظیة، ومن 

، واإلصغاءتضم الكالم المحكي والمسموع ویتأثر بالصوت، والسرعة والنبرة والوقت، والصمت، 

 .واألفكار، والمعاني، واأللفاظ

منبها الستجابات سلوكیة مختلفة تسهم  أوهي كل ما یشكل منبرا  الغیر لفظیة التفاعل وسائل أما -

عملیة التفاعل االجتماعي وتنشیطها وتضم كل ما هو غیر لفظي مثل حركة الجسم،  إحداثفي 

 )3. الخ. (غیر كالمیة، المصافحة.. واألصوات، واإلیماءات، واألطراف

  فرد من  والتي تساعد على فهم كل من الوسائط في جملةترتكز الجماعة مع بعضها البعض

المفاهیم والعبارات  ةالجماعة یعتمدون على مجموع فأعضاءالجماعة اآلخر، ولهذا  أعضاء

تعبیر عن قبول اآلخر وفهمه وهذا عن طریق نوعین من لوالسلوكیات التي یستخدمونها ل واألفعال

                                                                 
، ص. ص 2006، (د.ط)، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اعل الجماعات البشریةتف) عبد الرحمان محمد العیسوي، 1
)52- 62.( 
 ).155-154، ص.ص (1999عیة، اآلزاریطة، م، (د.ط)، دار المعرفة الجاوالحیاة العائلیة األسرةسناء الخولي،  )2
 .118) خلیل عبد الرحمان المعایظة، مرجع سبق ذكره، ص 3



الفصل الرابع           التفاعل االجتماعي      
 

76 
 

والمعاني، وهي  األلفاظالتفاعل سواء كان التفاعل بینهم لفظي عن طریق اللغة والتي تعتمد على 

 واألفعالغیر المباشرة والتي تعتمد على السلوكات الالطریقة  أوطریقة مباشرة للتفاعل مع اآلخر، 

الت تحدث بنوع التفاع أن، وهذا النوع الثاني من التفاعل وهو التفاعل الغیر رمزي، كما واإلشارات

نتیجة  بالصدفة تحدث مرة فقط،  وقد تكون معقدة تحدث أوعرضیة  أوالعالقة فقد تكون بسیطة 

زیادة  إلى، وهنا التفاعل قد یحدث في مؤسسات رسمیة مما یؤدي األفرادتكرار تلك العالقات بین 

یحدث بشكل  أيالجماعة وتمتینها، كما قد یكون غیر رسمي  أعضاءالتفاعل واالتصال بین 

 تلقائي.

ومع تنوع طریقة التفاعل االجتماعي داخل الجماعة ما بین بسیط ومعقد ولفظي وغیر لفظي      

 .أعضاءهاذلك االتصال عملیات تفاعلیة اجتماعیة بین  أثناءیحدث 

 عملیات التفاعل االجتماعي: -4-5-2

نتیجة حدوث تفاعل فیما بینهم، وتختلف العملیات  األفرادتنشأ العملیات االجتماعیة بین     

 في طبیعتها ومظاهرها، وتشمل عملیات التفاعل االجتماعي ما یلي: األفراداالجتماعیة التي یقوم بها 

 Cooporationالتعاون:  -1

غیر مباشرة،  أوالتعاون هو القیام بأنشطة مترابطة ومتشابهة في صورة جماعیة مباشرة  إن     

غیر متشابهة والتي یكّمل ال األنشطةفالتعاون بالصورة المباشرة هو ذلك التعاون الذي یقوم على انجاز 

 وأداءالتعاون غیر المباشر فیتضمن تقسیما للعمل  أمابعضها بعضا، وتؤدي جمیعها هدفا مشتركا، 

عن طریق العمل الجماعي بین  إال ال تتم إنسانیةلمهام متخصصة ولهذا فإن التعاون عملیة اجتماعیة 

، ویشمل التعاون كافة المجاالت األفرادمشتركة تعود بالفائدة على كل  أهدافلتحقیق  األفراد

 )1االقتصادیة، واالجتماعیة، والسیاسیة.(

 إذابأنهم متعاونون  األفرادالتي یبرز فیها التعاون هو العمل عموما، فنصف  األشكال أهممن  إن     

 بأنهمفي هذه الحالة قد تمیزوا  یؤدون وظیفة معینة، وتجدهم أنهماشتركوا في عمل شيء واحد، یعني 

مختلفة من العمل، كأن یعمل  أنواعایتطلب  األعمالیقومون جمیعا بنفس العمل، وهناك نوعا آخر من 

                                                                 
 187، ص 1982، (د.ط)، مكتبة غریب، القاهرة، علم االجتماع)حسن عبد الباسط محمد، 1
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لفا لما یعمله كل واحد منهم یعمل عمال متخصصا مخا أن أساسمعا لتحقیق غایة عامة على  األفراد

 )1(المتعاونین. األفراداآلخر، والتعاون هنا قائم برغم اختالف عمل كل من 

 :   أهمهانذكر  أنواعوالتعاون      

وعلم مسبقین، بل تلعب الصدفة والمفاجأة دورا  إعدادوهو الذي یحدث بدون  التعاون التلقائي: -1

 هاما.

ما یوجد في المجتمعات  أكثریوجه هذا النمط في المجتمعات التقلیدیة المحلیة   التعاون التقلیدي: -2

 المتطورة.

على  إرادتهمیتفقون بمحض  األفراد أن إذیشمل هذا النمط  بعض التخطیط  التعاون الموجه: -3

 )2(وبصورة رسمیة وبطرق خاصة ومحددة.التعاون 

 وهو التعاون المفروض بحكم التنظیم. التعاون القهري الجبري: -4

یقتصر على جماعة بعینها،  هو ما األول تعاون محدود النطاق، في مقابل تعاون واسع النطاق:  -5

 أو، أقالیمعدة  أومجتمع محلي، والثاني ما اتسع نطاقه لیشمل مجتمعا كبیرا،  أوكمجتمع المصنع، 

 )3حتى مستوى العالم. (

 adaptation التكیف:  -2 

التقالید والخضوع  بإتباعخاصة  األفرادالتكیف هو تغیر في سلوك الفرد كي یتفق مع غیره من      

الجماعات  أو األفرادلاللتزامات االجتماعیة، وهذه العملیة االجتماعیة (التكیف) تتضمن نشاط 

بین  أووبیئتهم،  فراداألملة من بین ج أوالمالئمة واالنسجام بین الفرد والفرد،  إلىوسلوكهم الذي یرمي 

، وآراء وأذواقمع ما یسود مجتمعهم من عادات  األفرادیتكیف  أنالجماعات المختلفة، ومن الضروري 

تعریف التوافق االجتماعي  إلىتوافق عام، وهذا ما یقودنا  إلىواتجاهات حتى تسیر الحیاة االجتماعیة 

social ajustement  ،یعاني صراعا نفسیا تغیر  أووهو محاولة الفرد عندما یواجه مشكلة معینة

 عاداته واتجاهاته لیوائم الجماعة التي یعیش في كنفها.

ــــل التكیف:  ــ ــ  عوامــ
                                                                 

، ص 2009، األردن، دار وائل للنشر، 1، طعلم اجتماع التربیة المعاصر بین النظریة والتطبیق)نعیم حبیب جغیني، 1
277. 

 ، 2007 ، (د.ط)، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن،علم النفس االجتماعي) عبد الحافظ سالمة، 2
 .122ص 

 ).93-92، ص.ص (1983، (د.ط)، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، مبادئ علم االجتماع) احمد رأفت عبد الجواد، 3
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والمتمثلة في الحاجات العضویة والفیسیولوجیة  أولیة: وتشمل حاجات الحاجات الفردیة إشباع -1

من العوامل الهامة في التكیف  إشباعهاكالطعام وغیرها من الحاجات اجتماعیة ونفسیة والذي یعتبر 

 وتشمل الحنان واالنتماء والنجاح..... الخ.

هذه  شباعإل ااالجتماعیة والنفسیة، فإنها تخلق جنوح أملم تشبع هذه الحاجات سواء العضویة  وٕاذا   

 الحاجة بأي وسیلة.

یستجیب الفرد للمؤثرات الجدیدة استجابة مالئمة، فالشخص الجامد  أنویقصد بالمرونة  المرونة: -2

تغیر قد یطرأ على حیاته، ومن ثم تكیفه یختل، وعالقته مع اآلخرین تضطرب  أيل بغیر المرن ال یتق

الشخص المرن فإنه یستجیب للبیئة الجدیدة  أماحیاة، ال أسلوبجدیدة مغایرة في  بیئةى الما انتقل  إذا

 ویستجیب استجابات مالئمة لیحقق التكیف بینه وبین البیئة المحیطة به.

 النقص الموجود فیه. وأقبوله ألوجه الضعف  أيذاته،  اإلنسانیتقبل  أن أي تقبل الذات: -3

 مراحل التكیف:

 البیئة الجدیدة والمعطیات الجدیدة.صراع الفرد مع نفسه، ومع : األولىالمرحلة  -

 حد ما. إلىوتكون بتقبل الفرد البیئة الجدیدة  المرحلة الثانیة: -

 )1وتكون باندماج الفرد في هذه المرحلة مع البیئة الحیطة به.( المرحلة الثالثة: -

 Compétitionالتنافس:  -3

، یتنافسون للحصول أكثر أو، جماعتین أكثر أوالتفاعل بین شخصین  أشكالیعد التنافس شكال من    

القیم  إمدادات إمكانیةوالموضوعات والخدمات في نفس الوقت، ویعني التنافس قلة  األشیاءعلى نفس 

 )2االجتماعیة عن متطلبات المتنافس.(

فقد عرف التنافس بأنه عبارة عن تلك العملیة المستمرة والتي بمقتضاها یتفاعل  رىخأومن ناحیة     

سبیل تحقیق  فيبقصد التفوق على غیرها  اإلنسانیةوالجماعات  األفرادحیث یهمنا هنا تفاعل  ،األحیاء

 )3هدف معین بطریقة سلمیة تتفق ومصطلحات الجماعة. (

 

                                                                 
 ).275-271() إبراهیم ناصر، مرجع سبق ذكره، ص.ص 1
 ،1979 ، (د.ط)، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،المدخل في دراسة الجماعات االجتماعیة)غریب سید احمد، 2
 . 268ص  
 .77، ص 1978، (د.ط)، دار المعارف، القاهرة، العالقات اإلنسانیة) محمد عبد المنعم نور، 3
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 التنافس:  أنواع

لى إه العملیة التفاعلیة ذتحقیقه من خالل ه إلىتنقسم المنافسة بحسب الغرض الذي تسعى       

 نوعین هما:

واستغاللها على خیر وجه،  واإلمكاناتكانت وسیلة لتنشیط القوى والقدرات  إذا :إنشائیةمنافسة  -1

الجهود  یعود على المتنافسین بالصالح العام، ویستلزم هذا النوع من المنافسة التعاون وتنسیق

الجماعات المشتركة في المنافسة على نحو ما نشاهده في المباریات  أفرادوالتضامن بین 

 الریاضیة.

ینجح على حساب خسارة فإنه یتحول التنافس من  أنكان هدف المتنافسین  إذا المنافسة الهدامة: -2

 )1صراع التفوق. ( إلىالرضا عن االنجاز 

ــة: أهمیة - ــ ــ  المنافسـ

بالغة على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع، ال بل على مستوى  أهمیةة ستلعب المناف      

 العالم.

 المنافسة نذكر منها: أهمیةالعدید من الدراسات على بعض النقاط تؤكد على  وأشارت     

 اإلنتاجیةالعالیة في مجاالت الحیاة المختلفة ومعرفة طرق بناء وتطویر  واإلنتاجیةتحقیق االنجازات  -

 الفعالة.

 االستثماریة وتقییمها بشكل سلیم. األفكار) لتطویر وٕاناث(ذكور  األفرادالمعرفیة لدى  األسسبناء  -

 أواالقتصادیة  أواالجتماعیة  أوبأشكالها المختلفة سواء المعرفیة  األفرادحاجات  وٕاشباعتحقیق  -

 السلبیة.

المنافسة توفر فرصا فعالة لتحریك  أنتحقیق الحراك االجتماعي واالقتصادي في المجتمع حیث  -

االجتماعیة واالقتصادیة لألفراد مما یسمح بدینامیكیة فاعلة للمجتمع بعیدة عن الجمود  األوضاع

 )2.(األفرادوداعمة لطموح 

  Conflitالصراع:  -4

مظهرا عدائیا سمیت  وأخذتما تغیر الوضع  إذاتأخذ المنافسة في العادة مظهرا سلمیا حتى     

الرغبة في  أیضاصراعا، وذلك عندما یصبح المقصود منها لیس الشيء موضوع المنافسة فحسب، بل 

                                                                 
 100احمد رأفت عبد الجواد، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
 .295، ص 2009، إثراء للنشر والتوزیع، األردن، 1، طعلم النفس االجتماعي) عدنان یوسف العتوم، 2
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هزیمة الشخص المتنافس، والصراع ینشأ في العادة نتیجة لتعارض المصالح، فإذا ما اتفقت مصالح 

المنافسة، وللصراع  إلىهوا ما تعارضت مصالحهم اتج وٕاذاالتعاون  إلىالجماعات اتجهوا  أو األفراد

 مختلفة نذكر منها: أشكال

 الصراع الشخصي. -  

 الصراع السیاسي. -  

 الصراع الطبقي. -  

 الصراع الدیني. -  

 الصراع الجنسي. -  

 التمثیـــــــــل: -5

بین الجماعات، كما یعمل على  أو األفراداالختالفات التي توجد بین  إضعافوهو یعمل على   

 واألهدافزیادة مظاهر الوحدة، وتوحید االتجاهات والعملیات العقلیة التي تتصل بالمصالح 

تنمیة اتجاهات موحدة لها طابع عاطفي في العادة تهدف  إلىالمشتركة، فعملیة التمثیل تؤدي 

    .التنظیم المتماسك للفكر والعمل إلى األقلعلى  أوالوحدة،  إلى

  Ajustementالتوافــــــــــق: -6

الصلح  أوفالتوافق هو المصطلح الذي یستخدمه علماء االجتماع للتعبیر عن عملیة التراضي       

متعددة تتفق مع  أشكاالجماعات، وللتوافق  أو أفرادالمتصارعة سواء كانوا  أوالمتنافسة  األطرافبین 

 فیما یلي: األشكالنوع الحضارة السائدة في المجتمع والنظام السیاسي السائد وتتمثل 

 االستسالم. - 

 التقریب من وجهات النظر. - 

 الوساطة. - 

 التحكم - 

 التسامح. -

 )1التبریر.( -

                                                                 
 ، ص.ص 2007، (د.ط)، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، علم اجتماع التربوي) نبیل عبد الهادي، 1
)161-167.( 
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الفرد منذ طفولته تنمو لدیه القدرة  أنفالتوافق یدل على جوهر الصحة النفسیة للفرد، حیث      

واالجتماعیة  السلوكیة األسالیبالعالقات االجتماعیة مع اآلخرین، فهو یكتسب  إنشاءبالتدریج على 

االجتماعیة والتفاعل االجتماعي مع رفاق السن، والمشاركة في  األدواروالمعاییر، ویتعلم والقیم 

جتماعي المستمر وینمي المهارات االجتماعیة التي تحقق المسؤولیة االجتماعیة، ویتقبل التغییر اال

 )1التوافق االجتماعي السوي.(

  یرتبط الناس بعضهم ببعض عن طریق التفاعل فیما بینهم، وذلك عن طریق عملیات التفاعل

كانت هذه العملیات  إنبغض النظر  األفراداالجتماعي والتي تمثل سلوكیات متكررة یقوم بها 

نساق االجتماعیة والعمل على یة، فوظیفتها هي الحفاظ على النظام االجتماعي واألایجاب أمسلبیة 

 وتماسكه. األجیالوهو استمراریته، عبر  األهم إلىنموه واتساع حجمه، باإلضافة 

عالقة اجتماعیة هناك عوامل مؤثرة في عملیة التفاعل االجتماعي وهذه العوامل هي  أيفي        

 عة.الجما أعضاءالمساهمة في نجاح عملیة التفاعل االجتماعي بین 

ــه: العوامل المؤثرة في نجاح عملیة التفاعل االجتماعي -4-6 ــ ــ ــ ــ  وطرق
 االجتماعي:العوامل المؤثرة في نجاح عملیة التفاعل  -4-6-1    

 ویمكن تلخیصها فیما یلي:      

كبیرا المكونین للجماعة  أفرادالجماعة على تفاعلها ودرجة تماسكها، وكلما كان عدد  أفرادیؤثر عدد  -

 قل.أكلما كان تماسكها 

بعضهم ببعض من حیث الخصائص الجسمیة والعقلیة واالقتصادیة واالجتماعیة  األفرادمدى تجانس  -

 والعمریة. 

 مهمة واضحة تهم الجمیع. أوتكون هناك مشكلة محددة  أن -

 شاركة في اتخاذ القراراتفرد الم أيث ال ینكر ی، بحواألدوارالجماعة في المراكز  أفرادیتقارب  أن -

الجماعة التي تتولى ذلك في حدود الوقت  إطارتكون المشكلة المطروحة قابلة للحل في  أن -

 )2المتوفرة.( واإلمكانات

                                                                 
.ط)، مكتبة اإلیمان، مصر، ، (دالذكاء االجتماعي والوجداني والقرن الحادي والعشرین) إبراهیم محمد المغازي، 1

 ).99 -98ص.ص (، 2003
، 1998، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 1، طمع الجماعات دینامكیة طریقة العمل) سلمى محمد جمعة، 2

 ). 162-161ص.ص (
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 قل كلما زاد فیها أضروریات نجاح التفاعل هو صغر الجماعة فكلما كان عدد الجماعة  من

جل غایة أوجود الجماعة وظهورها لیس باألمر العشوائي، بل من  أن، كما أعضائهاالتماسك بین 

 أو األسبابلوجود الجماعة وهذه  أسبابهناك  أنجل حل مشكلة بمعنى أمن  أوهدف،  أو

ببلوغها وتخطیها، حسب دور المنوط به كل  أوبحلها أعضاء الجماعة المشاكل یسهم جمیع 

التي تمتلكها، فتوفر هذه  واإلمكاناتالجماعة، وحسب الوقت المحدد للجماعة  أعضاءعضو من 

جل ممارسة ألجماعة من ن كانت هذه اإ العوامل یساهم كثیرا في نجاح عملیة التفاعل، خاصة و 

، بحیث القیم التي یحددها التفاعل أكثرریاضي منظم حیث یجعل الفرد یكتسب أو  نشاط ثقافي

 یشمل التفاعل االجتماعي آلیات وطرق مساهمة في نجاح عملیة التفاعل االجتماعي. 

 التفاعل االجتماعي: وطرق آلیات -4-6-2

تفسر السبب في اختالف  أنهاویقصد بآلیات التفاعل السلوك الذي یقوم به المرء تلقائیا، كما      

 سلوك الناس، ومن هذه اآللیات نذكر ما یلي: 

 أوتعرف المحاكاة بأنها تشابه دقیق بین المثیر واالستجابة، فیشكل المحاكي ما یقول  المحاكاة: -1

یفعل على منوال آخر، وبالمحاكاة نتعلم الكثیر من المهارات والعادات واالتجاهات والتقالید والقیم، 

، ویكرر ذلك وكأنه یدرب وأقوالوالمحیطین به فیما یقومون به من الحركات  أبویهیبدأ یحاكي  فالطفل

نفسه علیه، وقد یساعده الكبار على محاكاته بما یقوم به من كلمات وتشجیع على التقلید من خالل 

بعد ذلك تكون  ، ثماألمر أولیقلده، والمحاكاة تكون عفویة تلقائیة في  أوتعزیز واستحسان ما یقوم به 

سم إعلما، ویطلق على من یحاكونه  أومركزا  أوسنا  األكبرالمحاكاة تصورا وتمثیال للمواقف والناس 

 المثال، والمحاكاة نوعان: أوالنموذج 

ویقصد بها االستجابة بمنبه مماثل لالستجابة نفسها مثل الطفل الذي  المحاكاة البسیطة: -    

یكرر مثیرا مثل الصوت بصوت المناغاة التي یعرفها، والمحاكاة  أویستجیب للضحكة بالضحكة مثلها 

 البسیطة ال تستدعي استجابات جدیدة والشخص الذي یحاكي ال یتصف باالبتكار.

مدة من التعلم بالمحاولة والخطأ وتتضمن محاكاة بعض الحركات  وتأتي بعد المحاكاة المركبة: -    

یتقمص المرء  أنهو ، یصبح مثل هذا النموذجن دون غیرها، والشخص نموذجا معینا یطمح أل

یشعر المرء  أنشخص یعجب به، فیتقمص شخصیته وقیمه واتجاهاته ومثله وسلوكیاته، وهذا یتم دون 

 بذلك.
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المرء كثیرا ما یتوحد بشخصیة الذي اعتدى علیه وهذا الموقف تفسره لنا  أنومن محاذیر التقمص،     

التوحد به بأن  إلىنهزمه، قد نلجأ  أنالمرء الذي نعجز من  أنتقرر  إذنظریة التقمص بالمنافس، 

نكون في موقف مواجهة معه، وهذا  أنالذي یبعدنا على  األمرتكون لنا لغته وقیمه وعاداته ولباسه، 

 یتقمصه كحل للصراع بینهما. أوما نجده عند الطفل، عندما یختار منافسه من جنسه لیتوحد به 

، األفراد أصواتسماع  أویقصد به زیادة سرعة النشاط وكمیته لرؤیة  التسییر االجتماعي: -3

آخرین یقومون  أشخاصمع  األفرادوجود فالتسییر االجتماعي یعني زیادة كمیة العمل الجماعي نتیجة ل

 بنفس نشاطهم، وهذا لیس ناتجا عن تنافس، بل یعود لإلثارة والتشجیع.

على  اإلیحاءتحقیق ویتوقف  أووهو تصدیق المرء وقبوله لما یقال من غیر تمحیص  :اإلیحاء -4

على النضج  أیضا یصدق كل ما یبرر مخاوفه، ویتوقف أن إلىالحالة العقلیة للمرء، فالخائف یمیل 

  أكثرالعقلي وثقافة الفرد، فكلما كان المرء متخوفا من استقاللیته ووعیه االجتماعي متدنیا، كلما كان 

ن غیره من الناس أل لرأيقبول الفرد  إلىالمباشر وهو یشیر  اإلیحاءنوعان،  واإلیحاءاتتأثرا باإلیحاء، 

 أمایفكر،  أنن حاالت االضطراب والتعب ال یستطیع الفرد التفكیر النقدي لدیه قد تعطل مؤقتا، أل

 بالنسبة لإلیحاء غیر مباشر وهنا قبول التام بال مناقشة، وعملیات التفكیر عنده مشغولة.

 أثناءوالنشاط ویختل التفكیر  اإلنتاجوهو عكس التسییر االجتماعي، وفیه یقل  الكف االجتماعي: -5

 )1وجود الفرد في الجماعة. (

 هذه اآللیات فجانب المحاكاة یساعده على اكتساب الخبرة من  إلىلفرد داخل الجماعة یحتاج فا

تقمصا خاصة  أكثرواندماج الفرد داخل المجموعة یجعله  كبر منه،أالذین  األشخاصطرف 

 أنتقمص شخصیة التي یعجب بها الفرد داخل الجماعة، كذلك من آلیات التفاعل االجتماعي 

زیادة  إلىالجماعة الواحدة یقومون بتسییر مهام ونشاط الجماعة بطریقة سریعة مما یؤدي  أعضاء

النشاط، كما  أوالجماعة للعمل  أعضاءوجود منافسة بین  إلىكمیة العمل االجتماعي وهذا یؤدي 

عله قد یكون العكس بالنسبة للفرد وهذا نتیجة وجود خلل في تفكیره، مما یجعله فاقد استقاللیته ویج

الجماعة، ولكن   أداءالصحیح من الخطأ مما یعكس  ةیصدق كل ما یسمعه دون محاولة منه معرف

استخدام هذه اآللیات بشكل ایجابي یساهم في تطویر شخصیة الفرد داخل الجماعة ویساهم في 

تماسك الجماعة وتفاعلها، وهذا حسب مستویات التفاعل االجتماعي فقد تختلف ممارسة طرق 

 التفاعل االجتماعي حسب هذه المستویات. لیاتآو 
                                                                 

 ).142  -140) جودة بني جابر، مرجع سبق دكره، ص.ص (1
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ــه: -4-7  ــ ــ ــ  مستویات التفاعل االجتماعي والنظریات المفسرة ل
 مستویات التفاعل االجتماعي: -4-7-1

لكل مستوى  أنللتفاعل االجتماعي بحیث مستویات  عمران آل محمد نبراس یونسوتحدد دراسة      

 هذه المستویات نذكر: أهم، ومن األفرادنوع من التفاعل االجتماعي القائم بین 

التفاعل  أنواع أكثرهو  األفرادنوع التفاعل القائم بین  إن :األفرادالتفاعل االجتماعي بین  -1 

واالبن، والزوج والزوجة، الرئیس  األباالجتماعي شیوعا. فالتفاعل االجتماعي القائم ما بین 

في الحساب  اآلخرینالذین یأخذون سلوك  األفرادوالمرؤوس.... الخ، وبیئة التفاعل في هذه الحالة 

التفاعل االجتماعي  أنومن ثم یؤثر علیهم وعلى اآلخرین، وفي عملیة التطبیع االجتماعي مثال نجد 

الشباب والعاملین  -الشباب والمدرسة -وأقرانهالطفل  -خوتهإ و ، الطفل األم -یأخذ هذا التسلسل الطفل

الشخص جزء من البیئة  أنالشباب ورؤساؤه....الخ وفي كل تلك االتصاالت االجتماعیة نجد  -معه

االجتماعیة لآلخرین الذي یستجیب بنفس الطریقة كي ینتخبون له. كل فرد باآلخرین ومن ثم یتفاعل 

 معهم.

المدیر  أوالمدرس وتالمیذه  أو تباعهأو التفاعل القائم بین القائد  إن التفاعل بین الجماعات: -2

، فالمدرس في مثل هذه الحالة یؤثر في تالمیذه كمجموعة وفي نفس الوقت یتأثر بمدى اإلدارةومجلس 

الشخص المتفاعل مع  أننجد  أخرىاهتمامهم وروحهم المعنویة والثقة المتبادلة بینهم، ومن ناحیة 

في مرات متكررة ینجم عنه وجود نوع من التوقعات السلوكیة من جانب  األشخاصة من مجموعة معین

 سلوك معین متعارف علیه. أي

المقصود بالثقافة في هذه الحالة العادات والتقالید وطرائق التفكیر  والثقافة: األفرادالتفاعل بین  -3

لتفاعل بین الفرد والثقافة منطقیا اتصال المجتمع ویتبع ا أفرادوالصالت البیئیة السائدة بین  واألفعال

حد كبیر للتوقعات السلوكیة الشائعة لدى الجماعات. وكل فرد  إلىالثقافة مماثلة  أن إذالفرد بالجماعة 

ینفعل للتوقعات الثقافیة بطریقته الخاصة. وكل فرد یفسر المظاهر الثقافیة حسب ما یراه مناسبا 

جزء هام من البیئة التي یتفاعل معها فالغایات والتطلعات والمثل للظروف التي یتعرض لها. فالثقافة 

مكونات رئیسیة للثقافة. كذلك فإن التفاعل االجتماعي  إالوالقیم التي تدخل في شخصیة الفرد ما هي 
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ریة التي ال تتضمن بدورها صلة تبادلیة یوالثقافة یأخذ مكانا خالل وسائل االتصال الجماه األفرادبین 

 )1دیو، التلفاز، الصحف، السینما).(مثل ( را

العالقات االجتماعیة والتفاعل االجتماعي مصطلحان  التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعیة: -4

 كمترادفین. أصبحا أنهماحدهما دون اآلخر. حتى أمرتبطان ببعضهما بحیث ال یحدث 

 العالقات االجتماعیة في حین البعض اآلخر أشكالالبعض التفاعل االجتماعي شكل من  یرىف     

ویؤثر احدهما في  العالقات االجتماعیة، مظاهر لعملیات التفاعل االجتماعي. فعندما یلتقي فردان یرى

اآلخر ویتأثر به یسمى التغییر الذي یحدث نتیجة لتبادل والتأثیر والتأثر بالتفاعل، وعندما تتكرر 

 )2یطلق على الصلة التي تجمع بین الفردین العالقات المتبادلة. ( عملیات التأثیر والتأثر یستقران،

مع بعضهم  األفرادوكلما ازدادت العالقات االجتماعیة المنتشرة داخل الجماعة ازداد اتصال     

یختار من  أنالجماعة  أفرادالبعض، وزادت دینامیكیة التفاعل االجتماعي فإذا طلب من كل فرد من 

عددیة على  إحصائیةنتعرف بطریقة  أن مكننایاختیاره هذا.  فيیتقید بعدد  أنیشاء من زمالئه دون 

النسبة المئویة للتفاعل االجتماعي، وذلك بقسمة مجموعة العالقات القائمة على النهایة العظمى لتلك 

 )3نسبة مئویة. ( إلىالعالقات ثم ضرب الناتج في مئة لتحویل النسبة 

تعد العالقة االجتماعیة مرادفا للتفاعل االجتماعي فأینما كان هناك تفاعل اجتماعي كانت هناك *    

عالقة اجتماعیة والعكس صحیح، فهما یمثالن عملیة تأثر وتأثیر بعضهما ببعض، ولهذا یطلق علیها 

 إحداث إلىوالجماعات هي التي تؤدي  األفرادالعالقات المتبادلة، والعالقات االجتماعیة الفعالة بین 

عالقات اجتماعیة في  إالالعملیات االجتماعیة ما هي  أنسلوك المشاركین، هذا ما یعني  أنماطتغییر 

 .الجانب الوظیفي الدینامي إلىمرحلة التكوین، وبهذا فهي تشیر 

 أعضاءبین  اتكاواإلدر العالقات االجتماعیة ذات نسق اجتماعي یتزاید فیه مستوى الفهم  أنكما      

بطریقة غیر مباشرة والتي تشمل  أوالجماعة سواء كان الفهم بطریقة مباشرة وهو اللغة المشتركة 

الجماعة، وهذا ما تم تفسیره من جانب النظریات  أعضاءوالدالالت الموحدة بین  واإلشاراتالرموز 

 االجتماعیة. األنظمةخاصة النظریة التفاعلیة الرمزیة ونظریة 
                                                                 

االجتماعیة المختلطة في تنمیة التفاعل  واأللعابالحركیة  األلعاباثر استخدام برامج نبراس یونس محمد آل عمران، ) 1
غیر ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه تخصص التربیة الریاضیة، ) سنوات6- 5الریاض بعمر ( أطفالاالجتماعي لدى 

 ).38 -37ص.ص( ،2004 -2003جامعة الموصل، العراق، منشورة، 
 .208، ص 1980، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طعلم النفس االجتماعي) فؤاد البهي السید ،2
 .189، ص 1981، دار الفكر العربي، القاهرة،  2، طماعيعلم النفس االجت) فؤاد البهي السید ،3
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 النظریات المفسرة للتفاعل االجتماعي: -4-7-2

 هذه النظریات نذكر: أهمفلقد ظهرت عدة نظریات مفسرة للتفاعل االجتماعي ومن    

 التفاعلیة الرمزیة: -1     

 وتشارلز كولي)، 1931 -1863( جورج هربرت میدظهرت التفاعلیة الرمزیة على ید كل من  -

 )1رواد النظریة التفاعلیة الرمزیة. ( أهم)، وهؤالء 1962 -1916( ورایت میلز)، 1929 -1864(

ویعبر عنه بالمعنى، كالعالقات  آخرشيء  إلى: " الشيء الذي یشیر إلىویشیر مصطلح الرمز  - 

 .، والقوانین المشتركة واللغة المكتوبة"واإلشارات

   . "بین الناس من خالل الرموز : "ذلك التفاعل الذي یأخذ مكانهإلىالتفاعل الرمزي فیشیر  أما - 

، أخرىاالتصال القائم وجها لوجه، لكنه یمكن حدوثه بأشكال  أساسومعظم هذا التفاعل یحدث على 

 أوعندما تطیع  أیضاكاالتصال الرمزي الذي یحدث بینك وبین المؤلف عندما تقرأ جملة له. ویحدث 

 )2(عدم التجاوز. إشارة والضوئیة  اإلشارةتخالف 

 القیمة الرمزیة للتفاعل االجتماعي: - 

لعملیة  اإلدراكیة أولقد اهتمت بعض الدراسات النفسیة للتعرف على القیمة الرمزیة والمعرفیة       

 التفاعل، وكانت هذه القیمة النظریة هي التوقعات المشتركة التي یشارك فیها الفرد غیره من الزمالء.

على االعتقاد  أیضا وٕانمافقط،  فإن التفاعل االجتماعي ال یقتصر على السلوك دـــــــــــمی وحسب     

الفهم  أساسبضرورة توقع الفرد اآلخرین، ویشمل العالقات الیومیة المستمرة لألفراد، ویقوم ذلك على 

 المتبادل لدور كل منا ودور اآلخرین، وفي ذلك معنى التعاون المشارك، مع الوعي بحدود كل دور.

السلوك البشري یعتمد بعضه بعضا، فسلوك المتعلم في االمتحان یعتمد على سلوك المعلم  إن      

یسلك الفرد  أخرىللتفاعل معه، وبعبارة  آخرفي قاعة الدرس، نموذج معین من السلوك یثیر نموذجا 

 )3(حو اآلخرین بناءا على ما یتوقعه.ن

 مرتكزات النظریة التفاعلیة الرمزیة في تفسیرها للتفاعل االجتماعي من خالل تكوین  أهممن  إن

اللغة في نظر  رتعتب إذ، األفرادالعالقات االجتماعیة والجماعة، یكمن في التواصل الرمزي بین 

                                                                 
 .88، ص 2001، األردن، (د.ط)، دار الصفاء للطباعة، التنشئة االجتماعیة للطفل) محمد الشناوي وآخرون، 1
، 2008، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، األمة، (د.ط)، شركة دار علم اجتماع الرواد والنظریات) عامر مصباح، 2

 129 ص
 ).61 -60) عبد الرحمان العیسوي، مرجع سبق ذكره، ص.ص (3
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التفاعل  أساسخر، وبالتالي فهي ا إلىالتفاعلیة الرمزیة العامل المهم في نقل الرموز من فرد 

تفاعل الشخص  أنلهذه الرموز، فهي ترى  األفرادفي تعلم  األول األساستنشئة االجتماعیة هي وال

 مع اآلخرین یعتمد على الصورة الرمزیة.

والتي فسرت  األفرادمن النظریات المفسرة للتفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعیة بین  أیضا - 

  النظام االجتماعي. أساسالعالقات االجتماعیة على 

 االجتماعیة: األنظمةالتفاعل ونظریة  -2   

انطباعات نفسیة عمیقة بعضهم  إحداثمن  أكثریقوم الناس في العالقات االجتماعیة بفعل ما هو  -

بصورة مقنعة. فهو من خالل تفاعلهم یرتبط الناس  كیلنيو ثیبوعلى بعض حسب ما اظهر ذلك 

 أننشاطاتهم تصبح معتمدة على بعضها البعض، بحیث  أن أينظام اجتماعي متماسك.  داخل أیضا

ن كل طرف أمن هذا  واألكثر، أخرى أطرافالتكیف من  وٕاعادة األفعالتصرفات طرف تثیر ردود 

كیف یتحمل تصرف  أیضاجل الراحة المتبادلة فحسب، بل یتعلم أمتفاعل ال یتعلم كیف یتصرف من 

 النظام االجتماعي یتعلم كل فرد دور اآلخر. طارإاآلخر، ففي 

من  أنماطكأنظمة اجتماعیة، فإننا عندئذ نرى  األشخاصوعندما نفكر في االرتباطات بین  -

عملیات متسقة ومنظمة تتطور بصورة منهجیة. ومن هذا المنظور  أنهاالتفاعالت بین المشتركین على 

ن یتوافقوا مع طرق سلوك أبعض بانتظام، كاألصدقاء ، و قد نتوقع من الناس المتفاعلین مع بعضهم ال

 المادیة والبیولوجیة. األنظمةبعضهم البعض مثلما تفعل العناصر في 

عضو  أيیكون لهم رد فعل ضد  أنالجماعات الصغیرة  أعضاءهذا فقد نتوقع من  إلىباإلضافة  -

ي توازنه. وعموما فقد نتوقع وجود یهدد وجود الجماعة، مثل رد فعل النظام النفسي تجاه التغیرات ف

 تحللها. أوتغیر منتظم ومنظم للتفاعل مع تطور العالقات االجتماعیة 

كانت العالقات االجتماعیة  إذا التماثل المدرك والفعلي االجتماعیة:  األنظمةالتوافقات المتبادلة في  -

 تیودورسلوك بعضهم البعض. ویشیر  أسالیبیتوافق المشتركون فیها  أنتسیر بصورة منهجیة، فالبد 

 أنالتوافق المتبادل یحتمل  أنواعنوع مهم من  إلىاالجتماعیة،  األنظمةحد دعاة نظریة أ، وهو نیوكمب

مع ادراكات  ایتوافقو  أنیجب على الناس  إذیحدث لدى الناس الذین یقیمون ارتباطات مریحة. 

وجیهة  أسبابواتجاهات بعضهم ببعض، بحیث یصبحون متشابهین على اقرب صورة ممكنة. وهناك 

 لحدوث مثل هذا الشكل للتوافق.
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للتفسیر  أسالیبهمتوقع  أكثرفكلما ازداد تشابه ادراكات واتجاهات المشتركین، كلما استطاعوا بدقة    

ذلك، فإن المشتركین في العالقات  إلىقد تطرأ. باإلضافة  تجاه القضایا الجدیدة التي أفعالهموردود 

اآلخرین یشاركونهم آرائهم، فإذا كانت اآلراء مشتركة،  أناالجتماعیة یستریحون من جراء شعورهم 

 یسود اعتقاد بأنها صحیحة من الوجهة االجتماعیة.

 ،ت وجهات نظرهم متشابهةكان إذاالنظام االجتماعي یقتربون من بعضهم نفسیا،  أعضاءوهكذا فإن    

كفاءة. وعلى المشتركین في  أكثرتسهیل عملیة التفاعل، فإن التفاعل یصبح  إلىالتماثل  أدىوكلما 

یعملوا على توافق ادراكاتهم واتجاهاتهم مع  أنما تقول النظریة،  عالقات تبث الرضا المتبادل، وحسب

 )1تقدم التفاعل بسب الفوائد التي یحصلون علیها من هذا التماثل.(

  الجماعة،  أفرادالنظام االجتماعي یساهم في تسهیل التفاعل االجتماعي بین  أنترى هذه النظریة

على  إیجاباوبذلك یزداد التوافق والتكیف االجتماعي بینهم ویزید في التعاون المشترك مما یؤثر 

طبیعة هذه العالقة فهذه النظریة تركز كثیر على مظاهر التفاعل االجتماعي داخل الجماعة 

 الواحدة.

معرفة وجود التفاعل االجتماعي وتأكیده داخل الجماعة، یتم عن طریق قیاسه فالتفاعل  إن *     

 ومقیاس خاص به. وأسالیباالجتماعي لدیه طرق 

 قیاس التفاعل االجتماعي والطریقة السوسیومتریة: أسالیب -4-8
 سالیب قیاس التفاعل االجتماعيأ-4-8-1    

 ما یلي: أبرزهالدراسة التفاعل االجتماعي، استخدم الباحثون تقنیات مختلفة لجمع البیانات 

 التقاریر الذاتیة:   أسلوب -

 الذاتیة وتقویمه لتفاعالتهم وعالقاتهم االجتماعیة. األفرادیعتمد على استبیانات تقیس تقدیرات      

 المالحظة السلوكیة: أسلوب -

 یعتمد على مالحظة التفاعالت االجتماعیة لألفراد في مكان وزمان محددین.     

 التسجیل الذاتي للتفاعالت الیومیة: أسلوب -

 یومیا. األفرادهو عبارة عن تسجیل مباشر للتفاعالت االجتماعیة التي یمارسها   

                                                                 
، 1993، القاهرة، ، دار الشروق2، ترجمة سلوى المال، طعلم النفس االجتماعي) ولیم المبرت. والس المبرت، 1

 ).164 -162ص.ص (
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المفاضلة بین هذه التقنیات ونوعها یتحدد من البیانات التي یرغب الباحث في جمعها وبقدرة  إن     

على استبیانات  األولىهذه التقنیات على توفیر البیانات المطلوبة. فالتقاریر الذاتیة تعتمد بالدرجة 

ام هذه التقنیة یتطلب الذاتیة لجوانب تفاعالتهم االجتماعیة الیومیة. وعند استخد األفرادتقیس تقدیرات 

یعیشها عبر فترات زمنیة  والعالقات االجتماعیة التي األحداثیجمع ویلخص ویقیم  أنمن الفرد 

مختلفین والبیانات التي یتم جمعها ال تمثل صورة موضوعیة لحیاة الفرد االجتماعیة،  وأشخاصمختلفة 

كنزمات المعرفیة والدافعیة المختلفة یثیر متمثل انطباعاته وتقییماته الخاصة بها، والتي تخضع لتأ وٕانما

تتعرض  واألحداث واألشخاص األفرادذاكرة  أنف عملیة معالجة المعلومات فهناك ما یبین تشالتي تك

ب واضحة عند مقارنة التفاعالت التي یجدونها موضوعیا بالتفاعالت المتذكرة، یلعملیات التحریف وتسر 

 عالیة البارزة على غیرها في التذكیر والتقییم.تطغى التفاعالت ذات الشحنة االنف أو

 أمكنةالمالحظة السلوكیة فتقوم على المالحظة الموضوعیة للتفاعالت االجتماعیة لألفراد في  أما     

ن تكون محدودة حول التفاعل االجتماعي، أوفر بیانات موضوعیة، و توهذه التقنیة  محددة. وأزمنة

الصورة الخارجیة لظاهرة التفاعل االجتماعي، ولیست الصورة الداخلیة ولیست بیانات ال تعطي سوى 

 التي تمثل الخبرة الشخصیة لألفراد المتفاعلین.

تقنیة التسجیل الشخصي الیومي للتفاعالت االجتماعیة فإنه یالقي الكثیر  هيالتقنیة الثالثة و  أما    

صورة التفاعل االجتماعي الیومیة بمظهریه  إلى، ویساعد على الوصول األخرىمن عیوب التقنیات 

نه یتطلب تسجیال مباشرا لما یجري في الحیاة الیومیة فإنه یحد من تأثیر أالكمي والنوعي. فمن حیث 

نه یترك المجال لقیاس الخبرة الذاتیة بما تنطوي علیه من مشاعر أیزات المعرفیة. ومن حیث فالتح

 )1وتعلیمات.(

 س التفاعل االجتماعي قیاس السوسیومتري:طرق قیا أشهرومن       

 قیاس العالقات االجتماعیة (الطریقة السوسیومتریة): -4-8-2  

القیاس االجتماعي. والمصطلح بهذه الصورة تعریب   Sociométryeي  یعني السوسیومتر    

 métryeاجتماعي، ویعني مقطعه الثاني  Socioاألولللمصطلح االنجلیزي الذي یعني مقطعه 

القیاس. وبذلك تصبح الترجمة العربیة لهذا المصطلح هي القیاس االجتماعي. وتعتبر النشأة للقیاس 

م بعنوان " 1934سنة  Moreno. L مورینو لیفي الكتاب الذي نشره إلىالسوسیومتري  أواالجتماعي 

                                                                 
للكتاب، اإلسكندریة، ، مركز اإلسكندریة 1، طالصحة النفسیة وعلم النفس االجتماعيسامیة لطفي األنصاري،  )1

 .63، ص 2009
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في قیاس العالقات  الرائدة التي طورها مورینو طریقته السوسیومتریة األبحاثلى إ من سیبقى؟"، و 

 .1936صدر لها دوریة علمیة سنة أاالجتماعیة حتى 

وتسفر عن نفسها في  والنفور التي تنشط األلفةهذه الطریقة قیاس مظاهر  األهداف أهمومن     

اجتماع الناس بعضهم مع البعض اآلخر. ویكاد یقتصر میدانها على دراسة الجماعات الصغیرة التي 

تمكنه من اختیار من یصاحبه  أصیلةعرفة واضحة مو  الجماعة أعضاءبقیة  أفرادهایعرف كل فرد من 

 یستعین به. یصاحبه ومن یستعین به ومن ال ومن ال

 أدتمنه نظریة في العلم. ولقد  أكثرنه طریقة في البحث أیمیز القیاس االجتماعي  ما أهمومن     

اكتشاف حقائق علمیة تصلح لتفسیر بعض مظاهر الحیاة النفسیة في آفاقها  إلىالطریقة السوسیومتریة 

علمیة قویة  أسستنظیم هذه الحیاة على  إمكانلى إ دراسة حیاتنا الیومیة و  إلى أیضا وأدتاالجتماعیة. 

 تقوم على التآلف والتآزر والتواد، وسعادة الفرد وتماسك الجماعة.

 أي  أفرادسوسیومتریة، دراسة التفاعل االجتماعي الذي یحدث بین تستخدم فیه الطریقة ال هم ماأو     

 األفرادالتي تشتمل علیها تلك الجماعة الصغیرة، وبین  األصغرجماعة صغیرة، وبین الجماعات 

 .األصغروالجماعات 

ین وبذلك تصبح الطریقة السوسیومتریة هي الوسیلة العملیة لقیاس العالقات االجتماعیة المتبادلة ب     

. ولقیاس مكانة الفرد في الجماعة، أخرىبین جماعة وجماعة  أوفرد وآخر، وبین فرد وجماعة 

والزعامة، ومدى تماسك الجماعة وانحاللها، ومدى استمرارها، وغیر ذلك من الخصائص المختلفة 

 األفرادمع غیره من  أوفي تفاعله معها ، ومدى تأثر الفرد بتلك الخصائص للجماعة الصغیرة

في صحبة  األفرادوتعتمد الطریقة السوسیومتریة في قیاسها للتفاعل االجتماعي على تسجیل رغبة  

مكتوبة،  إجابة األفراداستبیان یعد لذلك ویجیب علیه  أواآلخرین وفي رفقتهم وذلك عن طریق اختبار 

هم وتفاعل األفرادن طریق تسجیل الباحث لمالحظاته عما یحدث فعال من تجمعات بین ع أو

 )1االجتماعي وما ینشأ عن هذه التجمعات من عالقة ألفة ونفور.(

ذات صلة بالعالج  إسهاماتمن خالل ما قدمه من  األمرولهذا فقد عرفه مورینو في بادئ  -    

. وقد ركز  في هذا بما یسمى األصلالنفسي الجمعي باعتباره طبیب باألمراض العقلیة وهو روماني 

 لدراما النفسیة.الدراما االجتماعیة وا

                                                                 
الفكر العربي، القاهرة،  ، (د.ط)، دارعلم النفس االجتماعي (رؤیة معاصرة)) فؤاد البهي السید. سعد عبد الرحمن، 1

 ).186 – 184ص.ص ( ،  1999
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في  « Sociontry journal of inter personale relation »  مجلة تحمل اسم  أسسولقد     

لتحدید وقیاس االستجابات  أداةمن هذه المجلة عّرف مورینو القیاس االجتماعي بأنه "  األولالعدد 

االجتماعیة االیجابیة لدى الفرد والموجهة منه لألفراد اآلخرین الموجودین في عالمه االجتماعي، وهو 

المودة والصداقة الحمیمة التي امتدت لفترة طویلة لدى الفرد في عالقته  وأشكالوسیلة لوصف درجات 

 بأصدقائه".

، ولقد سبق 1960عام  Socimetryreaderت بظهور كتاب وقد نمت حركة القیاس في الستینا     

ذلك تعدد التعریفات الخاصة بالقیاس االجتماعي، فعرفه مورینو كذلك " بأنه الجزء من الجانب 

االجتماعي الذي یختص بالدراسة الریاضیة للخصائص السیكولوجیة للمجتمع، وهو الطریقة التجریبیة 

 ل علیها بتطبیق الطریقة الكمیة.التي تتعلق بالنتائج التي تم الحصو 

السوسیومتریة تعنى بقیاس العالقات االجتماعیة بمعناها  إنم " 1969سنة  أیضاكما عرفه مورینو     

، واستخدام هذا المفهوم بوجه عام كمحدد للتجاذب قیاس كل العالقات االجتماعیة أيالعریض، 

 )1والتنافر الشخصي.(

تطبیق والتحلیل، وهذه السوسیومتري صالحا لل روط لیصبح االختبارولقد اشترط مورینو عدة ش      

 الشروط هي:

من حیث  سریة كل االستجابة إلىیطمئن المفحوص  أنسریة استجابات المفحوصین: یجب  - 

 الرفض. أواالختیار 

منها  یتم توضیح حدود الجماعة التي یختار أننه البد أوضوح حدود جماعة االختیار: وهذا یعني  -

. وذلك یمكن أخرىجماعة  أي وأجماعة المدرسة ككل  أوالفرد كأن تكون جماعة الفصل المدرسي 

 توضیحه في نص السؤال السوسیومتري.

نوعیة الموقف االجتماعي: وهذا یعني ضرورة تحدید الموقف االجتماعي الذي یطلب من الفرد  -

من  أكثریكون الموقف عاما شامال یحتمل  فال إطارهرفضه في  أوعضو الجماعة التي یحدد اختیاره 

 یكون دقیقا نوعیا واضحا. أنتأویل بل یجب 

یكون الموقف االجتماعي حقیقیا وله صلة واضحة  أننه یجب أطبیعة الموقف االجتماعي: بمعنى  -

 .األفرادالمختلفة التي یمارسها  األنشطةبالحیاة الیومیة ألعضاء الجماعة ومشتقا من طبیعة وواقع 

                                                                 
النشر والتوزیع، ، (د.ط)، دار غریب للطباعة و علم النفس االجتماعي) معتز سید عبد اهللا .عبد اللطیف خلیفة، 1

  ).484 -483، ص. ص(2001القاهرة، 
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 أوالرفض دون تحدید للعدد حیث یختار الفرد  وأیترك االختیار  أيالرفض:  أوحریة االختیار  -

 الجماعة. أفرادیشاء من ما عدد  أيیرفض 

رفضهم وذلك عند  أواختیاراتهم  أهمیةالجماعة  أعضاء األفرادیالحظ  أناالختیارات: یجب  أهمیة -

 عند قیام هذه الجماعة بأي نشاط اجتماعي جمعي. أوتنظیم الجماعة  إعادة

 بناء اختبار السوسیومتري: 

 توفرت الخطوات التالیة: إذایتم اختبار سوسیومتري صالح لالستخدام والتطبیق  أنیمكن      

الن الموقف  ،اختبار السوسیومتري إعدادفي  األولىاختیار الموقف االجتماعي: وهذه هي الخطوة  - 

 االجتماعي سوف یعبر عنه السؤال السوسیومتري، وهذا السؤال هو وحدة االختبار.

خطوات بناء  أهمصیاغة السؤال السوسیومتري من  أهمیة تعتبر صیاغة السؤال السوسیومتري: -

الجماعة ومن ثم كان  أفرادفي استجابة المفحوصین  ثر كبیرأن اللغة واللفظ لهما وذلك أل ،االختبار

هو اختیار اللغة المناسبة واللفظ المناسب للموقف االجتماعي وهناك  األخصائيما یقوم به  أهممن 

 تؤخذ بعین االعتبار وهي: أنعدة اعتبارات یجب 

 ألفراد الجماعة الذین سوف یأخذون هذا االختبار. مناسبة اللغة لمستوى العمر الزمني 

  فاهیم المحددة الواضحة بحیث یصبح السؤال في مجموعة واضحا من ذات الم األلفاظاستخدام

 حیث المعنى والتركیب.

  تكون صیاغة السؤال دقیقة ومباشرة بحیث تدل على الموقف االجتماعي دون  أنمالحظة

 احتماالت التأویل.

  هذه  أن إذتكون العبارات المستخدمة مأخوذة من واقع لغة الحیاة الیومیة للجماعة،  أنمالحظة

التي  األنشطةحسب نوعها وطبیعة العالقات فیها ودرجة  أخرى إلىاللغة تختلف من جماعة 

التي تؤثر في شبكة  األنشطةغیر ذلك من  أو إنتاجیة أوسواء كانت اجتماعیة  األفرادیمارسها 

 )1.(األفرادالعالقات االجتماعیة السائدة بین 
 

 

 

 

                                                                 
، 2008، هبة النیل العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 5، طالقیاس النفسي ( النظریة والتطبیق)) سعد عبد الرحمن، 1

 ).406 -404ص.ص ( 
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 كیفیة تطبیق مقیاس السوسیومتري:  

عن زمالئه الذین  األسئلةالجماعة عدد من  أفرادبأن یعطى لكل فرد من  ةالطریق ذهتطبق ه      

خارج غرفة الدراسة، ومن مجموعة  أوسواء داخل  واألنشطة األعمالیشترك معهم في بعض  أنیجب 

 یلي: قد تشمل ما األسئلة أما، Sociogram یستنتج شكل هندسي یطلق علیه السوسیوجرام اإلجابات

 عه في الرحلة.تشترك م أنزمیل من صفك تحب  سمااكتب  -1

 تراجع دروسك معه. أنزمیل من صفك تحب  سمااكتب   -2

 فراغه. أوقاتاكتب اسم زمیل من صفك تحب یقضي معك  -3

 اكتب اسم زمیل من صفك تحب تدخر معه بعض نقودك. -4

 اكتب اسم زمیل من صفك تحب تدعوه لمنزلك لزیارتك.  -5

 كما یلي: أرقام إلىویتم حساب الدرجات السوسیومتریة بعد تحویلها   

) درجات، والخامس 2) درجات، الرابع (3) درجات، والثالث (4) درجات، الثاني (5( األول االختبار

 :ول بالطریقة التالیةددرجة واحدة، ویترتب على الج

 السوسیومتریةالدرجة  عدد درجات االختبار      اسم العضو       
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 رسم السوسیوجرام: •

رسم السیوسیوجرام یبین خطوط العالقات االجتماعیة داخل الجماعة، وهذا ما یوضحه الشكل     

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوسیوجرام یوضح  ) 01شكل رقم (

تكون  أنتكون هذه الذرات مجتمعة، ویمكن  أنالسوسیوجرام یتكون من ذرات اجتماعیة، یمكن  إن   

یكون تجمع حول شخص معین له عالقات مع الكثیر  أن، انه یمكن أحادیة أومفككة،  أومتخلخلة، 

 یكون هناك فرد معین منعزل عن كل المجموعة. أنمن المجموعة، كما یمكن 

 وسوف نوضح نوع العالقات في الشكل السابق للسوسیوجرام:

 ).03) عالقة مركزیة: ممثلة في الرقم (1

 ).16،  15) ورقم ( 2،  1: ممثلة في رقم((تبادلیة)) عالقة مزدوجة2

 ).1،  2،   3،  4،  12،  18(  أرقامتتابعة: ممثلة في م) عالقة 3

 ).11،  10،  9،  8(  أرقام) عالقة دائریة مقفلة:    ممثلة في 4

 ).18،  13،  7(  أرقامفردة: ممثلة في ن)عالقة م5

نقول عنها عالقة مع الذات، ومثل  أنیمكن  أننا إالنه لیس هناك عالقة أ) ذاتیة:  وهي االنعزال مع 6

نصف  أنهذا الفرد یعیش مع نفسه وهو داخل المجموعة وهو ما نطلق علیه االنعزالي، كما یمكن 

 بعض هذه العالقات كل على حدى كما یلي:

  المركزیة هي مطلوبة في التفاعل االجتماعي وكلما زادت عالقة الفرد باألفراد األولىالعالقة :

 .أكثرتفاعل اآلخرین كان ال
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  العالقة الثانیة: هناك عالقة بین الفرد ومن في المركز وقد تكون هذه العالقة قائمة على مفهوم

 القدوة. أوالقیادة 

  العالقة الثالثة: الدائریة المقفلة فتمثل انفصال المجموعة عن اآلخرین، وتكون فیما بینها مجموعة

 ة.محصورة فیما بین المجموعة الواحد أیضاتسلسلیة 

  نه أ إالنه ضمن المجموعة ویدور في فلكها أالفرد الواحد مع  أنوفي العالقة الرابعة المنفردة نرى

متصل مع فرد واحد فقط في المجموعة، فهو دائما وصلته بالجماعة تتم  أوتابع لفرد واحد منها، 

ینقلها عنه  أفكاره، بل وحتى رأيعن طریق هذا الفرد، وفي هذه الحالة یكون الفرد تابعا لیس له 

 من یتصل به وبالمجموعة.

 االنعزال وسمیت كذلك ألنها تنعكس عن الذات، وهي  أيالعالقة الخامسة وهي العالقة الذاتیة  أما

في الواقع لیست عالقة اجتماعیة، وال تدخل في باب العالقات االجتماعیة، ولكن هناك بعض 

مجتمع فهو مع الجماعة الجماعة وفي العیش مع الحاالت التي یعیش فیها الفرد مع نفسه وكأنه ی

 )1بجسمه لكن روحه ونفسه تتفاعل مع نفسه.(

  جل معرفة مدى أالقیاس السوسیومتري یقیس العالقات االجتماعیة داخل الجماعة من  أنوباعتبار

 أن إالالجماعة،  أعضاءالنفور بین  أو األلفةالجماعة، ودرجة  أعضاءتفاعل وتماسك بین 

الجانب العمري والفترة الحیاتیة التي تمر  وأیضاالجماعة قد تختلف حسب موقعها وعملها ونشاطها 

مرحلة التعلیم المتوسط هي بدورها تقام فیها جماعة مختلفة من بینها  أنبها هذه الجماعة، ونجد 

هذه  أهمیةدراك إ إالجماعة النشاطات الثقافیة والریاضیة، ووجود نوع من هذه الجماعات ما هو 

یمرون بفترة  وأنهمالجماعة في الخصائص التي یتمیز بها تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط  خاصة 

تهتم بها وهي فترة المراهقة، ولهذا فمرحلة التعلیم  أنمهمة وحساسة تتطلب من جمیع الجهات 

رسمي  رإطاالمتوسط تهتم بإقامة جماعات من التالمیذ یمارسون نشاطات ثقافیة ریاضیة في 

وذلك عن طریق جمعیة ثقافیة ریاضیة داخل المدرسة تسهم في زیادة تفاعل التالمیذ مع بعضهم 

البعض وتعزیز قیم التفاعل االجتماعي داخل هذه الجماعة كالتعاون والتضامن وغیرها من القیم 

 .النبیلة
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 خالصة:
التفاعل االجتماعي في مرحلة التعلیم المتوسط وما یصاحبها من تغیرات في حیاة  أهمیة أكثرتبرز        

ترة تسمى بفترة فالتغیرات تحدث في ه وهذ ةالتالمیذ من جمیع النواحي خاصة من الناحیة االجتماعی

بنا الوقوف  جدریو فترة صعبة وحرجة جدا في حیاة المراهق  أنهاما یقال عنها  أكثرالمراهقة والتي 

لها الدور  األخیرةمن جانب المدرسة وهذه  أو األسرةاالهتمام بالتلمیذ في هذه الفترة سواء كان من جانب و 

التي تقدمها له خاصة ما یتعلق بتنمیة  واألنشطةالكبیر في االهتمام بالتلمیذ وذلك من خالل البرامج 

وتكوین  اآلخریندمجه مع  إلىسعى الجانب االجتماعي للتلمیذ تفادیا لمظاهر االنطواء والعزلة، ولهذا ت

ویتعلم مظاهر التعاون  آلخریناالتلمیذ یتفاعل مع فان  ، ومن هذه العالقات أقرانهعالقات اجتماعیة مع 

من خالل ما تطرقنا له في هذا الفصل من التأصیل النظري لعملیة  والتضامن والتكیف مع الجماعة.

التلقائیة، بل هو عملیة منظمة له خصائص  أویة العشوائیة نه لیس بالعملأالتفاعل االجتماعي تبین لنا 

وما یؤكد على ینه ومستویات حسب طبیعة الموقف، نه یمر بمراحل تكو أتحقیقها كما  إلىیسعى  وأهداف

جل قیاس أاعتماده على مقیاس خاص به وذلك من لى إ علیه باإلضافة أجریتالتي  األبحاث أهمیته

یجعله  اإلحصائي أيعلى الجانب الكمي  أیضاعتمد وكونه یدرجة العالقة االجتماعیة داخل الجماعة، 

 لمرحلة التعلیم المتوسط  دقة في الحصول على النتائج والبیانات، ودراسة التفاعل االجتماعي بالنسبة أكثر

یدرس العالقات االجتماعیة داخل  كونهفي حیاتهم  تهیأهممهم خاصة لدى التالمیذ المراهقین ومدى 

 تقدم األخیرةهذه باعتبار داخل المدرسة  عالقاتال لمعرفة نوعیةالجماعات والتالمیذ في هذه المرحلة 

منها ما یساعد التالمیذ على  جماعيال خاصة ثقافيوالریاضي ال في المجال  نشطةاأل مجموعة من

 .ممارسته للنشاط مع زمالئهثناء أالتفاعل واالندماج وكسب قیم اجتماعیة 

   

 



 

 الفصل الخامس 

 مرحلة التعلیم المتوسط والمراهقـــــة.

ــید ــ ــ .تمهــ  

  .مرحلة التعلیم المتوسط  -5-1
مفهوم مرحلة التعلیم المتوسط. -5-1-1         

أهداف مرحلة التعلیم المتوسط.-5-1-2          

ــة المراهقة.  -5-2 ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ مرحلـ  

 المراهقة. خصائص-5-2-1

 أشكال المراهقة. -5-2-2

 أزمة المراهقة.-5-2-3

ــة.-5-2-4 ــ ــــل المراهقـ ــ ـ ــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مشـ

 حاجیات المراهق. -5-2-5

 أهمیة التفاعل االجتماعي للمراهق. -5-2-6        

ــة. ـــ ــ ــ ــ ــ  الخالصـ
 
 



مرحلة التعلیم المتوسط والمراهقة               الفصل الخامس                                        
 

98 
 

  تمهید:
اتفق علماء النفس المهتمون بالطفولة والمراهقة على أن هذه المرحلة من النمو هي عبارة عن مرحلة        

التغیر في النواحي الجسمیة والنواحي الوجدانیة والنواحي العقلیة واالجتماعیة لدى المراهق حیث یصبح 

 به ویوجهه.المراهق في حاجة ماسة إلى من یأخذ بیده ویرعاه ومن یهتم 

على أسرهم و فبعض الدراسات تنظر إلى المراهقة باعتبارها فترة اضطراب تؤثر على المراهقین     

ومجتمعهم إال أن المتفق علیه حتى اآلن هو أن هذه المرحلة من النمو تمثل مرحلة صعبة إلى حد ما 

، ، نفسیة، ومعرفیةه: جسمیة، جنسیةوهي شد أو جذب للمراهق فیتعامل من عدة تغیرات تطرأ علی

ن هذا الفصل یتطرق إلى مرحلة إوباعتبار أن فترة المراهقة بدایتها متزامنة مع مرحلة التعلیم المتوسط، ف

  التعلیم المتوسط والمراهقة.

 مرحلة التعلیم المتوسط  -5-1   

 مفهوم مرحلة التعلیم المتوسط: -5-1-1   
من عمر  ةسن )15-12مرحلة المراهقة المبكرة وتمتد من ( أووتدعى هذه المرحلة بالطور الثالث   

التلمیذ، یزداد المراهق في نهایتها قوة وقدرة على الضبط  والتحكم في القدرات، فهي فرصة لتلقینه 

سنة من عمر  15حوالي  أقصاهالمهارات الحركیة، وكذلك یصل نمو الذكاء في هذه المرحلة تقریبا 

نتیجة بعض التجارب والخبرات وتظهر في هذه المرحلة نقطة  واإلدراكهم التلمیذ، وتزداد عملیة الف

هامة في حیاة المراهق حیث یمیل الفرد ویستعد للبدء في تكوین مبادئ واتجاهات عن الحیاة  

المرحلة بتكوین الفرد لیصبح في نهایة  أیضالى القراءة وحب االطالع، وتمتاز إوالمجتمع ومنها المیل 

 االجتماعیة. واألنماطیستقر فیه المثل  أنعلى المطاف قادرا 

في كونها تتیح المزید من الفرص لكي یحقق  المتوسطة التعلیم المرحلة أهمیةولهذا تكمن  -  

تتیح المزید من الفرص لتنمیة قدرات  أنها، فضال األصلیةثقافته  إلى أعمقالطالب انتماء 

، وفضال األخرىالمهني في المراحل التعلیمیة  أوواستعدادات الطلبة بما یعدهم لالختبار التعلیمي 

عن هذا فمرحلة التعلیم المتوسط تحتوي وتتضمن مجموعة االهداف المراد بلوغها والوصول الیها 

 .للتحقیق النجاح
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 مرحلة التعلیم المتوسط: أهداف -5-1-2
 :أهمهاتحقیقها والتي  إلىتسعى  التي هدافاأل ومن        

شاملة لعقیدته وعقله  إسالمیةمرحلة التعلیم المتوسط مرحلة ثقافة عامة غایتها تربیة النشء تربیة  -1

 وجسمه وخلقه.

 نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته. في اإلسالمیةتمكین العقیدة  -2

 لثقافة والعلوم. األساسیةتزویده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه، حتى یلم بالمبادئ  - 3

 تنمیة قدرات التلمیذ العقلیة والمهاریة  والتهذیبیة. -4

وتدریبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمیة روح النصح  اإلسالمیةتربیة التلمیذ على الحیاة االجتماعیة  -5

 .أمرهلوالة  واإلخالص

 عدة حاجات هامة نلخصها فیما یلي: إلىومرحلة التعلیم المتوسط كغیرها من مراحل النمو تحتاج      

 الذي یساعد على تعلم المهارات الحركیة بشكل منتظم. األستاذ إلىالحاجة  -

 المفاهمة التامة بین المدرسة والمنزل. إلىالحاجة  -

 العنایة بصحة الفرد وذلك بإجراء الكشف الطبي علیه. إلىالحاجة  -

عن طریق النشاط مع مراعاة الراحة الالزمة والتغذیة  األفراداستنفاد الطاقة الزائدة لدى  إلىالحاجة  -

 الكاملة.

 )1.(العمل على بعث الروح والثقة والتعاون بین التالمیذ -

 ن مرحلة التعلیم المتوسط ما بین المرحلة االبتدائیة التي تمثل بدایة سلم التعلیم العام أویمكن القول ب

الدراسة  إتماموالمرحلة الثانویة التي تمثل نهایته، ویلتحق بها التالمیذ بعد الحصول على شهادة 

سنة الرابعة امتحان وطني، یحصل سنوات، یعقد في ال أربعراسة في هذه المرحلة داالبتدائیة، ومدة ال

الناجح فیه على شهادة التعلیم المتوسط، والذي تؤهله لاللتحاق بإحدى مدارس التعلیم العام ( الثانوي) 

ه المرحلة بتنمیة التلمیذ في جمیع الجوانب بما فیها الجانب االجتماعي من خالل ذالمهني. وتهتم ه أو

 تحقیقها. إلىالتي تسعى  األهداف

                                                                 
  http://vb.arabsgate.comیوم   15 /2014/01الساعة،  11:00) موقع الكتروني: 1
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بالغة  أهمیةسابقا یمر بفترة المراهقة، وهذه المرحلة لها  أسلفنافالتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط كما     

في حیاة التلمیذ، ولقد اهتم التربویون وعلماء النفس واالجتماع بهذه المرحلة من خالل التعریفات والمفاهیم 

 حول هذه المرحلة.

 مرحلة المراهقة: -5-2

   نمو المراهقة: خصائص -5-2-1 
 وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي:         

 النمو الجسمي ومظاهره: -1

 واتساع زاد في طوله فهناك السرعة و االنتظام بعدم المراهقة بدایة في النمو هذا یتمیز     
 و للحیة األولى الطالئع و صوته لیدیه، وقدمه، وخشونة واستطالة عضالته، في اشتداد منكبیه،
 إلىة، المنوی اإلفرازات على عالوة جسمه من مختلفة مواضع في یوجد الذي الشعر من الشارب
 و الدموي للضغط واالرتفاع البلوغ بعد النبض معدل كانخفاض الفیزیولوجیة التغیرات جانب

 الجهد بذل على القدرة عدمو  التخاذل و بالتعب لألكسجین، الشعور الجسم استهالك انخفاض
 التغیرات نحو بالقلق الشعور للجسم، و الشدید االهتمام التغیرات هذه تصاحب و الشاق البدني

 المراهق محاوالت التغیرات بهذه یتصل مما للنقد الشدیدة الحساسیة للنمو الجسمي، المفاجئة
   )1.(معها التكیف

 ، اإلناث) سنة عند 14 – 10تحدث طفرة النمو وازدیاد سرعته لمدة حوالي ثالث سنوات (و      

 العظام. ) سنة عند الذكور، ویزداد الطول، ویزداد نمو العضالت والقوة العضلیة و16 – 12(و

تكون الفروق الفردیة بین الجنسین فروق واضحة في توقیت النمو، ویالحظ تقدم مؤقت عند  و     

 وتأخر مؤقت عند الذكور. اإلناث

 النمو الحركي ومظاهره: -2

النمو الحركي في هذه المرحلة بالنمو الجسمي، والنمو االجتماعي، تنمو القدرة والقوة الحركیة  یرتبط    

بوجه عام، ویالحظ المیل نحو الخمول والكسل، حیث یكثر خلود المراهق للنوم في هذه المرحلة وخاصة 

 الدراسة، وتكون حركات المراهق غیر دقیقة، ویزداد طول وارتفاع القفز. أیام

 
                                                                 

، ص 2003،، (ب.ط)، دار المعرفة الجامعیة، اآلزاریطةالنمو النفسي بین السواء والمرض) مجدي احمد محمد عبد هللا، 1
256.  
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 النمو الجنسي ومظاهره: -3

المرحلة یشعر المراهق بالدافع الجنسي، وتالحظ الجنسیة المثلیة (توجه الفرد انفعالیا ومیله  أوائلفي      

الجنس اآلخر،  إلىجنسه)، وبالتدریج یتحول المیل الجنسي  أفرادعاطفیا بدرجة تزید عما هو مألوف نحو 

 أومشاهدة الصور  أوالمجالت الجنسیة،  أوراءة الكتب ویشاهد الفضول الجنسي في شكل الرغبة في ق

المراهقة للممارسة العادة السریة، التي عادة ما یصاحبها شعور  أوالعاریة، وقد یلجأ المراهق  األفالم

 بالذنب.

 النمو العقلي ومظاهره: -4

 أكثرتشهد مرحلة المراهقة الطفرة النهائیة في النمو العقلي، یطرد نمو الذكاء وتصبح القدرات العقلیة     

، وینمو االنتباه، وینمو التذكر، اإلدراكدقة، وتزداد سرعة التحصیل، وتنمو القدرة على التعلم، وینمو 

ویمكن  المعنویة وتزداد القدرة على التجرید وینمو التفكیر المجرد وتزداد القدرة على التعمیم، وتنمو المفاهیم

یقوم بعملیات عقلیة راقیة ولكنه ال یكون مستعدا في هذه المرحلة لیقوم بعملیة تقویم لما هو  أنللمراهق 

عالقات في قضیة اجتماعیة وفقا للمعاییر التي یعتمدها الكبار في تقویمهم  أوفیه من مواقف وظروف 

ندفع وراء تصوره الخاص في ذلك تبعا لما یؤمن به ویعتقده والذي غالبا ما ، فهو قد یاألمورلمثل هذه 

غیر موضوعیة  وأحكامهوفق نزوة طارئة وفي هذه تكون آراؤه  أوفیها عاطفیة وانفعالیة  أحكامهتكون 

 وبعیدة عن الواقع.

 النمو االنفعالي ومظاهره: -5

ت عنیفة منطلقة متهورة ال تتناسب مع مثیراتها تتصف االنفعاالت في هذه المرحلة بأنها انفعاال      

یالحظ عدم الثبات االنفعالي، والتذبذب االنفعالي، وقد یالحظ التناقض االنفعالي، والسعي نحو االستقالل 

االنفعالي، كما یالحظ الخجل، وقد یالحظ الشعور بالذنب والخطیئة، والتردد، ویكون الخیال خصبا، 

الحب بشكل یفوق المراحل السابقة  إلىبالحاجة  اإلحساسالیقظة، وینمو  أحالمویستغرق المراهق في 

 )1( مظاهر الحیاة االنفعالیة للمراهق. أهمحیث یعتبر الحب من 

بأن الذكاء االنفعالي عامل هام ه نموذجلحول درجة مصداقیة التنبؤ  أطروحتهفي جولمان  أشارولقد      

التخفیض من فظاظتهم  إلىفي نجاح الفرد في بیئته وفي مدرسته وفي عمله، وهو الذي یقود الشباب 

لى المزید من القدرة على التعلم وتطویره، إ لى المزید من الشهرة والشعبیة، و إ نیتهم اتجاه اآلخرین، و وعدوا

                                                                 
 ، 2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، 1، طتربیة المراھقینمحمد عبد الرحیم عدس،  )1

 ). 28 -27ص.ص (
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حول مسائل هامة مثل المخدرات، والتدخین، والممارسات الجنسیة، فهي  أفضللى اتخاذ قرارهم بشكل إ و 

یساعد الناس على العمل الجماعي وعلى التعاون وعلى التعلم  أنمجال العمل یستطیع الذكاء االنفعالي 

 )1( فعالیة. أكثرالجماعي بشكل 

 ومظاهره: واألخالقيالنمو الدیني  -6

ة، وقد یشاهد ازدواج الشعور الدیني وتعدد االتجاهات الدینیة. وبوجه عام یعید المراهق تقییم القیم الدینی   

 أوالتي سبق له اكتسابها، وقد یبدي رأیه في مدى صواب السلوك  األخالقیةیتبع المراهق المعتقدات 

 )2( .أقرانهخطئه، وقد یتأثر بسلوك 

 النمو االجتماعي ومظاهره: -7

 مظاهر النمو االجتماعي في هذه المرحلة بما یلي: أهمیمكن تلخیص         

 تكوین المعاییر السلوكیة. إلىیتم في هذه المرحلة التطبیع االجتماعي الفعلي الذي یؤدي  -1

 المختلفة. األنشطةفي  األقراناالتصال الشخصي ومشاركة  إلىیمیل الطالب  -2

 .واألناقةاالهتمام والعنایة بالمظهر  إلىیمیل الطالب  -3

 .األسرةاالستقالل االجتماعي وبصفة خاصة داخل  إلىیمیل الطالب  -4

 مسایرة الجماعة والرغبة في تأكید الذات. -5

 البحث عن القدوة والنموذج. -6

 االجتماعیة. األمورنمو القدرة على فهم ومناقشة  -7

 الجدل مع الكبار.  إلىالحساسیة للنقد والمیل  -8

 المسؤولیة االجتماعیة.ظهور الشعور ب -9

 مساعدة اآلخرین. إلىالمیل  -10

 اآلخرین. أمام األوامرتوجه له  أنال یرضى  -11

 العوامل المؤثرة فیه:

 االستعداد واتجاهات الوالدین وتوقعاتهما. -

 ومستواها االجتماعي. األسرة -

 وآرائهم. األصدقاء -
                                                                 

، عالم الكتب الحدیث، 1، طالنمو االنفعالي واالجتماعي من الرضاعة الى مرحلة المراھقةمعاویة محمود أبو غزال،  )1
  .298، ص 2011األردن، 

 .105، ص 2008لالستثمارات الثقافیة، القاھرة،  ، الدار الدولیة 1، طعلم النفس المدرسيبركات حمزة حسن،  )2
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 مفهوم الذات. -

 المدرسة ومطالبها. -

 والفسیولوجي.النضج الجسمي  -

 .األولىالخبرات االجتماعیة  -

 المجتمع والثقافة العامة. -

 ما یجب على المربین مراعاته

 االهتمام بمعاییر القیم والمعاییر السلوكیة السلیمة. -

 والمؤسسات االجتماعیة. األسرة أفرادتشجیع التعاون مع  -

 .األنشطةالمراهق في مختلف  إشراك -

 حسن االختیار. إلى، مع توجیهه ئهأصدقاترك الحریة له في اختیار  -

 .إهمالاحترام میله ورغبته في التحرر دون  -

 )1( توسیع خبراته ومعارفه بالنسبة للجماعات الفرعیة في المجتمع الكبیر. -

 .اإلهمالاحترام میله ورغبته في التحرر دون  -

هذا  إلىفكثیرا ما یستاء المراهقون من تدخل الكبار فیما یعتبرونه شؤونا خاصة بهم، وینظرون  -

 )2( على سلطاتهم، وسلبا لحریتهم. يالتدخل وكأنه تعد

  أنفترة المراهقة فان هذه الفترة، تمر بأزمات كون  أثناءومع هذه الخصائص التي یمر بها التلمیذ 

ن فترة المراهقة تختلف من أ، غیر مرحلة البلوغ والنضج إلىهناك فترة انتقالیة من مرحلة الطفولة 

 شخص إلى أخر، فالمراهقة لها أشكال.

 أشكال المراهقة:  -5-2-2  
بدراسة أشكال المراهقة قصد الوصول إلى األسباب والوسائل  1957سنة  صموئیل مغاریوسقام      

التي تهیئ للمراهقین التوافق السلیم وبالتالي التمتع بصحة نفسیة سلیمة والتي تساعدهم على التكیف 

طلبا من كلیة التربیة جامعة عین شمس  90االجتماعي في البیت والمدرسة، حیث شملت الدراسة 

 ى الذكور المراهقین واستخلص الباحث في األخیر أربعة أشكال للمراهقة وهي:ث علحواقتصر الب

                                                                 
 ) موقع الكتروني: دكتور مسعد محمد زیاد، مقال حول خصائص النمو في المرحلتین المتوسطة والثانویة من سن 1
       http://www.drmosad.com  2013/7/5الساعة 12:00) 19 – 13(
 .236، ص همرجع سبق ذكر) محمد عبد الرحیم عدس، 2
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االعتدال والهدوء النسبي والمیل إلى االستفزاز، اإلشباع المتزن ب وهي تتسم  :المراهقة المتوافقة -1

الوالدین وتكامل االتجاهات واالتزان العاطفي، الخلو من العنف والتوترات االنفعالیة الحادة، التوافق مع 

واألسرة والرضى عن النفس، وتوافر الخبرات في حیاة المراهق واالعتدال في الخیاالت وأحالم الیقظة، 

 وعدم المعاناة من الشكوك الدینیة.

بالحریة والفهم واحترام رغبات المراهق  التي تسمح المعاملة األسریة : العوامل المؤثرة فیهاأما    

آلخر في حدود األخالق والدین وحریة التصرف في األمور الخاصة وتوفیر جو االختالط بالجنس ا

واالستقالل النفسي وعدم تدخل األسرة في الشؤون الخاصة وٕاشباع الهوایات وتوفیر جو من الثقة 

وارتفاع المستوى ، والصراحة بین الوالدین والمراهق في مناقشة أقرانه وأصدقائه ومدربیه وأهله

االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وشغل وقت الفراغ بالنشاط االجتماعي والریاضي وسالمة التكوین 

الجسمي والصحة العامة، التدین والشعور باألمن واالستقرار واالستقامة والرضى عن النفس واالعتماد 

 ضة والثقافة األدبیة والدینیة. على النفس والتأثیر بشخصیات ریاضیة واالنصراف بالطاقة إلى الریا

االنطواء واالكتئاب، العزلة والسلبیة، التردد والخجل، الشعور بالنقص   المراهقة االنسحابیة المنطویة: -2

ونقص المجاالت الخارجیة، االقتصار على أنواع النشاط االنطوائي وكتابة المفكرة التي یدور معظمها 

ول الذات ومشكالت الحیاة ونقد النظم االجتماعیة، االستغراق في حول االتصاالت، التفكیر المتمركز ح

 أحالم الیقظة التي تدور حول موضوعات الحرمان والحاجات غیر المشبعة.

اضطراب الجو النفسي في األسرة التي منها التسلط وسیطرة الوالدین  فهيالعوامل المؤثرة أما   

شخصیة المراهق، وتركیز قیم األسرة حول النجاح والحمایة الزائدة وما یصاحب ذلك على إنكار 

، كذلك نقص ممارسة النشاط به خاصةالوضاع كل األالدراسي مما یثیر قلق األسرة وقلق المراهق، و 

الریاضي والتخلف في التكوین الجسمي وسوء الحالة الصحیة ونقص إشباع الحاجة إلى التقدیر 

 وتحمل المسؤولیة وقصور التوجیه المناسب. 

التمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والسلطة عموما، واالنحرافات ب تتسم :المراهقة العدوانیة المتمردة -3

والعناد بقصد االنتقام خاصة من الوالدین، وتحطیم أدوات المنزل إلخوة والزمالء، الجنسیة، والعدوان على ا

والحمالت ضد الرجال وٕاعالن اإللحاد  ، التعلق الزائد بروایات المغامراتاإلنفاقواإلسراف الشدید في 

 والشكوك الدینیة أیضا الشعور بالظلم ونقص التقدیر والتأخر الدراسي.

 العوامل المؤثرة فیها:أما 

 التربیة الضاغطة والتسلط والقسوة وصرامة القائمین على تربیة المراهق. -
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 اضة والنشاط الترفیهي.الصحبة السیئة وتركیز األسرة على النواحي الدراسیة فحسب ونبذ الری -

 قلة األصدقاء مع ضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي والعاهات الجسمیة. -

 تأخر النمو الجسمي والتأخر الدراسي لبعض المراهقین. -

 نقص إشباع الحاجات والمیول وخطأ الوالدین في توجیههم.  -

النفسي الشامل، الجناح والسلوك المعتاد االنحالل الخلقي العام، االنهیار ب تتسم المراهقة المنحرفة: -4

للمجتمع واالنحرافات الجنسیة، سوء األخالق، الفوضى واالستهتار، بلوغ ذروة سوء التوافق والبعد عن 

 المعاییر االجتماعیة في السلوك.

 العوامل المؤثرة فیها:أما 

 الصدمات العاطفیة العنیفة وقصور الرقابة األسریة. المرور بخبرات شاذة و -

 القسوة الشدیدة في معاملة المراهق في األسرة وتجاهل رغباته وحاجات نموه.  -

 العوامل العصبیة االستعدادیة أو االختالف في التكوین الخلقي. -

   )1.(والمنحرفة ائد والصحبة المتعجرفةالتدلیل الز  -

أن كل نمط من أنماط المراهقة یتمیز بممیزات مختلفة عن  ونالحظ من خالل هذه األشكال *   

اآلخر، كما أنه یمكن ألشكال المراهقة التغیر بتغیر الظروف التي یعیشها المراهق وبالمواقف التي 

، ومهما كانت تعترضه ویتعرض لها وهذا له الدور المنوط في تغییر شكل المراهقة من شكل آلخر

 للتلمیذ في هذه المرحلة. وأزمةیحدث خلل نه أأشكال هذه المراهقة إال 

 المراهقة: أزمة -5-2-3   
المراهقة تتمیز بالقلق والكآبة وعدم االستقرار، وتظهر تقریبا في  أزمة أنیرى العدید من الباحثین       

 سنة، وتحدث بصفتین:15حدود سن 

 غیر مفهومة خالل مرحلة الطفولة. األفكارالمراهق یستوعب بعض  أنتدریجیة حیث  أنها  -

الشدید بالخوف والخطأ والخجل،  اإلحساس إلىبصفة خطیرة، ویعود السبب  األزمةثم تنفجر  -

الفرد، فارتفاع نسبة مستوى الذكاء  إلیهالمراهقة أیضا بمستوى الذكاء الذي یصل  أزمةوترتبط 

 )2( .أكثرتزید نسبة القلق 

                                                                 
 ).            440 -437، ص.ص (مرجع سبق ذكرهحامد عبد السالم زھران، ) 1  
 2, Mardaga, 1980,le développement  social de l’enfent et adolescentRimier,  -B.Reymond)  

 p 193.                                                                                                                                                           
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مراهق في جمیع للتولد الضغط بالنسبة للتلمیذ ما یساهم في خلق مشاكل  األزماتهذه  إن       

تناقض ما بین الواقع ورغباته كفرد یرید االستقاللیة  مأماالجوانب وهذا نتیجة للخلل والذي یجد نفسه 

والسلوكات التي یریدها في حین یصطدم بالواقع الذي یمنع هذه  األفعالوالحریة و الرغبة في ممارسة 

لوكات ویعتبرها خارج عن ما هو مألوف ومرغوب في المجتمع، ومنافیة للضبط االجتماعي، وهنا الس

 تزداد المشاكل بالنسبة للتلمیذ المراهق.

ــة: -5-2-4     ــ ــل المراهقـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ك ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مشـ
 ما یلي: أهمهافترة المراهقة، والتي من  أثناءهناك عدة مشاكل یواجهها التلمیذ         

 مشاكل النمو: -1    

والشعور بالتعب بصورة سریعة، معاناة الغثیان، عدم االستقرار النفسي وعدم  األرقحیث یناله       

ال تهم الراشد كثیرا لكنها بالنسبة للمراهق تكون مصدر قلقل وخاصة  األمورالجسم، فهذه  أعضاءتناسق 

 )1ذا ما جعلته معرضا للسخریة.(إ

 المشاكل النفسیة: -2   

انطالقا من العوامل النفسیة التي تبدو واضحة في تطلع المراهق نحو التجدد واالستقالل وتأكید       

 األمورالمجتمع بل یقصد  وأحكامالذات بشتى الطرق والوسائل، فالمراهق ال یخضع ألمور البیئة وقوانینها 

ن یسعى أل وأحاسیسهن المجتمع یعارضه وال یقدر مواقفه أب أحس وٕاذاویناقشها حسب تفكیره وقدراته، 

ال یهتمون بقدراته ومواهبه وال یعاملونه  واألصدقاءوالمدرسة  األسرةیؤكد بنفسه تمرده وعصیانه فإذا كانت 

 )2ن یتعرف كل الناس على قیمته. (أیحس بذاته و  أنكفرد مستقل فهو یجب 

 المشاكل االنفعالیة:  -3 

ل االنفعالي في حیاة المراهق یبدو واضحا في عنفه وحدة انفعاالته، وهذا االندفاع االنفعالي العام نإ      

جسمه،  والمراهق بنم وٕاحساسالتغییرات الجسمیة  إلىلیس باألساس نفسي خالص، بل یرجع ذلك 

خشنا، فیشعر المراهق بالفرحة واالفتخار  أصبحالرجال وقد  أجسامن جسمه ال یختلف عن أوشعوره ب

خوف المراهقین من  بوضوحویشعر في نفس الوقت بالحیاء والخجل من هذا التغییر المفاجئ، كما یتجلى 

 یكون رجل في سلوكه وتصرفه. أنوالتي تتطلب منه  إلیهاهذه المرحلة الجدیدة التي ینتقل 

                                                                 
، ص 1994نان، ، الدار العربیة للعلوم، لب1ط ،سیكولوجیة الطفل والمراھق ( وحقائقھا األساسیة)) عبد العالي الجسماني، 1

501 . 
 .72، ص 1981، (د.ط)، دار المعارف، القاھرة، مشكالت المراھقین في المدن) میخائیل خلیل معوض، 2
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 المشاكل الصحیة: -4  

یصاب المراهق بالسمنة البسیطة  أيالتي یتعرض لها المراهق هي السمنة،  المتاعب المرضیة نإ     

، وعرضه على الطبیب المختص، فقد یكون سببها األكلن زادت على ذلك فیجب العمل على تنظیم إ و 

المراهق  نألالغدد كما یجب عرضه على انفراد مع الطبیب لالستماع لمتاعبه، وهذا هو جوهر العالج 

الفیتامینات  أهمیةفي هذا المجال على  أقیمتعدة دراسات  أكدتوال یفهمونه، كما  أهملوه أهلهن أب حسی

 والحركات البدنیة في زیادة طول العظام والخالیا بالعضالت.

 مشاكل الرغبات الجنسیة: - 5

یشعر المراهق بالمیل الشدید للجنس اآلخر، ولكن التقالید من مجتمعه تقف حائال  أنعي یمن الطب     

الدوافع الفطریة  إعاقةیعمل على  ذاه ینبغي، فعندنا یفصل المجتمع بین الجنسین فإن ینال ما أندون 

حل السلوك المن إلىتعرض النحرافات تؤدي یوقد  وٕاحباطهاالموجودة عند المراهق اتجاه الجنس اآلخر 

الملتویة التي ال یقرها المجتمع، كمعاكسة الجنس اآلخر والتشهیر بهم  األسالیب إلىاللجوء  إلىباإلضافة 

 )1المنحرفة.( واألسالیبببعض العادات  اإلغراء أو

. األخالقیةومراجعة السلطة  األسرةخارج  إلىولذلك یحرض البلوغ الجنسي على نقل الرغبة الجنسیة      

، األخالقیةعندما یكون هناك ترتیب جدید لألولویات  أو، أخرى إلىعندما تنتشر عاطفة ما من جهة 

 )2عند الفرد، فإن الحادثة  تبدأ بشكل مختلف للعنف. ( أوفي النظام االجتماعي  سواء

 المشاكل االجتماعیة: - 6

قة بینه وبین الكبار المحیطین به، هذه العال إلى إرجاعهاالمشاكل التي قد یقع فیها المراهق یمكن  إن    

، كالحصول على مركز ومكانة في المجتمع األساسیةالمشاكل تنشأ عنده من االحتیاجات السیكولوجیة 

 بأنه فرد مرغوب فیه. وٕاحساسه

و أالمراهقة تدخل كسلك محوري یتعرض على عدة ضغوط خارجیة  .فمن ناحیة المنظور االجتماعي   

و الضغوط وكثرتها تطبق على المراهقین مثل أالشخص، حیث هاته العوامل داخلیة التي یصطدم بها 

                                                                 
دار النھضة العربیة للطباعة  (د.ط)، ،سیكولوجیة النمو دراسة في نمو الطفل والمراھق) عبد الرحمان محمد العیسوي، 1

 ).44 -43، ص .ص (1987بیروت، والنشر، 
 ، 1998د.ط)، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، (ترجمة احمد رمو  ،( وداعا ایتھا الطفولة) المراھقةلویز.ج. كابلن، ) 2

 .98ص 
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لى تاریخ إ(الوالدین، المعلمین، ......الخ)، كذلك عامل ثقافة المجتمع كالعادات والتقالید، باإلضافة 

 )1ومكان حدوث سن المراهقة.(

 :مصادر سلطة المراهق

نقد ومناقشة كل ما یعرض  إلىنه یمیل أیعامل معاملة الصغار، لذلك نجد  أنق : ال یرید المراهاألسرة -

 أحیانایتعصب لها  وأفكارله آراء ومواقف  أصبحت، ولم یعد یتقبل ما یقال له، بل وأفكارعلیه من آراء 

وتكون نتیجة  أسرتهشخصیة المراهق تتأثر بالصراعات والنزاعات الموجودة بینه وبین  نإلدرجة العناد، 

 تمرده وعدم استسالمه. أوبخضوع المراهق وامتثاله  ماإهذا الصراع 

شد من أسلطتها  أن، بل یرى أوقاتهالمدرسة: هي المؤسسة االجتماعیة التي یقضي فیها المراهق معظم  -

یر عن یفعل ما یرید في المدرسة، فلهذا یأخذ مظهرا سلبیا للتعب أن، فال یستطیع المراهق األسرةسلطة 

 )2المدرسین.( أوالمدرسة  أوثورته كاصطناع الغرور واالستهانة بالدرس 

لیست  أوفترة المراهقة لیست بالمعضالت الصعبة  أثناءهذه المشكالت التي یواجهها التلمیذ  نإ      

فهذه المشكالت هي عبارة عن حاجات  ،نعالج هذه المشكالت أنقابلة للحلول، بل العكس صحیح یمكن 

یحقق وفیها ما ال یستطیع تحقیقه نظرا لطبیعة هذه الحاجة وعدم  أنیریدها المراهق، فیها ما یمكن 

 .تالئمها مع قوانین وضوابط المجتمع

 حاجیات المراهق: -5-2-5   
 حاجات تبدو وهلة وألول المراهقین حاجات في تغیرات البلوغ مع تحدث التي التغیرات یصاحب       

 ال ولعلنا المراهقة بمرحلة خاصة واضحة فروقا یجد المدقق أن إال الراشدین حاجات من قریبة المراهقین

 ویمكنالتعقید.  من درجة أقصى إلى المراهقة مرحلة في تصل والرغبات والمیول الحاجة أن قلنا إذا نبالغ

 :یلي فیما األساسیة الحاجات تلخیص

 األمن إلى الحاجة -1 

 الحاجة الداخلي، باألمن الشعور إلى الحاجة الجسمیة، والصحة الجسمي األمن إلى الحاجة وتتضمن     

 عند الشفاء إلى الحاجة والراحة، االسترخاء إلى الحاجة واأللم، الخطر تجنب إلى الحاجة حیا، البقاء إلى

                                                                 
1) Richard Cloutier. Sylvie Drapeau, Psychologie de l’adolescence, 3ed , gaitan morin, Canda, 
2008, p 30.  

 .392، ص همرجع سبق ذكر ) میخائیل إبراھیم اسعد،2
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 الحرمان ضد الحمایة إلى الحاجة السعیدة، المستقرة اآلمنة األسریة الحیاة إلى الحاجة الجرح، أو المرض

 .الشخصیة المشكالت حل في المساعدة إلى والحاجة الدوافع إشباع من

 :الذات مكانة إلى الحاجة -2

 إلى الحاجة ،االجتماعیة والقیمة المركز إلى الحاجة ،الرفاق جماعة إلى االنتماء الحاجة وتتضمن    

 الحاجة ،اآلخرین من التقبل إلى الحاجة ن،اآلخری مع لالعتراف الحاجة ،المعاملة في بالعدالة الشعور

 .قائدا یكون أن إلى الحاجة ،االجتماعي للنجاح

  :الجنسي اإلشباع إلى الحاجة -3

 من التخلص إلى الحاجة ،وحبه اآلخر الجنس اهتمام إلى الحاجة، الجنسیة التربیة إلى الحاجة تتضمن   

 .الغیري الجنسي التوافق إلى الحاجة ،التوتر

 :االبتكار و العقلي النمو إلى الحاجة  -4

 إلى الحاجة ،الحقائق تحصیل إلى الحاجة ،السلوكو  الفكر قاعدة وتوسیع التفكیر إلى الحاجة تتضمن    

 الحاجة ،الدراسي والتقدم النجاح إلى الحاجة، العمل طریق عن الذات إشباع إلى الحاجة ،الحقائق تفسیر

 والحاجة ،القدرات ونمو المعلومات إلى الحاجة ،اإلثارة وراء السعي إلى الحاجة ،النفس عن التعبیر إلى

 .والزواجي واألسري والتربوي المهني واإلرشاد التوجیه إلى

 :الذات وتحسین وتأكید تحقیق إلى الحاجة - 5 

 على التغلب إلى الحاجة ، وعادال سویا یصبح أن إلى الحاجة ، النمو إلى الحاجة وتتضمن      

 الحاجة مثل أخرى وحاجات ،وتوجیهها الذات معرفة إلى الحاجة ،هدف نحو العمل إلى الحاجة  ،العوائق

 . الخ... المال إلى والحاجة، والتسلیة الترفیه إلى

 اوزبیل:أمثال من 1960 إلى 1950 بین ما الباحثین من عدد أجراها التي للدراسات نتیجة اتضح لقد    

 في یعیش فیجعالنه المراهق على یستحوذان شدیدین وقلق تخوف فترة المراهقة مرحلة أن "وهنتر وبوند

 المراهق تفكیر جوانب مختلف یشمالن هاذین اإلزعاج يمصدر  أن وجد وقد الراشدین عالم غیر عالم

 المراهق تالزم شاملة متعددة كانت المذكورة البحوث إلیها انتهت التي المشكالت ومجمل الوجدانیة وحیاته

 ."المدرسة في أكثر به تستبد وهي ارتحل أینما

من فترة طبیعیة قائمة وبدال  أنهابالمراهقة على  اإلقرارنه ینبغي " أ ستون وجورجوفي ذلك ذكر     

ن نحن إن نقر بكیانها كمرحلة ضروریة في التدرج الطبیعي نحو النضج فأننمیها و  أننها علینا أتهوین ش
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فترة تدریب، یتمتع الفرد خاللها بما  أنهاعلى  إیاهاتبنینا مثل هذا االتجاه نكون قد قدنا المراهقة بعد تقبلنا 

 )1(یستحق من امتیازات، وما هو مؤهل له من مسؤولیات".

عدم وضوح في مواقف عدیدة التي یواجهونها في الحیاة التي شرعوا  أمام أنفسهمفالمراهقین یجدون    

الطفولة على الكبار في الریادة  وفي التفسیر  إبانكانوا یعتمدون  أنن یكّونوا عنها آرائهم الخاصة بعد أب

التهیب والخجل واالرتباك، وفرط الحساسیة والنزعة  إلىلمغالیق الحیاة وعدم الوضوح هذا یفضي بهم 

لمهیئة والمناسبة لذلك كعدم تلبیة أن یعزز إذا ما وجدت الظروف انه أمن ش األخیراالعتدائیة والقلق وهذا 

إن مختلف التغیرات التي تطرأ الحاجات األساسیة المختلفة، أو عدم تفهم الوالدین ألهمیة هذه المرحلة، 

یعید   أنوهذا الحاجة یمكن ، على المراهق تتطلب توفیر بعض الحاجیات حتى یتحقق له النمو السلیم

أحسن وسیلة لتحقیق  والتي تعتبربرز البدائل أبدیل عنها، ولعل  وجد إذافیها المراهق النظر في حالة ما 

منظمة داخل المدرسة تكون داخل  األنشطةممارسة في  تتمثل ،مختلف الحاجیات التي ذكرناها سابقا

 أهمیةله  األخیریعد هذا  إذومع من هم في سنه مما یساعده على التفاعل معهم،  أقرانهالجماعة مع 

 .شخصیته تزانااجتماعیة تساعد في  في اكتساب قیم التلمیذ المراهق لصالح

 التفاعل االجتماعي للمراهق: أهمیة -5-2-6
نطاق المجتمع،  إلىالضیق  األسرينقطة انطالق الفرد اجتماعیا من النطاق  ةتمثل مرحلة المراهق     

اتساعا وشموال عنها في مرحلة الطفولة، فیبدأ المراهق  أكثرحیث تتمیز العالقات االجتماعیة بأنها 

، ومن وٕاخوتهمما یجده مع والدیه  أكثر -األصدقاء – األسرةخارج نطاق  أشخاصبالشعور باالرتیاح مع 

 مظاهر ذلك:

بعض الجماعات القائمة في المجتمع، وهذا  إلىاالنتماء: یظهر في مرحلة المراهقة الشعور باالنتماء  -

االنتماء یعتمد على ما یسود في المجتمع، ففي بعض المجتمعات یكون االنتماء مبنیا على الرابطة 

النشاطات كاألندیة ومن مظاهر سلوك المراهق حیال هذه  أوالمنطقة،  أوالمكان  أوالدمویة كالقبیلة 

معاییر الجماعة بحذافیرها، ومحاولة الظهور بمظهرها والتصرف  إتباعاالنتماءات المسایرة والتي تعني 

 :إلى إلیهاوتعود مسایرة المراهق للجماعة التي ینتمي ، أفرادهاكما یتصرف 

 ما یفعله اآلخرون فیتبعه. إلىنه دخل عالم جدید، فهو ینظر أ 

                                                                 
 . 236) حامد عبد السالم زھران، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  هذه الجماعة بغیة تحقیق التوافق  أفرادالنزاع بینه وبین  إثارة إلىمحاولة تجنب كل ما یؤدي

 االجتماعي.

ما یمیز النمو االجتماعي في مرحلة المراهقة المیل  أهمتكوین الجماعات ( جماعة الرفاق):  من  -

ن الفرد في هذه المرحلة لم یعد الشدید عند معظم المراهقین االنخراط بعضهم مع بعض في الجماعات، أل

ع الجماعة لكي یتفاعل معها، ویجد مكانته االجتماعیة عندها. وتتمیز طفال، ولم یصبح راشدا، فیشترك م

 الجماعة بعدة خصائص:

  وخلفیاتهم االجتماعیة ومیولهم ومستویاتهم  وأعمارهمفهم من جنس واحد،  أعضائهاالتجانس بین

رتهم منها: تأثر بعضهم ببعض، ومسای بابسأالدراسیة متقاربة. ویزداد التجانس مع مرور الوقت لعدة 

البعیدین بعض الشيء عن غالبیة المجموعة في بعض  األفرادسلوك الغالب في المجموعة، وانسحاب 

 .الصفات

   ،أماالمجموعة الوحیدة، حیث تتعدد المجموعات التي یرتبط بها الفرد في المراحل التالیة للمراهقة 

 ل.المراهق فإنه یرتبط بمجموعة واحدة، وال یستطیع االستغناء عنها ببدی

  ،هذه المجموعة دون  أفرادوجود نظام یربط عالقة  أيتسیر وفق نظام معین ضمني غیر مصرح به

ینظم معهم، والذي ال یستطیع، ولهذا وجود قیادي في  أنیشعروا بذلك. حیث یعرف من یستطیع  أن

 حدهم موضوعا معینا.أعندما یقترح  مراأل إلیهالمجموعة الذي یرجع 

 عضو منها، ویزداد  أينه یصعب سحب أمجموعة قویة لدرجة ال أفرادالتماسك، فالعالقات بین  شدیدة

 التماسك عندما یشعرون بتدخل من قبل اآلخرین.

  كانت  إذا إالغالبا یتأثر المراهق بهذه الضغوط من قبل المجموعة،  . وأفرادهاتمارس ضغطا على

ن لمجموعة الرفاق دورا مهما لنمو . وألاإلرادةبقوة كان یتمیز  أوعالقته بالمجموعة لم توثق بعد 

، امعاییره إلىمراعاته ل المراهق االجتماعي، فهي تنمي فیه روح االنتماء للجماعة، ما یؤدي

فیه حب مساعدة اآلخرین والعمل  والعزلة. ویزرع األنانیةواالستماع آلرائها، وهذا یخلص المراهق من 

غیرهم،  أو رانقاألیتعلم كیفیة التفاعل االجتماعي مع  أنفي سبیل الغیر، كما تساعد المراهق على 

كما تساعده على اكتساب بعض المهارات واالهتمامات واالتجاهات التي تتناسب مع هذه المرحلة، 

وهو شعور المراهق بأن  الأا لمجموعة الرفاق وكیفیة تبادل المشكالت والمشاعر. وهناك دور مهما جد

 له قیمة واعتبار في هذه المجموعة وهذا الدور كثیرا ما یفقده في غیر مجموعة الرفاق.
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  الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة یزداد نمو الوعي والبصیرة االجتماعیة عند المراهق، ویظهر ذلك في

حضور مثل  ، وممارستهاواألقاربوق الوالدین التعرف على الحقوق والواجبات االجتماعیة، كحق

المناسبات االجتماعیة والقیام بزیارة المرض وغیرها. ومحاولته فهم ومناقشة المشكالت االجتماعیة 

 )1( على المعاییر التي تكونت عنده. اوالسیاسیة، ووضع حلول لها بناء

  الجزء المهم  أنها، بل اإلنسانمرحلة المراهقة تعد من المراحل المهمة في حیاة  أنمما سبق یتضح لنا

في حیاته، ألنها تعد مرحلة تكوین الشخصیة ومرحلة بدایة النضج واكتماله في جمیع جوانب التلمیذ 

سواء الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة وغیرها من الجوانب الشخصیة، ولهذا اهتم بها علماء 

 الكبیر على شخصیة التلمیذ وسلوكه. األثرالتربیة والنفس اهتماما بالغا لما لها من 
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    خالصة: 
خاصة  ي سنه، وهذا ما یجده في المدرسة،ال یجد من یفهمه سوى من هم فالمراهقة التلمیذ في فترة     

داخل الجماعة واكتساب قیمه كالتعاون  أقرانهتفاعل مع ال إلى بهجماعیة مما یؤدي  أنشطةفي وجود 

یجد  وأیضاشعوره باالنتماء داخلها ما یشعره بقیمته داخلها  أیضاوالتضامن والتكیف داخل هذه الجماعة، 

بروح الجماعة،  واإلحساسالحریة في التعبیر عن ذاته وآرائه الشخصیة كما یساعده على تحمل المسؤولیة 

وعنا، وبطبیعة الحال في البحوث العلمیة وخاصة منها السوسیولوجیة وهذا ما نود معرفته من خالل موض

برز مراحل البحث العلمي هي المرحلة أالنتیجة النهائیة، و  إلىتمر هذه البحوث عبر مراحل حتى تصل 

ما یسمى باإلجراءات  أوالتي تعطي للبحث قیمة ومصداقیة وهي مرحلة كیفیة جمع المادة العلمیة 

 .الدراسة معلوماتو ة والمساعدة في جمع بیانات المناسب واألدوات
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 تمهید:   

ترتبط خطوات البحث العلمي بعضها البعض في انسجام علمي إذ أن االنتقال من جانب إلى أخر ما     

باعتباره  ، وللجانب المیداني دورا مهما في البحث السوسیولوجياألخرتكملة تتناسب مع الجانب  إالهو 

، وهذا وفق منهجیة محددة ومنظمة ومناسبة ولیست إلیهامعرفة الحقیقة التي یتم الوصول  إلىیسعى 

منهجیة مناسبة لموضوع الدراسة من خالل اختیار المنهج المناسب  إجراءاتوفق  وأیضابطریقة عشوائیة 

حلول  أو إجابات إلىها للوصول العلمیة المناسبة لجمع البیانات والمعلومات وتحلیل واألدواتللدراسة 

الجانب النظري  إلىالمجتمع. وفي موضوعنا وبعد تطرقنا  أفرادالحاصلة والمشكالت التي تواجه  لألسئلة

بحیث تم في الفصل السادس انتقاء واختیار اإلجراءات المالئمة الجانب المیداني  إلىللدراسة نتطرق 

 والمناسبة لموضوع الدراسة.

 الدراسة:فرضیات  -6-1

تنبثق فرضیات الدراسة من خالل التأصیل النظري المتحصل علیه من المراجع سواء كانت كتب     

الجانب االمبریقي والذي  إلىوكذلك المنشورات والدراسات السابقة، باإلضافة  واألجنبیةباللغة العربیة 

الزیارات االستطالعیة في كبر قدر من القضایا التي تخص دراسته من خالل أیحاول الباحث فیه جمع 

وتعتمد صیاغة الفرضیات بشكل عام على المراحل السابقة من البحث، ، المجال المكاني المناسب لدراسته

حیث یتم وضع االقتراحات النظریة القابلة لالختبار عن أسباب المشكلة، وأبعادها المختلفة، وكیفیة 

 عالجها.

بأنها: " تخمین ذكي وتفسیر محتمل یتم بواسطته ربط األسباب بالمسببات  ولهذا تعرف الفرضیة    

و المقترحات التي تصاغ بأسلوب أكتفسیر مؤقت للمشكلة، والفرضیات تأخذ غالبا صیغة التعمیمات 

 )1منسق ومنظم یظهر العالقات التي یحاول الباحث من خاللها حل المشكلة ". (

نتائج استمارة االستبیان  من خاللالتساؤل  عن هذاجابة لإلالبحث  هذا في ولقد تم االعتماد

وهذا بالربط بین متغیرات الدراسة وأسئلتها، وترجمتها میدانیا تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط، المطبقة على 

 في استبیان الدراسة وفقا لتحدید التعریفات اإلجرائیة للبحث.

                                                                 
 ، دار الصفاء،(د.ط)،والتطبیقمناهج وأسالیب البحث العلمي، بین النظریة ، ثمان محمد غنیم.عربحي مصطفى علیان  )1

 .96ص  ،2000عمان،
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تساهم الجمعیة هل  لتساؤل الرئیسي:ا نعجابة لإل محاولةال جلأمن ن هذه الدراسة تقوم كو و      

مراهق) في مرحلة التعلیم لتلمیذ(اللالتفاعل االجتماعي  في تنمیةالثقافیة والریاضیة المدرسیة 

 ؟المتوسط

هدف من هذه الدراسة، وتماشیا مع المنهجیة المتبعة في الوبالرجوع إلى الدراسات السابقة وتحقیقا      

 السوسیولوجیة سیتم صیاغة فرضیات الدراسة كما یلي:الدراسات 

 الفرضیة الرئیسیة (العامة):

 ومن خالل التساؤل الرئیسي یمكن صیاغة الفرضیة الرئیسیة:

لتلمیذ(المراهق) في مرحلة لالتفاعل االجتماعي  في تنمیةتساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة 

 .التعلیم المتوسط

 هذه الفرضیة تصاغ مجموعة من الفرضیات الفرعیة التالیة: وانطالقا من    

في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة أهمیةن مدى مجل التحقق أمن  -

 .المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

المراهق  في تنمیة قیمة التكیف لتلمیذ الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتعرف على مدى مساهمة -

 .الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

المراهق  للتلمیذ في زیادة العالقات االجتماعیة الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتحقق من دور -

 .الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

 : األولىفرضیة الفرعیة ال

المراهق الممارس  لتلمیذل عاونفي تنمیة قیمة الت الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةتساهم   

 .لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

الثقافیة والریاضیة الجمعیة  أهمیةوتوضیح مدى  إبرازعلى  األولىالجزئیة  وتركز هذه الفرضیة    

الثقافیة والریاضیة في مرحلة التعلیم المتوسط خاصة التلمیذ الذي  األنشطةخالل ممارسة المدرسیة من 

 یمر في فترة المراهقة في تنمیة قیمة التعاون المبنیة خاصة على االحترام المتبادل. 

 الفرضیة الفرعیة الثانیة:

المراهق الممارس لألنشطة  لتلمیذلفي تنمیة قیمة التكیف  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تساهم

 .في مرحلة التعلیم المتوسط
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حد عملیات التفاعل االجتماعي والمتمثل في قیمة التكیف أوتوضح الفرضیة الجزئیة الثانیة كذلك     

 أنشطةهذه القیمة من خالل الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة عن طریق ممارسة  إكسابوكیف یتم 

 ریاضیة في مرحلة التعلیم المتوسط خاصة التالمیذ الذین یمرون بفترة مراهقة.   أوكانت ثقافیة  ءسوا

 الفرضیة الفرعیة الثالثة:

المراهق الممارس  للتلمیذ في زیادة العالقات االجتماعیة الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةتساهم   

 .لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

عملیات التفاعل االجتماعي كونه یساعد على تنمیة الجانب  أهمالعالقات االجتماعیة من تعد    

ن هذه الفرضیة تبرز دور الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتلمیذ المراهق إاالجتماعي للفرد، ولهذا ف

 .في زیادة العالقات االجتماعیة في مرحلة التعلیم المتوسط

 الفرعیة الرابعة: الفرضیة

المراهق للمؤطرین في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة دور في تنمیة التفاعل االجتماعي للتلمیذ 

 .الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

یدیرونها، فهي تتكون من  األشخاصیتواجد في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة مجموعة من     

وجاءت الفرضیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة،  األنشطةالمشرفین على  إلى باإلضافة وٕاداریینرئیس 

على  إشرافهمالجزئیة الرابعة لتبرز الدور الذي یقوم به المؤطرین في تنمیة التفاعل االجتماعي من خالل 

 للتلمیذ المراهق في مرحلة التعلیم المتوسط.  األنشطة

 لدراسة:ل النظریة مقاربةال-6-2

موضوع الدراسة  أن، وباعتبار موضوع یتطلب البحث عن المقاربات التي ستأطره أيدراسة  إن    

 یتضمن التفاعل االجتماعي، فلقد تم تسلیط الضوء على مقاربتین وهما: 

النظریة الوظیفیة: لقد هیمن هذا االتجاه على علم اجتماع التربیة منذ مطلع الخمسینیات حتى  -6-2-1

نه النموذج العلمي الذي یجب أنهایة السبعینیات ولقد نظر أصحاب هذا االتجاه إلى العالم الطبیعي على 

 األخذ به.

، حیث صاحب ظهورها تغیرات تاسع عشرالقرن ال بدأت النظریة الظهور كاتجاه في علم االجتماع في    

مما ساهم كثیرًا في بلورة أفكارها الرئیسیة لدى  ،الثورة الفرنسیة واضطراب في المجتمع األوروبي وبالتحدید

 ومیرتون زنبارسو وأیضًا ماكس فیبر ثم  كایمر أوجست كونت ودوتطویرها كأمثال  أبرز روادها قبل

 .وغیرهم
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 :تساؤالت رئیسة هيانطلقت النظریة من  حیث

 .یتكون المجتمع امم - 1

 .كیف تتم المحافظة على المجتمع - 2

 تؤدي إلى استقرار وتماسك المجتمع ؟ ما هي العوامل واألسباب التي - 3

عبارة عن منظومة متكاملة من المؤسسات االجتماعیة  لذا یرى أنصار االتجاه الوظیفي أن المجتمع      

نظرهم هو  تالرئیسي هو استقرار المجتمع ، فالمجتمع من وجه ،هدفها التي تؤدي وظائف محددة

 . المترابطة مع بعضها البعض فأي تغییر یحدث في جزء یؤثر في الجزء اآلخر نساقمجموعة من األ

  ومن أفكار النظریة الوظیفیة للمدرسة ما یلي:    

لقدراتهم وٕامكانیاتهم وهي بذلك تساعد على تقوم التربیة المدرسیة بتصنیف وانتقاء أفراد المجتمع وفقا  -

تحقیق المساواة االجتماعیة بین أفراد المجتمع، أي أنها تساعد في تكریس مبدأ الفرص المتكافئة أمام 

الجمیع أي أنها تساعد في تكوین الفرد المناسب وفقا لقدراته وٕامكانیاته التي تكون قد اتضحت خالل 

المكان المناسب في سوق العمل إذن: المدرسة هي أداة المجتمع  دراسته بالمدرسة وذلك بموقعه في

 بتحقیق الكفایة والمساواة.

لى مجتمع إتساعد التربیة المدرسیة على تكوین المجتمع یقوم على الجدارة واالستحقاق وهو ما یؤدي  -

رات ومن ثم تتاح طبقي غیر منغلق تتحدد فیه المكانة االجتماعیة لألفراد وفق ما یملكونه من مواهب وقد

 لهم فرص واسعة ومتكافئة.

 )  1والمتقدمة على السواء.( التربیة في منظورهم أداة لتحدیث المجتمعات المتخلفة  - 

ن مؤسسات أالمتكامل، بحیث تعتبر  یفیة تتركز في آرائها على النظامن النظریة الوظأ*ونجد     

هتم بدراسة انظمة مكملة لبعضها البعض هدفها هو استقرار المجتمع، وهناك من أالمجتمع هي عبارة عن 

 فراد المجتمع، وهذا ما توضحه النظریة التالیة. أالمجتمع عن العالقات والتفاعل الذي یحدث بین 

 النظریة التفاعلیة الرمزیة:   -6-2-2

 إلىیة والنظریة البنیویة الوظیفیة، ویرجع ولقد ظهرت قوة النظریة التفاعلیة بعد هبوط النظریة البنیو     

 ظهور التفاعلیة الرمزیة إلى عدة أسباب مهمة منها ما یلي:   

 زیادة االهتمام بدراسة التفاعالت التي تحدث بین الجماعات الصغیرة. -

                                                                 
) محاضرة الدكتور براھیمي الطاھر، حول المقاربات السوسیولوجیة للتربیة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة 1

 .2010 /13/12، -الجزائر-محمد خیضر، بسكرة
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 مهما كان غرضها وحجمها. إلیها فهم العالقات التفاعلیة بین الفرد والجماعة التي ینتمي أهمیة تعاظم -

صیغة ثنائیات متفاضلة  تأخذالعالقات التفاعلیة التي تقع في المجتمع والتي  أشكالالرغبة في معرفة  -

 ومختلفة.

دراسة الجماعات الصغیرة حرصا على وحدة كیانها وتماسكها ذلك أن تماسك الجماعة یفضي إلى  -

 )1افها وطموحاتها.(احها في بلوغ أهداقتدارها وقوتها وبالتالي نج

 نذكر منها:  أسسوتقوم التفاعلیة الرمزیة على        

 الحقیقة االجتماعیة حقیقة عقلیة تقوم على الخیال والتصور. أن -

ومعلومات یمكن  وأفكار من تحمیلها معهعلى على االنتقال من خالل الرموز وقدرته  اإلنسانقدرة  -

 )2(نقلها لغیره.

وسیلة رمزیة من  أولكما لم تهمل هذه النظریة العالقة بین التنشئة االجتماعیة واللغة باعتبار اللغة      

حد أوحدوث التفاعل بینهم، ولما كانت اللغة عبارة عن رموز، والكالم هو  األفراداالتصال بین  وسائل

منظما ومنسقا ورمزیا، ویكون متفقا ن اللغة تنتج كالما إالمسموعة والمكتوبة والمنطوقة، وبالتالي ف أشكالها

ومن  آلخرویكتسبها من خالل التنشئة االجتماعیة وهي تختلف من مجتمع  األفرادعلیه اجتماعیا بین 

 .ألخرىثقافة 

غیر اجتماعیا، لكنه  أوال یكون اجتماعیا الطفل عند الوالدة  أنالقول  إلى سناء الخوليولقد ذهبت      

تنمو اللغة وتستدمج المعاني، ومن ثم تبدأ الذات االجتماعیة في  اآلخرینعن طریق التفاعل مع 

 )3(الظهور.

العملیات  أوالحاجات  أون التنشئة االجتماعیة والسلوك ال یعتمد كثیرا على الدوافع إوبالتالي ف   

وعلى المعاني  التفاعلیة العملیاتعلى  أكثریعتمد  وٕانماالبیولوجیة،  أوالخصائص الفطریة  أوالالشعوریة 

 )4(.واآلخرینالمستدمجة للذات 

التفكیر  أهمیةالفعل والعمل بدال من  أهمیة أكدتوانطلقت النظریة من الفلسفة البراغماتیة التي   - 

 والمنطق والعقل.

                                                                 
 ) إحسان محمد حسن، النظریات االجتماعیة المتقدمة، (د.ط)، دار وائل للنشر، االردن، 2005، ص 1.66

 ) محمد الشناوي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2.88
 ) سناء الخولي، مرجع سبق ذكره، ص 3.137

 .  202ص  ،مرجع سبق ذكره) السید عبد العاطي السید، 4
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      )1(العوامل البیولوجیة في تفسیر السلوك البشري. أهمیةعلى  أكدت  - 

مرتكزاتها حول التواصل الرمزي بین  أهم أنمن خالل سردنا حول النظریة التفاعلیة الرمزیة نجد *      

، وبالتالي آخر إلىتعتبر اللغة في نظر التفاعلیة الرمزیة العامل المهم في نقل الرموز من فرد  إذ، األفراد

لهذه الرموز، ولهذا فهي ترى  األفراداألول في تعلم  األساسالتفاعل والتنشئة االجتماعیة وهي  أساسفهي 

 یعتمد على الصورة الرمزیة. اآلخرینتفاعل الشخص مع  نأ

أما بالنسبة للنظریة همیة الجماعة، أیضا ألى التفاعل و إللنظریة الوظیفیة كونها تطرقت ینا وتبنّ *      

 أهم إلىوفي موضوعنا سنتطرق التفاعلیة الرمزیة  كونها تطرقت إلى أهمیة التفاعل بالنسبة للتلمیذ،  أما 

  .، مع محاولة تكییفها مع موضوع الدراسةالذي یحصل للتلمیذحول التفاعل  تینمرتكزات النظری

 منهج الدراسة:  -6-3

نفكر في بحث  أنتقدم العلم مقترن بتقدم المناهج وهنا یقول دیكارت " ال نستطیع  أنمن المعروف       

 إلىبدون منهج تمنع العقل من الوصول  واألبحاثن الدراسات كنا سنبحثها بدون منهج أل إذاحقیقة ما 

 )2(حقیقة".

، ویختلف المنهج المنهج هو الوسیلة الفعلیة التي یستعین بها الباحث في حل مشكلة بحثه إن      

 باختالف مشكلة البحث، واألهداف العامة والنوعیة التي یستهدف البحث تحقیقها.

فمنهج البحث هو النتیجة التي ینتهي إلیها الباحث بعد طرح تساؤل مؤداه كیف یمكن حل مشكلة     

 البحث.

المراحل في البحث  أهمیعتبر المنهج من  إذاختیار المنهج وتحدیده یتوقف على طبیعة الدراسة،  إن    

 راسته.العلمي، وهذا یتوقف على الباحث ومدى اختیاره الموفق والمناسب لطبیعة د

القواعد التي یسلكها  أوالهدف المراد تحقیقه،  إلىول صیسلكه الباحث للو  ذيل الی" فالمنهج هو السب    

 )3(النتائج". إلىالباحث للوصول 

                                                                 
 ) إحسان محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص 1.85

 ،2000، األردن، مؤسسة الوراق، 1، طالرسائل الجامعیة إلعدادالبحث العلمي  أسس، إبراهیم) مروان عبد المجید 2
 .60ص  
، دار التوحید للنشر، المملكة العربیة 1، طمنهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمیة) موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، 3

 .     12، ص 2011السعودیة، 
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واستخدامه یه إلبحث دون اللجوء  إجراءللبحث العلمي، وال یمكن  األساسیةولهذا فالمنهج هو الركیزة    

 وأیضایحسن اختیار واستخدام المنهج وفقا لطبیعة الموضوع  أنبالطریقة المناسبة، ویتطلب من الباحث 

 .إلیهللهدف المراد الوصول 

" فالمنهج في عمومه هو مجموعة القواعد التي یتم وضعها وٕاتباعها بهدف الوصول إلى الحقیقة،      

 )1ث بواسطتها على الحقائق".(فة التي یبحویعني اصطالحا مجموعة اإلجراءات المعر 

وأهمیة المنهج في البحث العلمي تجعلنا نسعى إلى اختیار منهج مناسب ومالئم للموضوع الذي نحن      

 بصدد دراسته، والذي استدعى إلى اختیار المنهج الوصفي. 

طریق جمع معلومات یعرف المنهج الوصفي على انه الطریقة لوصف الظاهرة المدروسة كمیا عن "    

 )2.("مقنعة عن المشكلة و تصنیفها و تحلیلها وٕاخضاعها للدراسة

ویعد المنهج الوصفي من أكثر أنواع المناهج شیوعا وانتشارا وبالتالي هو أوسع أنواع المناهج       

 )3.(استخداما في دراسة الظروف والوقائع االجتماعیة في مجتمع معین خصوصا في مجال التربیة

المنهج الوصفي یرتكز على الوصف الدقیق و التفصیلي للظاهرة أو موضوع الدراسة أو المشكلة قید و    

الدراسة وصفا كمیا أو وصفا نوعیا، والمنهج الوصفي یهدف إلى جمع البیانات و معلومات كافیة ودقیقة 

وامل المؤثرة على تلك عن الظاهرة، ومن ثم دراسة وتحلیل ما تم جمعه بطریقة موضوعیة وصوال إلى الع

 )4(الظاهرة.

ولهذا فان المنهج الوصفي من ممیزاته أن بحوثه تدور حول مواقف راهنة والنظر فیما وراءها، وهذا       

ن هذا المنهج یفسر تفسیرا أمن خالل االستعانة باإلجراءات المنهجیة و طرق وأدوات وعینات، وكما 

 )5(للظاهرة.وضوع البحث والتي تساعد على التنبؤ المستقبلي واقعیا للعوامل المرتبطة بالظاهرة أو م

                                                                 
1) Madeleine Gravitz, Méthode de Sciences Sociales,3eme éd, Paris, Dalloz, 1976, p 332. 

، 2005 االردن، دار العالمیة للنشر والتوزیع، 1، طقراءات في البحث العلمي، ) محمود عبد الفتاح عناد.مصطفى باهي2
 .47ص

والتوزیع، ، (د.ط)، دار الهدى للطباعة والنشر منهجیة العلوم االجتماعیة) بلقاسم سالطنیة .حسان جیاللي، 3
 .168، ص2004الجزائر،

، 2008ردن،الا، دار حامد للنشر والتوزیع، 5، طمنهجیة وأسالیب البحث العلميدالل القاضي .محمود البیاتي، ) 4
 .66ص

إلسكندریة، ا، دار المعرفة الجامعیة، 3، طواالستراتیجیاتتصمیم البحث االجتماعي األسس علي عبد الرزاق جلبي، ) 5
 .196، ص2008
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ن الدراسة في حد ذاتها تتطلب وصف ألأیضا األنسب لهذه الدراسة و  كونهواختیارنا للمنهج الوصفي    

 الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط،  األنشطةالتفاعل االجتماعي ضمن وتحلیل 

باإلضافة إلى ذلك فهو یسمح لنا بجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات والحقائق و ترجمتها بطریقة كمیة، 

 كما یسمح لنا بحریة انتقاء أدوات البحث .

 :مجــــــــــــاالت الــــــــــــدراسة  -6-4

إلى األهداف المرجوة ال بد لنا من القیام بهذه الخطوة والمتمثلة في تحدید مجاالت الدراسة  للوصول    

 والتي یتم اختیارها وفق شروط معینة والتي تتناسب مع موضوع الدراسة.

المجال المكاني: ولقد تم اختیار مؤسستین في مرحلة التعلیم المتوسط بمنطقة العالیة مدینة  -6-4-1

 بسكرة وهما:

 أ/ متوسطة زاغز جلول: 

، عدد حجرات 01/09/1981العالیة الشمالیة بوالیة بسكرة، أنشئت في  يتواجد هذه المؤسسة بحت   

حجرة، ومخبرین وورشتین، ساحة لممارسة الریاضة، مدرج، مكتبة مدرسیة للمطالعة، قاعة  17الدراسة 

 04للسنة الثانیة، و أفواج 06، واألولىللسنة  أفواج 06فوج دراسي ( 22 ىاآللي، كما تحتوي عل لإلعالم

 2014/2015أفواج للسنة الرابعة)، عدد التالمیذ المتمدرسین للسنة الدراسیة  06و للسنة الثالثة، أفواج

أساتذة مشرفین على األنشطة الثقافیة  3منهم  24إناث، عدد األساتذة  401تلمیذ منهم  792هو 

 والریاضیة المدرسیة.

 عباس عبد الكریم بن محمد:ب/ متوسطة 

بالعالیة الشرقیة بوالیة بسكرة، وكانت تسمى سابقا بمتوسطة الحي  اإلداريتتواجد هذه المؤسسة بالحي     

 دارسیهحجرة  20، تشمل 04/04/2010، وتم االفتتاح في یوم 29/12/2009في  أنشئت، اإلداري

، أرشیفعة الوسائل التعلیمیة وقاعة مخابر وورشتین، وقا 03حجرة دراسیة مستخدمة، و 16منهم 

عدد تالمیذ ما أ فوج دراسي، 24بالنسبة للمتمدرسین فهي تشمل  أماومكتبة، ساحة لممارسة الریاضة، 

أساتذة  02منهم  أستاذ 22، ویؤطرهم إناث 199تلمیذ منهم  468 2014/2015السنة الدراسیة  يیبلغ ف

 مشرفین على األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة.

بعد توجیهنا  النموذجیة المؤسسات من امالعتباره المتوسط، التعلیم من تینالمؤسس هذه ختیرتا وقد*     

شروط المناسبة لموضوع الدراسة، حیث أنهما ینشطان على ال انا تتوفر مكونه لهما من قبل مدیریة التربیة،
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على جوائز في  في مجال األنشطة المدرسیة الالصفیة سواء منها الثقافیة أو الریاضیة، وأیضا تحصال

 .هذه المجاالت

 المجال الزماني: -6-4-2

المیدان وذلك بهدف التعرف على میدان  إلىبعد االنتهاء من الجانب النظري للدراسة، تم النزول   

، وتم تقسیم هذا 28/04/2015إلىواستغرقت  26/05/2014الدراسة وكان ذلك في الفترة الممتدة من 

 مراحل وهي: إلىالمجال 

جل التعرف على أن: وكانت تهدف الزیارة من سستیؤ مرحلة الزیارة االستطالعیة والتعرف على الم -  

، 26/05/2014خذ بعض الوثائق الخاصة بموضوع الدراسة وكان ذلك یوم أجل أومن  أكثرالمؤسستین 

تم االطالع على مجال  11/11/2014والرسمیة بعد الحصول على الترخیص یوم  یارة الفعلیةلتبدأ الز 

ة التربیة لوالیة بسكرة مكتب الخاص بالجمعیة الثقافیة والریاضیة یالدراسة من خالل االتصال بمدیر 

إلى  مكتبمن قبل هذا ال المدرسیة للتعرف على جل المتوسطات المتواجدة بمدینة بسكرة، ولقد تم توجیه

وعباس عبد الكریم بن محمد) نظرا لكونهما أكثر نشاطا في األنشطة الثقافیة  ،المؤسستین (زاغز جلول

بمقابالت  ٕاجراءوالریاضیة المدرسیة، وبعد الحصول على الترخیص تم االتصال بمدیرتي المؤسستین و 

 . 18/11/2014معهم وتقدیم التعریفات الخاصة بموضوع الدراسة وكان ذلك یوم 

على الجانب  أكثرجل التعرف أالمرحلة الثانیة: فلقد تم فیها زیارات متتالیة في المؤسستین من  أما -  

معیة الثقافیة الج إطارالثقافیة والریاضیة المدرسیة في  األنشطةالمیداني واالحتكاك بالقائمین على 

رئیستي  وأیضا األنشطةالمشرفین على  األساتذةمن  نالمعنییمقابالت مع  إجراءالل خوالریاضیة من 

خذ بعض المعلومات واالستفسار على بعض النقاط أجل أعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، وهذا من الجم

 .02/02/2015 إلى 13/01الفترة تقریبا شهر من  تالتي تهم الدراسة، ولقد امتد

 جل جمع المعلومات من قبل التالمیذ وهذا من خالل توزیعأأما المرحلة األخیرة لقد كانت من  -  

 . 2014 /28/04 -23بین  ، وكان ذلك مااستمارة للتالمیذ المعنیین واستالم
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 المجال البشري:-6-4-3

المجموعة الكلیة التي یسعى  أو"جمیع العناصر  مجتمع الدراسة المقصود به هو أومجتمع البحث    

 )1(علیها". اإلشكالیةالباحث تعمیم نتائج بحثه علیها وتكون محل الدراسة وتتمحور 

 لتلمیذلالثقافیة والریاضیة المدرسیة  األنشطةموضوع الدراسة كان حول التفاعل االجتماعي ضمن  أنوبما 

ل ن مجتمع البحث كان یمثإالثقافیة والریاضیة المدرسیة، ف الجمعیة إطارمرحلة التعلیم المتوسط في  في

التالمیذ الذین یمارسون هذه األنشطة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة المتواجدة في مرحلة 

 التعلیم المتوسط.

رة انتقالیة واختیارنا لمرحلة التعلیم المتوسط في هذا الموضوع، كون أن هذه الفترة هي عبارة هن فت     

بالنسبة للتلمیذ من فترة الطفولة إلى فترة النضج وقبل هذه الفترة فهو یمر أوال بمرحلة التي تساعده على 

النضج في جمیع الجوانب وهي فترة المراهقة وما یمیزها من تحوالت وأزمات في حیاته، وممارسته لهذه 

 األنشطة یساهم في تخفیفه.     

الثقافیة  األنشطةنشئة وتكوین فرد اجتماعي، وتعتبر مرحلة التعلیم المتوسط هو ت أهدافمن  أن كما*   

مدرسة اللمجاالت التي تساهم في ذلك، ووجود جمعیة ثقافیة وریاضیة في برز اأوالریاضیة المدرسیة من 

 والتي تم برمجتها من قبل وزارة التربیة دلیل على ذلك. 

 ـــــــــــــــــــــینة:العــــــــــــــــــــــــــ -6-5

بعد أن یحدد الباحث المنهج الذي سیطبقه في الوصول إلى حل المشكلة التي یدرسها، علیه أن یحدد    

نوع من العینة أو العینات التي سیقوم بسحبها من المجتمع لیجمع بیاناته منها، فاختیار العینة یجب أن 

ن علیها تتوقف همیة إلیخضع بطبیعة الحال إلى عدة اعتبارات، فاختیار العینة على جانب كبیر من األ

أمور كثیرة، إذ تتوقف كل القیاسات والنتائج التي یخرج منها الباحث من دراسته أو بحثه، فتوظیف 

الباحث للعینیة واستخدامها یختصر علیه الوقت والجهد والمال ویسهل علیه الوصول إلى النتائج بالسرعة 

 الممكنة.

عیة النتائج عمد الباحث إلى اختیار العینة، ولقد وقع وانطالقا من طبیعة البحث وطلبا في موضو     

 :التالیةالعینة على اختیار 

                                                                 
(د.ط)، الدیوان الوطني لتعلیم و التكوین عن بعد، الجزائر،  ،علم النفسالتربیة و خیري وناس بوصنوبرة عبد الحمید، ) 1

 .53، ص 2008
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هي العینة التي یتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوافر بعض  القصدیةالعینة      

األفراد دون غیرهم ولكون تلك الخصائص هي من األمور الهامة بالنسبة لموضوع  ؤلئكاالخصائص في 

الدراسة. كما یتم اللجوء لهذا النوع من العینات في حالة توافر البیانات الالزمة للدراسة لدى فئة محددة من 

 )  1مجتمع الدراسة األصلي.(

 دراستها إجراء على الباحثة مقدرة لعدم انات،البی لجمعالقصدیة  العینة البحث هذا فياختیار  تم*       

وانطالقا من هذا تم قصد التالمیذ المنخرطین في الجمعیة الثقافیة  البحث، مجتمع مفردات جمیع على

عدد التالمیذ الممارسین لألنشطة لیس ن أالریاضیة الممارسین لألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، كما 

جل إثبات أهمیة ممارسة هذه أتلمیذ، ویرجع اختیار هذه الفئة من العینة من  105بالكثیر والذي یتراوح 

ثر في تغییر شخصیته وسلوكه وأفعاله تجاه نفسه وتجاه اآلخرین، أاألنشطة في حیاة التلمیذ ولما لها 

 ي.ومدى مساهمتها في تكوین فرد اجتماع

 

 الممارسین لالنشطة الثقافیة او الریاضیة  تالمیذالجدول خاص بحجم العینة الذي یمثل 

 المنخرطین في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط:و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ة.نیعمبیانات من مؤسسات ال المصدر :

 
 
 
 

 

                                                                 
، دار وائل للنشر والطباعة، األردن، 2، طمنھجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات) محمد عبیدات وآخرون، 1

 .96، ص 1999

 اسم المؤسسة حجم المجتمع حجم العینة

 متوسطة زاغز جلول  تلمیذ  792 تلمیذ 76

متوسطة عباس عبد الكریم  تلمیذ 468 تلمیذ 30

 بن محمد

 المجموع  1260 105
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 أدوات جمع البیانات:-6-6

معلومات حول موضوع دراسته،  إعطاءوسائل قادرة على  یكون تحت تصرفه أنمهم جدا للباحث    

مالئمة للمنهج بحیث تكون  والوسائل یستخدمها الباحث، األدواتبحث علمي مجموعة من  أوفلكل دراسة 

 سعى للوصول إلیها.الحقائق التي ی إلىالتي توصله  األدوات إلىیلجأ  أنالذي یستخدمه، ویحاول 

 ولقد تم استخدام في البحث مجموعة من األدوات نذكرها:

 االستبیان: -6-6-1

لخاصة بموضوع البحث باعتبارها مكملة للدراسة، وسائل جمع المعلومات والبیانات ا أهمتعتبر من     

 إحسانالتي توجه للمبحوثین بغیة الحصول على الحقائق، وعرفها  األسئلةوهي عبارة عن مجموعة من 

: " هي الوسیلة العملیة التي تساعد الباحث على جمع الحقائق والمعلومات من البحوث خالل محمد حسن

م الخروج على دوع إجراءهعملیة المقابلة وهي الوسیلة التي تفرض علیه التقید بموضوع البحث المجمع 

 )1( ته النظریة والتطبیقیة".االعریضة ومضامینه التفصیلیة، ومسار  أطره

بئة استمارات من قبل وسیلة لجمع المعلومات والبیانات عن طریق تع: "بأنها أیضا وتعرف   

 )2المستجوبین".(

 األغلب في تكون المبحوثین من مجموعة على األسئلة من سلسلة طرح على الفحص هذا ویرتكز      

 والعائلیة والمهنیة االجتماعیة المبحوثین بأوضاع األسئلة هذه تتصل معین ،إحصائي لمجتمع ممثلة

 )3.(مشكلة أو لحدث بالنسبة وعیهم أو معرفتهم ومستوى توقعاتهم، أو وآرائهم

للبحث باعتباره تقنیة شائعة االستعمال، فهو وسیلة علمیة  كأداةاستخدامنا واستعمالنا االستبیان *     

قمنا باختیار تستمد المعلومات مباشرة من المصدر ولقد لجمع المعلومات والبیانات، وهذه الطریقة 

لعدد التالمیذ الذي ال یسمح لنا  اوأیضا نظر  االستبیان كأداة للبحث لكونه مناسب للمراهقین خاصة،

ویعتبر االستبیان وسیلة هامة لجمع البیانات عن عدد من األسئلة المكتوبة  باعتماد أداة أخرى كالمقابلة،

 وتم تقسیم استمارة االستبیان إلى خمسة محاور:في نموذج یعد لذلك ثم القیام باإلجابة عن هذه األسئلة، 

 

 

                                                                 
 ) إحسان محمد حسن، األسس العلمیة لمناهج البحث االجتماعي، (د.ط)، دار الطلیعة، بیروت، 1981، ص 1.106

 ) غازي عنایة، منهجیة البحث العلمي، (د.ط)، دار المناهج للنشر والتوزیع، األردن، 2007، ص 2.214
3 ) Raymond Quivy, Luc van compenhoudtmanuel de recherche en science sociales 
,bordas,paris,1988, p23. 
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 البیانات العامة. المحور األول: -

تلمیذ المراهق الأهمیة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التعاون لدى  المحور الثاني: -

 في مرحلة التعلیم المتوسط.

تلمیذ المراهق الأهمیة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التكیف لدى  المحور الثالث: -

 في مرحلة التعلیم المتوسط.

أهمیة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تكوین وزیادة العالقات االجتماعیة لدى  المحور الرابع: -

 تلمیذ المراهق في مرحلة التعلیم المتوسط.ال

دور المؤطرین األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تنمیة التفاعل االجتماعي  ور الخامس:المح -

 )04الملحق رقم( تلمیذ المراهق في مرحلة التعلیم المتوسط.اللدى 

 االختبار السوسیومتري: -6-6-2

 أعضاءحد الوسائل المستخدمة في قیاس العالقات االجتماعیة بین أیعد االختبار السوسیومتري      

مباالة بین  أوتجاهل  أوتنافر  أوالجماعات الصغیرة لمعرفة طبیعة هذه العالقة، وما تتسم به من تجاذب 

 المكونین للجماعة.  األعضاء

تدور حول موضوعات محددة، وتعد المصفوفة  أسئلةیتكون االختبار السوسیومتري من مجموعة     

الهامة في القیاس االجتماعي، وتستخدم لقیاس العالقة االجتماعیة في  األدوات إحدى السوسیومتریة

ــ ( +إواء كانت هذه العالقة سجماعة ما،  ــ ــــ (صفر)، أ) 1یجابیة ونرمز لها بــ  إذو محاید ویرمز لها بــ

 )1. (اآلخرین اءاألعضیحدد كل عضو موقفه من 

 دراسة في المستعملة الوسیلة هأن" رى القیاس السوسیومتريی حمدأحیمود وفي الدراسة السابقة لــ     

 للباحث جدا ومهم سیومتري،و الس االختبار هوو  والریاضیة البدنیة التربیة حصة في  االجتماعیة العالقات

 یشرف التي السریة وحیاتهم الجماعات حول معلومات إعطاء على قادرة وسیلة تصرفه تحت یكون أن

 ".الجماعة تلك في فرد كل ودور االجتماعیة المكانة حول معلومات وأیضا علیها،

 بداعیةته اإلذا إیجاد للفرد السماح بهدف البسیطة التقنیة هذه وضع الذي مورینو إلى الفضل ویعود "  

                                                                 
، (د.ط)، دار المعرفة الجامعیة، منهاج وطرق البحث االجتماعي) عبد اهللا محمد عبد الرحمان. محمد علي البدوي، 1

 ).360 – 355، ص.ص (2002اإلسكندریة، 



الفصل السادس         للدراسة االجراءات المنهجیة   
 

128 
 

 )1".(الممیزة الفردیة االجتماعیة السلوكات ركام في زونةخم

ممارسة التالمیذ األنشطة الثقافیة والریاضیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة وباعتبار    

جل معرفة درجة ونوعیة العالقات بین التالمیذ أفي مرحلة التعلیم المتوسط، تم االستعانة بهذه األداة من 

 أثناء ممارستهم لهذه األنشطة.

على التلمیذ في هذا مقیاس و  ه،سؤال كل سؤال یحتوي على نقیض 14تحدید  وفي هذا المقیاس تم    

 )02الملحق رقم(كتابة واختیار اسم الزمیل حسب السؤال المطروح. 

التالمیذ الذین  أسماء إلىالقیاس السوسوسیومتري  باإلضافة  أسئلةوتم تشكیل مصفوفة متكونة من 

لكل تلمیذ مصفوفة یتم  )كرة القدمیمارسون نشاط واحد ولقد تم اختیار جماعة نشاط الریاضي تحدیدا (

 ).  01الملحق رقم (جل اختیار زمیله وفق السؤال المطروح. أمن  )(xفیها وضع عالمة 

ــة: -6-6-3 ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المقابلــ

 أنهاب تعرفو  ،المجاالت جمیع في تستخدم حیث البیانات لجمع هامة أداة المقابلة تعتبر    

 أو آراء وأ معلومات استثارة أجل من والمبحوث الباحث بین مواجهة موقف طریق عن یتم لفظي تفاعل

 )2.(الموضوعیة البیانات بعض على والحصول ،أشخاص عدة أو شخص معتقدات

 من أو مكتوب استبیان طریق عن أو عنه بحوثوالم الباحث بین مفتوح حوار شكل على تكون وقد   

 المراد واألشخاص الباحث بین حوار تفاعل عن عبارة وهي أكثر أو شخصین بین معین تحاور خالل

 )3.(منهم البیانات جمع

جل دعمها أاستخدام هذه األداة من توجیه هذه األسئلة لألساتذة المشرفین على األنشطة، و ولقد تم     

، وقد كانت تحلیل البیانات والمعلومات الخاصة باالستبیان التي أجاب علیها التالمیذواستخدامها في 

تأدیته لدور  أثناء والظروف المحیطة به ،في تسییر النشاطالمشرف  دور تصب حولأسئلة المقابلة الحرة 

 ).06الملحق رقم ( .على النشاط اإلشراف

 الوثائق والسجالت: -6-6-4

 في هنیتع التي البیانات جمع في الباحث بها یستعین التي األدوات بین من والسجالت الوثائق تعتبر    
                                                                 

الذات واالتجاھات نحو النشاط البدني المكانة االجتماعیة لتلمیذ مرحلة التعلیم الثانوي وعالقتھا بمفھوم ) حیمود احمد، 1
، أطروحة دكتوراه علوم، غیر منشورة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم التربیة البدنیة والریاضیة والریاضي

 . 179، ص 2009/2010سنطینة، قتخصص في النظریة ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة، جامعة منتوري، 
 ،1995والتوزیع،مصر، والنشر للطباعة  غریب دار، االجتماعي البحث وأدوات أسالیب،لطفي  إبراھیم طلعت)2

 .85ص 
 ،2008،عمان والتوزیع، للنشر إثراء دار، 1، طالعلمي البحث منھجیة ،اللوزي سالمة موسى. حمود كاظم خضیر) 3

 .97ص
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 ذات البیانات جمع في الهامة المصادر من والوثائق السجالت بها، وتعد القیام بصدد هو التي دراسته

 على اإلجابة في یفید التحلیل عملیة عند البیانات تلك استغالل فإن المدروس، لذلك بالموضوع الصلة

تم االعتماد على الوثائق والسجالت المتوفرة في و  فرضیاتها، صدق من والتحقق الدراسة تساؤالت

المتوسطتین بهدف الحصول على البیانات والمعلومات الضروریة التي تخص موضوع الدراسة فمنها ما تم 

تدوینه من خالل تحصلنا على سجالت الخاصة بالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة فیما یخص عدد 

لمشرفین علیها باإلضافة إلى األنشطة الممارسة وكیفیة تسییر هذه التالمیذ المنخرطین، واألساتذة ا

 .)09الملحق رقم (الجمعیة، كما تحصلنا على مرسوم وزاري لهذه الجمعیة 

  صدق وثبات االستبیان: -6-7

 صدق االستبیان: -6-7-1

بموضوع أسئلته وثیقة الصلة تكون قیس ما وضع أصال لقیاسه، أي أن یقصد به أن یصدق االستبیان 

 )1.(البحث

یقصد بصدق االختبار مدى صالحیة االختبار لقیاس ما وضع لقیاسه، فاالختبار الصادق یكون  كما    

 عادة اختبارا ثابتا، لكن االختبار الثابت قد ال یكون صادقا.

فصدق أداة البحث یعني قدرة تلك األداة على قیاس الشيء الذي یزعم أنه یقیسه، وتحقیق الصدق     

أكثر صعوبة من تحقیق الثبات، سواء على المستوى الفلسفي(الفكري والمعنوي) أو العملي فاألداة یمكن 

أن تكون ثابتة، لكنها غیر صادقة، بمعنى أنها تقودنا عند التطبیق إلى نفس النتائج، ولكن هذه النتائج 

ة صادقة إذا كانت ثابتة لیست هي المفروض أو المطلوب التوصل إلیها، كذلك ال یمكن أن تكون األدا

 فإنها في هذه الحالة ال یمكن أن تقیس أي شيء عن الكفاءة، وبالتالي فإن حساب صدق األداة في

 )2 البحوث االجتماعیة، ضرورة قصوى ال اعتراض فیها.(

لحساب معامل الصدق سنعتمد على الصدق الظاهري أو السطحي، والذي یشتمل على المظهر و   - 

ــأو الصورة الخارجیة له من حیث نوع المفردات وكیفی العام لالختبار ــ ــة صیاغتــ ــ ـــها ومدى وضــ وح هذه ــ

رة یعتمد المفردات ویتناول كذلك تعلیمات االختبار ومدى دقتها وموضوعیتها، العتبار أن صدق االستما

علق بالمحكمین و مدى یتها ما ـــاإلجراءات المنهجیة التي أعطته المصداقیة، منعلى الخصائص البنائیة و 

ق بموضوعیة البحوث االجتماعیة، و بدایة ـــتعلیحكمهم على صحة أداة االختبار وما جاءت به ومنها ما 
                                                                 

 .71، ص2002، دار وائل، األردن،3، طواإلنسانیةأسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة فوزي غرابیة وآخرون،  )1
 .66، ص 2008القاهرة،  ،دار النشر للجامعات، 5، ططرق البحث االجتماعي ،عبد اهللا الخریجي .ـ محمد الجوهري)2
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تم االطالع على مختلف األدبیات المتاحة التي تخص الموضوع و باإلضافة إلى االستعانة بالدراسات 

ا هبعدها  تم توزیع ،االستبیانكل بعد من أبعاد السابقة تم تحدید مختلف العبارات التي یمكن أن تقیس 

من جامعة محمد خیضر  محكمین أربعةعلى مجموعة من األساتذة بغیة تحكیمها تم عرضها على 

وتحدیدا من كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،  )03( :الملحق رقمبسكرة، (سیتم التعریف بأسمائهم في 

الدراسة، وتعدیل  ومدى انتمائها لمحاور لتحدید مدى وضوح العبارات، ،وعلم النفس قسم علم االجتماع

، وتعدیل صیاغة بعضها  أخرىفلقد تم حذف بعض العبارات لتشابهها مع عبارات  ،ااألخطاء الواردة فیه

 قبول عبارات االتفاق على صالحیتها إلىیجد صعوبة في فهمها، باإلضافة المبحوث  أنحیث  خراآل

 .)05الملحق رقم (

، إذ یستعمل لما یتوفر للباحث ترتیبا للرتب معامل كاندالتم التأكد من صدق المحكمین كمیا بحساب و     

تحصل علیه من ثالث محكمین أو أكثر حیث یعطي كل محكم رتبة أو تقدیر لعبارات األداة وكانت 

 التقدیرات المعطاة للمحكمین ورتبها كما یلي: 

 .  3 تقدیرهتوافق  -

 . 2 تقدیرهتعدل  -

 .1 تقدیرهترفض  -

أنظر في الملحق وتسجیل مالحظات القبول وبعد جمع الدرجات ( ى االستبیانإطالعهم عل بعدو      

 )1(كاندال:  تم حساب الصدق كما یلي باستخدام قانون )50:رقم

𝒇𝒇 = 𝟏𝟏 − 𝟏𝟏𝟏𝟏× ∑𝐝𝐝²

�𝐧𝐧𝟏𝟏−𝟏𝟏�𝐧𝐧× ∑𝐠𝐠±

12×214.1764

(542−1)54×16
=  التالي: 0.999

 حاصل طرح المتوسط الحسابي من رأي المحكمین في العبارة األولى. هي  d بحیث

 إلى عدد العبارات. n وتشیر

 فهي عدد المحكمین. gأما 

  =0.999fوبالتعویض بالقیم المحسوبة وجد أن     

 وفق الداللة اإلحصائیة من خالل القانون : Fوتم حساب   

                                                                 
، دار األمل (د.ط)،، الموجه في اإلحصاء الوصفي االستداللي في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة، محمد بوعالق) 1

 .121، ص2009 الجزائر،
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𝑤𝑤(∑𝑔𝑔 − 1)
1 + 𝑤𝑤

=  ∶  التالي

وهو اتفاق قوي جدا   1.21الجدولیة فوجد أنها تساوي: F، أما 1.499: المحسوبة تساوي fوجد أن    

 اتفاق آراء المحكمین. لىعیدل مما ، لجدولیةا Fأكبر من محسوبةال  Fبالتالي وبما أن و 

 :نابیثبات االست -6-7-2

لنفس الظاهرة، سوف یسفر قیاس متتالیة الیشیر الثبات إلى ما إذا كان استخدام المقاییس في عملیات     

سبب في وجود عدد كبیر من المحكمین الختبار العبارات في أحد الف، عن نفس النتائج األولیة، أم ال...

المقاییس، هو زیادة عمومیة األداة القیاسیة وبتالي زیادة ثباتها، ولكن كیف یعرف الباحث أن المحكمین 

راء صائبة، أال تختلف أراء مجموعة من الطلبة حول أحد الذین اختارهم لتقنین المقیاس لدیهم بالفعل آ

 )1(؟االختبارات الیومیة والمشاهدة من الواقع المعاش

أنه من المعروف أن مشكلة التوصل إلى  كونومن أسباب اللجوء إلى البحث في ثبات األداة،       

مقیاس عام یمكن تطبیقه على أي مبحوث، لیست مشكلة فنیة فقط، بل إنها تتصل بفلسفة العلوم 

ما إذ كان للباحث أن یعتمد كلیا أاالجتماعیة ذاتها، فمن مظاهر الجدل الدائر حول المقاییس والمؤشرات، 

ن یتوصل سواء بنفسه أم بمساعدة محكمین، إلى مقیاس على الحكم الذاتي للمبحوثین أم أنه یجب أ

 موضوعي إذ وجد.

وبالتالي فإن ثبات األداة یساهم في التأكید المنطقي لصحتها، ویوضح مدى اتساقها، ومن بین الطرق     

، وتم إیجاد الثبات باستعمال التجزئة النصفیة، ستبیانالمستخدمة لبیان ثبات االختبار هي استمارة اال

تي یعنى بها معامل االتساق الداخلي، عند تطبیق هذه األداة، یقوم الباحث بتقسیم عبارات االختبار إلى وال

....)، في ،1،3،5( جزئیین متساویین، یمثل الجزء األول العبارات الفردیة، أي التي تحمل األرقام التالیة

.....)، وبعد ذلك یتم ،2،4،6( التالیةحین یمثل الجزء الثاني العبارات الزوجیة التي تحمل األرقام 

االختبار الكلي على المبحوثین، ثم تسجل الدرجات التي وضعها المفحوصین في كال القسمین، وبعد ذلك 

یتم حساب معامل االرتباط، وفي هذه الدراسة من بین أنواع معامالت االرتباط تم اعتماد، معامل ارتباط 

 ).  08(أنظر الملحق رقم بیرسون

                                                                 
 .65ص، مرجع سبق ذكره، عبد اهللا الخریجي . محمد الجوهري ) ـ1
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 )1ومن ثم إیجاد معامل ثبات لالستمارة من خالل القانون اآلتي:(    

𝟏𝟏× معامل االرتباط بین نصفي األداةمعامل ثبات األداة كاملة =  

𝟏𝟏+ معامل اإلرتباط بین نصفي األداة
 

 ،SPSSیجب اإلشارة هنا إلى أن معامل ارتباط بیرسون تم إیجاده باستخدام التحلیل اإلحصائي،     

قیمة مقابل االرتباط في  وبتعویضوهي قیمة عالیةـ،  0.773یساوي االرتباطبعدما وجد أن معامل 

على أن أداة  وهي قیمة تدل 0.871القانون معامل الثبات الموضح سابقا وجد أن معامل الثبات یساوي

االختبار ثابتة، من حیث عباراتها، أي إذ تم إعادة توزیعها على مجموعة أخرى تحمل نفس مواصفات 

 العینة، فإن النتائج ستبقى ثابتة، والعلم یمیل إلى الدقة بثبات نتائجه.  

 :اإلحصائیة األسالیب-6-8

الوسائل التي نستعملها في هذا البحث والتي ستساعدنا على عملیة الوصف أو  األدواتمن بین     

العملیات الالزمة لتجمیع  أوالریاضیة  باألسالیب، فهي تهتم اإلحصائیة األدواتوالتحلیل والتفسیر هي 

 أداة اإلحصائیة األداة رووصف وتنظیم وتجهیز وتحلیل وتفسیر البیانات الرقمیة الكمیة، وعلیه تعتب

 .اإلحصائیة األسالیبللقیاس والبحث في دراستنا هاته، وسنعتمد في ذلك على مجموعة من  سیةأسا

المذكورة سابقا سوف تتیح لنا معایشة مجتمع البحث الذي  األدوات إن :األدواتكیفیة استخدام هذه *   

 : كاآلتيوذلك  اإلمكانن نتفاعل معه قدر أیمثل موضوع الدراسة، و 

 المئویة:النسبة  -6-8-1

) 100الكلي ویضرب في ( لحساب النسب المئویة لتكرار معین یقسم هذا التكرار على المجموع    

 فنستخرج النسبة المئویة.

التكرارات×100قانون النسبة المئویة:

مجموع التكرارات
  )2( 

في تحلیل البیانات الشخصیة وارتباطها  اإلحصائیةالطرق  إحدىوتم استخدام النسبة المئویة كونها   -

 بموضوع الدراسة.

 

 

                                                                 
، 2010 االردن، ، دار المسیرة للطباعة،(د.ط)، التحلیل اإلحصائي المتقدم للبیانات باالستخدام، حمزة محمد دودین )1

 .213ص
 ) محمود إسماعیل، مناهج البحث في إعالم الطفل، (د.ط)، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1996، ص 2.184
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  المتوسط الحسابي: -6-8-2

دقة وتداوال، ویمكن  وأكثرحسابا  وأسهلهابسط مقاییس النزعة المركزیة أیعتبر المتوسط الحسابي من    

لكل مفردة من المفردات القیم لكل مجموع هذه القیم الجدیدة  أعطیتالقیمة التي  أنه أساستعریفه على 

 ویرمز له بالرمز (س). األصلیةهو نفس مجموع القیم 

=�×أي 
∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥n
i=1
n

) .2( 

عناصر المجموع حول نقطة واحدة والتي  إجماعوتم االعتماد على المتوسط الحسابي لتبیان درجة  - 

الثقافیة والریاضیة المدرسیة لتلمیذ مرحلة التعلیم المتوسط، ودرجة التمركز  األنشطةتدور حول ممارسة 

والتفاعل االجتماعي وذلك حسب العبارات التي بنیت  األنشطةتحدید بین هذه  إلى أدىحول السبب الذي 

 علیها استمارة االستبیان. 

 المعیاري: االنحراف -6-8-3

شیوعا، فجمیع وسائل التحلیل  وأكثرهامقاییس التشتت حساسیة  أقوىیعتبر االنحراف المعیاري من     

وسط مجموع مربعات انحرافات القیم عن ت: " الجذر التربیعي لمبأنهتعتمد علیه ویمكن تعریفه  اإلحصائي

 )3(الوسط الحسابي".

. قانون االنحراف المعیاري: 𝑠𝑠 = �
∑(𝑥𝑥𝑥𝑥−�̅�𝑥)

𝑛𝑛−1

2

)4( 

وفق كل عبارة في استمارة  اإلجاباتاعتمدت الدراسة على االنحراف المعیاري لمعرفة درجة انحراف  -   

 االستبیان للتدقیق.

 

 
                                                                 

، 1997، (د.ط)، دار المعرفة الجامعیة، مصر، الطرق اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة) فتحي عبد العزیز أبو راخي، 1
 ).   140-139ص.ص (

، 2006، عالم الكتاب والحدیث للنشر و التوزیع ، االردن، 1ط ،spss اإلحصاء في التربیة ونظام) عزام صبري، 2
 108ص

، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، 1، طأساسیات البحوث الكمیة والنوعیة في العلوم االجتماعیة) ماجد محمد الخیاط، 3
 .357، ص 2011

، 2007)، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،، (د.طاإلحصاء في التربیة والعلوم اإلنسانیة ،نبیل جمعة صالح النجار) 4
 .136ص 
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 معامل ارتباط بیرسون: -6-8-4

طردیة أم عكسیة أم منعدمة تم اللجوء في هذه الدراسة إلى معامل  إن كانتعلى هذا األساس ولمعرفة    

 )1.( 1او + 1-االرتباط الذي ینحصر عادة في 

 بین معامالت االرتباط تم اختیار معامل االرتباط بیرسون ویعطى بالصیغة التالیة:ومن 

 

 :قانون معامل االرتباط بیرسون               

𝑟𝑟 = 𝑛𝑛×∑(x∙y)−(∑x)(∑𝑦𝑦)
�[𝑛𝑛∑ x²−(∑ x)2 ][𝑛𝑛∑𝑦𝑦²−(∑𝑦𝑦)²

 بحیث :

لقد تم االعتماد على هذا فلقیاس قوة االرتباط بین متغیرین ترتبین،  یستخدم هذا المعامل أنبما و    

جل معرفة قوة العالقة بین األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتلمیذ المراهق أاألسلوب اإلحصائي من 

 في مرحلة التعلیم المتوسط وبین التفاعل االجتماعي.

 :²xاختبار كاي مربع-6-8-5

، أكثر االختبارات شیوعا واستعماال في البحوث النفسیة، التربویة االجتماعیة، مربع كايیعتبر اختبار    

التطبیقیة، فهو یناسب البیانات التصنیفیة، أو العددیة المختلفة، مثل عدد األفراد، االستجابات التي یتم 

 ،ا هو الحال فيتصنیفها إلى فئات أو أقسام متعددة، وال یشترط فیها أن یكون عدد األقسام ثنائي، كم

هو المقارنة بین  x²اختبار ذي الحدین، وٕانما یمكن أن یشمل التصنیف عدد األقسام، وأهم استخدامات 

التوزیع التكراري المتوقع، إذا افترضنا وجود توزیع احتمالي للمجتمع، أو بعبارة أخرى التحقق مما إذا كانت 

حظة والتكرارات المتوقعة، في ضوء الفرض هناك فروق ذات داللة إحصائیة، بین التكرارات المال

الصفري، وفي هذه الحالة یكون الهدف هو اختبار حسن المطابقة بین التوزیع التكراري، والتوزیع التكراري 

 )2المالحظ.(

ال تساوي صفر إال إذا كان مربع  من المربعات التي بها تكرار واقعي (مالحظ)  x²المالحظ أن و      

معناه تساوي التكرار المتوقع مع المالحظ، لكل مربع أو خلیة، أو یكون الفرق بین  یساوي الصفر، وهذا

 )3.(كبیرا التكرارات المتوقعة والمالحظة
                                                                 

 .109ص، 1999االزاریطة، المكتب الجامعي الحدیث،(د.ط)،  ،اإلحصاء في التربیة وعلم النفس، مد الطبیبحأحمد م -1
 (د.ط)، ،نفسیةاألسالیب اإلحصائیة االستداللیة البارامتریة والالبارامتریة في تحلیل البحوث ال،صالح الدین محمود عالم )2

 .181، ص1993القاهرة، دار الفكر العربي، 
 .169، ص2002عمان،  ، دار هومة، (د.ط)، تدریبات على البحث العلمي في العلوم االجتماعیة، واتير رشید ز ) 3
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 معامل التوافق:-6-8-6

مقیاس من مقاییس االرتباط المختلفة، بحیث یقیس مدى ارتباط متغیرین من معامل التوافق یعتبر      

ویفضل استخدامه إذا كان الجدول المزدوج ثالثیا أو رباعیا، فهو  آلخربیانات وصفیة ألحدهما وكمیة 

 :ویعطى بالصیغة التالیة، cرمز له بالرمزی معامل مهم خاصة إذا كانت المتغیرات اسمیة، و

𝒄𝒄 = �𝟏𝟏− 𝟏𝟏
𝒅𝒅

𝒅𝒅بحیث: = 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐²
𝒐𝒐𝒏𝒏.𝒐𝒐𝒐𝒐

 

 Onjتمثل الخلیة مربع. -

 niمجموع تكرار الصف. -

 njمجموع تكرار العمود. -

 المعنویة لمعامل التوافق:اختبار  -

وتقارن بجدول كاي مربع، عند ،  x²الختبار المعنویة لمعامل التوافق، یتم حساب قیمة كاي مربع    

𝑥𝑥²  درجة الحریة المعطاة، ویتم إیجاد اختبار المعنویة بالصیغة التالیة: = 𝑛𝑛.1
1−𝑐𝑐²

 
 تمثل عدد أفراد العینة. :   nبحیث:

 )1(المحسوبة أكثر من الجدولیة، نرفض الفرض الصفري، والعكس صحیح. وتكون المقارنة إذا كانت   

لقد تم االعتماد على هذا المعامل، لمعرفة مدى تحقق األبعاد التي اندرجت من فرضیات الدراسة      

للدراسة وبالتالي تم حسابه في شكل جداول، موضحة في الفصل السابع للدراسة، وقد ساعدنا هذا المعامل 

 .)الفصل السابع(في التحلیل و التفسیر في  الوصول إلى نتائج دقیقة، توضح الحقاعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 ) رشید ز ر واتي، مرجع سبق ذكره، ص 1.170
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 خالصة:     

والتي  تعد هذه الخطوة والمتمثلة في اإلجراءات المنهجیة مكملة للمراحل أو الخطوات التي بعدها      

والمتمثلة في عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة فمن خالل جمع البیانات المطلوبة بواسطة  تلیها

األدوات التي ذكرت في هذا الفصل یتم على أساس هذه المعطیات تحلیل وعرض النتائج، والوصول إلى 

ضها استنتاجات فبعد جمع البیانات تأتي مرحلة تبویب وتصنیف وتحلیل هذه المعطیات من خالل عر 

 .بطریقة یمكن فهمها وتفسیرها وتحلیلها وتقییمها لمعرفة درجة موضوعیتها وثبات صدقها من عدمه



 

 

 

ـــابع ـــ  الفصل الســـــــ

بیانات الدراسة المیدانیة ومناقشة النتائج. عرض وتحلیل  
  

 تمهید.
 نتائج الدراسة ومناقشة وتفسیر وتحلیل عرض -7-1

         وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة الخاصة باستمارة االستبیان. عرض -7-1-1  

 عرض وتفسیر نتائج الدراسة الخاصة بالقیاس السوسیومتري. -2 -7-1     
 .ةالعام نتائجال -2- 7
 التوصیات واالقتراحات. -7-3
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د:تمهی    
 في إحصاءاتشكل  على بقاءها یمكن ال وتحلیلها، حیث تصنیفها مرحلة تأتي البیانات جمع بعد     

 وتقیمها بدقةتحلیلها  طریق وذلك عن منها واالستفادة فهمها یمكن بطریقة عرضها بلا، له داللة ال جداول

 وثباتها.  موضوعیتها درجة لمعرفة

 اإلحصائیة للبیانات المعالجة أفرزتها كما المیدانیة الدراسة نتائج عرض الفصل هذا في سنتناول     

 ضوء في تفسیر النتائج و تحلیل قصد ،ةالدراس عینة أفراد على المیداني التطبیق بعد علیها المتحصل

  النتائج. هذه مناقشة ثمّ  منو ، األهداف و التساؤالت

 نتائج الدراسة:ومناقشة  تحلیل وتفسیرعرض و  -7-1

 :الخاصة باالستبیان عرض وتحلیل نتائج الدراسة-7-1-1  
ـــامة.لمحور األول: ا اوال:       ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   البیانات العــ

للمبحوثین كونها تفیدنا في معرفة نوع جل تحدید السمات الشخصیة أوتم التطرق إلى هذا المحور من     

  نوع النشاط المنخرط فیه، وأیضا إلیهالفصل الدراسي المنتمي  وأیضاسنه  إلى باإلضافةجنس المبحوث 

لوصول ا في أكثرالمبحوثین، زیادة على ذلك یساهم  إجاباتیساعدنا في تحلیل  األسئلةوهذا النوع من 

 النتائج المراد بلوغها.  إلى

 : یوضح توزیع مفردات العینة حسب الجنس: )01م  (جدول رق

 النسبة المئویة المتوسط الحسابي

% 

 االحتماالت التكرارات

 ذكر 69 65.7 660,

 أنثى 36 34,3 0,34

 المجموع 105 100 1

   

التعلیم األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة لمعرفة فیما إذا كان تم التطرق إلى هذا السؤال     

 . أنثى) –(ذكر  المتوسط تمارس من كال الجنسین

كال  أنتكشف لنا بیانات الجدول إذ  ، ) الخاص بنوعیة جنس المبحوثین01یبین لنا الجدول رقم (     

أن ا حیث نجد مهناك نسب متفاوت بینه أن إالالثقافیة والریاضیة المدرسیة،  األنشطةالجنسین یمارسون 
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ــ  ،%65.7بنسبة  اذكر  69فئة الذكور بلغت  ــ  36أما نسبة اإلناث بلغت  ،0.66وبمتوسط حسابي قدر بـ

 .0.34وبمتوسط حسابي قدره  ،% 34.3بنسبة 

التالمیذ المنخرطین في الجمعیة الثقافیة والریاضیة  أغلبیة أنمن خالل قراءة الجدول یتضح لنا      

االنخراط في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة  یحبونال  اإلناث أن، وهذا ال یعني هم الذكور ةالمدرسی

في هذا  الریاضیة، بل العكس من ذلك، ویرجع السبب أوالثقافیة  األنشطةولیس لهم رغبة في ممارسة 

المؤسسة تختار  أنتبین لنا  المعنیینمقابالت مع  نائوٕاجراالمدرسة في حد ذاتها وهذا بعد استفسارنا  إلى

ها الدراسة یف أجرینافكال المؤسستین التي  .الذكور أو إناثیكون  أن إما ،لممارسة النشاطجنس واحد فقط ل

لممارسة النشاط،  اإلناثتختار الذكور، والمؤسسة الثانیة تختار  األولىتعتمد على هذا النحو فالمؤسسة 

عیة الثقافیة احد، وهذا راجع لنقص المیزانیة الخاصة بالجمخذ كال الجنسین في نشاط و أوال یمكن 

خاصة في مجال  األستاذ إلىیرجع  ،والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط، واختیار الجنس

 انضباطا أكثر نكونه اإلناثالنشاط الریاضي فهم یختلفون في انتقاء الجنس فهناك من یختار جنس 

تحمال وقوة، ولقد ثبت هذا من خالل  أكثر ألنهم الذكور فئة ونظاما من الذكور، وهناك من یختار

الذكور یتفوقون على  أن إلىعلى كال الجنسین في فترة المراهقة بحیث تم التوصل  أجریتالدراسات التي 

" الذكور أقوى جسمیا من یقولعبد الغني الدیدي ، ونجد في هذا الموضوع في القوة العضلیة اإلناث

سنة بینما  16نمو النشاط العضلي عند اإلناث حتى سن  عضالتهم نمو أسرع ویزداد تنمواإلناث حیث 

 )1سنة".( 18سنة، وتستمر حتى سن  15تصل القوة أقصاها عند الذكور 

 هذا الصدد عن النشاط الریاضي  في ,R. Hauseur , j.p Teaman هوزارو تیمان كما یقول      

كثر عند سنة على أ 14إلى  10سن ن الریاضة تشترك في تطویر العالقات االجتماعیة لألطفال من أ" ب

 )2(البنین منه عند البنات".

في ممارسات األنشطة الریاضیة ویجیدون  كثرأبالرغم من هذه الدراسات إال أن الفتیات أیضا یرغبن      

 فیها مثلهم مثل الذكور.

                                        
 ، 1995، دار الفكر اللبناني، بیروت، 1، طوخفایاهاالتحلیل النفسي للمراهقة ظواهر المراهقة ) عبد الغني الدیدي، 1

  .35ص 
2, edition amphora, paris, 1987,Etrainement du jeune footballeur) Teaman,J.Phauseur, 

                                                                                                           p 45. 
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 یمارسونه على نوع الجنس فكال الجنسین افهو ال یعتمد كثیر  بالنسبة للنشاط الثقافي المدرسي أما      

 األنشطةتعتبر  ذإ، كونه یشمل اختالط بین الجنسین مع بعضهم البعض في ممارسة هذا النوع من النشاط

المقومات الرئیسیة  إحدىفي فترة المراهقة ولكال الجنسین على السواء هي  الثقافیة والریاضیة المدرسیة

دورها في النمو  باإلضافة إلىقریبة من طبیعة الفرد ومیوله،  ألنهاترة ویفضلها الكثیرون مما في هذه الف

) أنثى -البدني، والحركي، العقلي واالنفعالي، واالجتماعي الذي یعود بالنفع على التلمیذ سواء كان (ذكر

  من ممارسته لها.

بارها مؤسسة اجتماعیة الفترة التي یمروا بها التالمیذ في هذه المرحلة تحتم على المدرسة باعت إن     

وظیفتها تنمیة التالمیذ من جمیع الجوانب، وخاصة في مرحة التعلیم المتوسط فالتلمیذ یمر بمرحلة صعبة 

دون اآلخر، فكال  الریاضیة المدرسیة لیست حكرا على جنس أوسواء الثقافیة  فاألنشطةوحرجة، ولهذا 

الجنسین مهمة بالنسبة لهم، ولقد تم طرح هذا السؤال للتالمیذ حتى نبین أن كال الجنسین یحتاجون إلى 

ن كال الجنسین یمرون بفترة المراهقة التي تطرأ علیهم تغیرات، وهذه ألهذا النوع من األنشطة، وهذا 

 یتطلع المراهق نحو التحرر واالستقاللیة. التغیرات تؤثر على المراهق سواء كان ذكر أو أنثى، بحیث

كما أن دور الوالدین تجاه ممارسة أبنائهم لألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة فهناك من یرفض    

ممارسة أبنائهم لهذه األنشطة كونها تلهیهم عن دراستهم، دون درایة منهم أن هذه األنشطة تساعد أبنائهم 

           .التي تتضمنها وتحتویهارف على التحصیل المعرفي واالجتماعي على السواء، من خالل القدرات والمعا

وهذا ما یوضحه الجدول فترة المراهقة لها سن محددة بالنسبة لتالمیذ في مرحلة المتوسطة، ن أبما *   

 التالي:

 : یوضح توزیع مفردات العینة حسب السن: )02جدول رقم  (

 النسبة المئویة المتوسط الحسابي

% 

 االحتماالت التكرارات

0.2 22.9 24 ]12  – 13] 

0.4 45.7 48 [14  - 15] 

0.3 29.5 31 [16  - 17] 

 فما فوق 2 1.9 0.02

 المجموع 105 100 1
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تم طرح هذا السؤال لمعرفة أكثر الفئات العمریة التي تمارس األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة      

  .في مرحلة التعلیم المتوسط

 تكشف لنا بیانات هذا الجدول أنإذ ) و المتعلق بالفئات العمریة للمبحوثین، 02یبین لنا جدول رقم (    

هناك تفاوت في النسب  أن إالجمیع الفئات العمریة في هذه المرحلة تمارس األنشطة الثقافیة والریاضیة 

 24بتكرار   ،% 22.9بلغت نسبة مفردات العینة  ] 13 -12إذ أن الفئة العمریة التي تتراوح بین سن[ 

  بتكرار ،% 45.7] بلغت نسبة مفردات العینة 15 -14بینما الفئة العمریة بین [  ،0.2ومتوسط حسابي 

ــ  48 ــ الفئة العمریة الثالثة والتي تعتبر النسبة الغالبة لمفردات العینة  أما ،0.4وبمتوسط حسابي قدر بـ

أما  ،0.3متوسط حسابي وب 31بتكرار  ،%29.5هم ت] بلغت نسب17 -16[  أعمارهم ما بینوالتي تتراوح 

ــ  سنة 17أكثر من الفئة العمریة األخیرة والتي  ــ ،%1.9بلغت نسبتهم بــ ــ ــ وبمتوسط  02وبتكرار قدر بـ

ــــ ــ     .   0.02حسابي بـ

من خالل قراءة الجدول نالحظ أن جمیع الفئات العمریة من تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط تمارس      

أو ما یعرف  سنة تبدأ فترة المراهقة ] 14 – 12[ففي سن  األنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة

وهناك المراهقة المتأخرة  ،] سنة ما یسمى بالمراهقة الوسطى17 – 15أما في سن [ ،بالمراهقة المبكرة

وكما هو في الجدول نرى أن النسبة الغالبة في ممارسة األنشطة ] سنة، 20 – 18التي تكون في سن [

هي مرحلة المراهقة الوسطى، وبجمیع األحوال فالمراهقة منذ بدایتها إلى نهایتها هي فترة تغیرات بالنسبة 

المراهقة هي مرحلة البحث عن " Lehalle.hفیقول للتلمیذ وبذلك تحتاج إلى الرعایة واالهتمام، 

سنة وهي تحدیدات  )20-12العشرون ( إلى وتبدأ من اثني عشر سنة ،االندماج بالمجتمعاالستقاللیة و 

غیر دقیقة ألن ظهور المراهقة ومدتها تختلفان حسب الجنس والظروف االجتماعیة واالقتصادیة، كما 

 )1(."لتتمیز بتحدید النشاط الجنسي إلى جانب نمو القدرات العقلیة على التفكیر المنطقي والتجرد والتخی

فالمراهقة مصطلح نصفي لفترة أو مرحلة من العمر والتي یكون فیها الفرد غیر ناضج انفعالیا وتكون     

خبرته في الحیاة محدودة ویكون قد اقترب من النضج العقلي والجسدي والبدني، وهي الفترة التي تقع ما 

 بین مرحلة الطفولة وبدایة مرحلة الرشد.

                                        
1.                                           p13,, sans ed, 1985Psycologie des l’adolescent, LEHALLE.H )  
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ن المراحل حیث تعتبر م ،نجد أن المراهقة هي مرحلة انتقالیة بین الطفولة والرشدمن خالل ما سبق      

، وذلك لما یحدث فیها من تغیرات فیزیولوجیة وجسمیة ونفسیة  واجتماعیة التي الحساسة في حیاة الفرد

 تؤثر بصورة بالغة على حیاة الفرد في المراحل التالیة من عمره. 

ب ح، وباعتبار أن التلمیذ في هذه الفترة یمجموعة من الحاجیات إلىیحتاج  والتلمیذ في هذه الفترة     

ولهذا فان ممارسة األنشطة الثقافیة  ،كون مع األصدقاءیأكثر الترفیه والترویح عن النفس خاصة عندما 

یجعله یحقق  فضاء للتنفیس عن الضغوطات التي یتعرضون لها أو الریاضیة في المدرسة ومع الزمالء

بین الحاجیات التي یرید المرهق اكتسابها " هو  من عواطف أبو العلىالحاجیات التي یریدها وترى أكثر 

ن یستطیع المراهق تحقیق إمكانیاته وتنمیتها إلى أقصى حد ممكن یستطیع أحاجة إلى تحقیق الذات و ال

أنینة و یشعره بالطمالوصول إلیه، كل ما لدیه من قدرات أو یمر بالخبرات التي یستطیع أن یباشرها في ج

 )1(ویسود اإلحساس باالنتماء".

تنقسم مرحلة التعلیم المتوسط الى عدة مراحل یمر بها التلمیذ اثناء دراسته، حیث ینتقل من مرحلة *    

 و السنوات التي یتواجد بها افراد العینة.أتي یبین لنا هذه المراحل والجدول اآل ،لى اخرىإ

 : یوضح توزیع مفردات العینة حسب الصف الدراسي: )03جدول رقم  (

 النسبة المئویة المتوسط الحسابي

% 

 االحتماالت التكرارات

 األولىالسنة  27 25,7 0,26

 السنة الثانیة 9 8,6 0,09

 السنة الثالثة 35 33,3 0,33

 السنة الرابعة 34 32,4 0,32

 المجموع 105 100 1

 

جل معرفة فیما إذا كان تالمیذ الطور المتوسط في جمیع مراحلها أمن  ،الغرض من طرح السؤال    

 یمارسون األنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة.

                                        
 ) عواطف أبو العلى، التربیة السیاسیة للشباب ودور التربیة البدنية، (د.ط)، دار النهضة، القاهرة، (د.س)، ص 1.138 
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) إجابات المبحوثین حول السنة التي یدرس فیها التالمیذ المنخرط في الجمعیة 03یمثل الجدول رقم (    

ولقد تبین لنا من خالل  ،والممارس ألحد األنشطة التي تنظمها هذه الجمعیة ،یة والریاضیة المدرسیةالثقاف

إال أن هناك تفاوت في عدد المنخرطین في  .إجاباتهم أنهم یمثلون جمیع مستویات مرحلة التعلیم المتوسط

وبتكرار  ،%25.7لغت نسبتهم من نفس المرحلة ب األولىنجد في السنة  إذ ،الجمعیة في المراحل التعلیمیة

ــ  ،27قدر بــ ــ وبمتوسط  ،09بتكرار ،%8.6السنة الثانیة فقد بلغت نسبتهم  ماأ، 0.26ومتوسط حسابي بـ

 أما ،0.33وبمتوسط حسابي  ،35بتكرار  ،%33.3بلغت نسبتهم  ، أما السنة الثالثة0.09ابي بلغ حس

 ،34بتكرار ،%32.4السنة الرابعة والتي تعتبر السنة النهائیة في هذه المرحلة فلقد بلغت نسبتهم 

 .0.32وبمتوسط حسابي 

مستویات مرحلة التعلیم  یععینة البحث من جمأن  نرى ،من خالل البیانات الرقمیة للجدول أعاله   

ي السنة الثالثة والسنة الرابعة حیث أن نسبهم المتوسط غیر أننا نجد أن السنوات الغالبة في هذا الجدول ه

قل من النسب األخرى وهذا باعتبار أن تالمیذ السنة أفنسبهم  والثانیة األولىبالنسبة للسنة  أمامتقاربة، 

من هذا  يءالش أن إالقل خبرة من السنوات األخرى، أاألولى والثانیة كونهم ال یزالون جدد في المؤسسة و 

 أقسامفي النشاط الواحد نجد اختالط بین التالمیذ في جمیع مستویات التعلیم المتوسط ومن  أنكله هو 

بالنسبة لجمیع السنوات، وهذه الدرایة تزودنا بها من قوائم التالمیذ الممارسون لألنشطة  التي مختلفة 

   تحصلنا علیها من قبل المؤسستین التي أجریت بها الدراسة.

في جمیع المراحل والمستویات تساهم  ،یمارسوها التالمیذمدرسة ال في فیة وریاضیةإن وجود أنشطة ثقا   

 عالقات بین التالمیذ واندماجهم مع بعضهم داخل جماعة النشاط.الفي تكوین 

وتعمل وفق معاییر معینة تحدد سلطة ومسؤولیة كل  ،دینامیكیة  وحركیة أكثرالجماعیة  األنشطةتعد    

التفاعلیة حول الجماعة: " یمكننا اعتبار فریق  أنصارحقیق غایته، حیث یرى فرد ومكانته وذلك لت

متفاعلین داخل العوامل المترابطة هي النشاط والعاطفة والتفاعل ثم  أفرادالجماعیة منظومة من  األلعاب

یداه من ن التفاعل والمشاركة یز أالفریق ترتبط أجزاؤه و  أفرادسلوك  أنالمعاییر، حیث تعتبر هذه النظریة 

عل یؤدي إلى بین الالعبین كما أن التفامن التفاعل  یزیداهوان الصداقة والحب  األفراددرجة التجاذب بین 

         )  1()بالتصرفالتماسك". (

                                        
، (د.ط)، إلعداد فرق األلعاب الجماعیة لتحقیق نتائج في التنافس الدوليالمنظومة المتكاملة ) عبد الفتاح عبد اهللا، 1

  .17، ص 2002المكتبة المصریة، مصر، 
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أو األقسام مع بعضهم البعض أثناء ممارستهم لألنشطة  ،فاختالط التالمیذ في جمیع المستویات    

 ،ضمن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط ،الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة

 یساهم في تكوین وزیادة العالقات والصداقات مع بعضهم البعض.

نواع هذه النشاطات، وحسب أحسب ما توفره المدرسة من  ،یمارس التالمیذ مجموعة من النشاطات *  

ن الجدول التالي یبین لنا توزیع العینة حسب النشاط الذي أذ إقدراتهم التي تتناسب مع هذه االنشطة، 

  یمارس.

 : یوضح توزیع مفردات العینة حسب نوع النشاط المنخرط فیه: )04جدول رقم  (

 النسبة المئویة المتوسط الحسابي

% 

 االحتماالت لتكراراتا

 النشاط الثقافي 11 10,5 0,1

 النشاط الریاضي 94 89,5 0,9

 المجموع 105 100 1

   

 الالصفیة خاصة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة معرفة األنشطة المدرسیةلطرح هذا السؤال  تم     

، ورغبات التالمیذ في انخراطهم لهذا النوع الموجودة في المؤسسات التعلیمیة في مرحلة التعلیم المتوسط

  . األنشطةمن 

اضي له النسبة البالغة یبحیث نجد النشاط الر  ،هناك درجة تفاوت كبیر بین النشاطین أن وهكذا نجد      

النشاط الثقافي فقد بلغت نسبته  أما ،0.9وبمتوسط حسابي  ،94بتكرار  ،%89.5والتي قدرت بـــ 

 .0.1وبمتوسط حسابي  ،11بتكرار  ،10.5%

نشاط الریاضي هو النشاط الطاغي في المؤسسات التعلیمیة في الطور المتوسط، ویرجع ال أننالحظ    

الدراسة،  إجراءوهذا ما وجدناه في المؤسستین التي تم فیها السبب في اعتماد المؤسسة على نشاط واحد، 

تعتمد على مجال واحد فقط في النشاط الثقافي وهو (المجلة المدرسیة) وهنا  األولىالمؤسسة  أنحیث 

)  والنشاط الریاضي على ریاضتین (كرة القدم وسباق العدو) وهنا یشارك أنثىیشارك كال الجنسین (ذكر، 

 فهي تركز على نشاط واحد فقط المؤسسة الثانیة أما، ( أصاغر، أشبال)  جنس واحد فقط وهم فئة الذكور

 وهو النشاط الریاضي في مجال كرة الید فئة اإلناث ( أصاغر، أشبال).
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في النصوص التشریعیة المتعلقة بقانون الجمعیة الثقافیة والریاضیة هو موجود  ما إلىبالنظر     

حیث ركز قانون الجمعیة على ضرورة وجود  ،وما هو موجود في مؤسساتنا التعلیمیة مختلف ،المدرسیة

"على تطبیق األنشطة  :نصت على 12المادة ونجد  ،ومختلفة في كال النشاطین أنشطة متنوعة

وممارستها من قبل التالمیذ ویتم تحدید أنواع النشاطات من قبل المكتب التنفیذي للجمعیة الثقافیة 

 )09الملحق رقم ( )1(والریاضیة المدرسیة". 

كوین فرع من التالمیذ الذین لهم استعدادات " ت الجمعیة تنص على ذهن قانون هم 15المادة  أما    

تشمل الجمعیة فروعا یختص كل منها لیه، إلممارسة نشاط معین یمیلون  واهتمامات متقاربة، یجتمعون 

 ) 2(". و ریاضي معینأو ثقافي او فني أبنشاط علمي 

ر في مؤسساتنا تتوف أنالتي یجب  األنشطةحددت  ،الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة نأكما     

األنشطة  هاتتضمن التياألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة وفق نوادي وفروع  والتي تشمل ،التعلیمیة

المجلة المدرسیة، المجلة الحائطیة ( بالقسم وبالمؤسسة)،  المكتبة المدرسیة،وتتضمن ( ،الثقافیة المدرسیة

نادي اإلنتاج األدبي، نادي البحوث التاریخیة، نادي المحاضرات واللقاءات الثقافیة، نادي المسابقات 

األدبیة المتنوعة، نادي تجوید القرآن الكریم وترتیله)، أما بالنسبة للنشاطات الریاضیة فهي تتضمن 

ة وتشمل ( كرة القدم، كرة الید، كرة السلة، كرة الطائرة)، أما  الریاضة الفردیة: والتي الریاضة الجماعی

ن هذه المجاالت أ، غیر الجمباز، الشطرنج)، لعاب القوى (سباق، عدوى، مشي، قفز،.......)أتتضمن(  

 تكاد تنعدم في مؤسساتنا المدرسیة خاصة في مرحلة التعلیم المتوسط.

تعتمد فقط على نشاط  أنها إالساتنا التعلیمیة بالرغم من وجود قوانین ونصوص، ما یعیب مؤس إن    

التالمیذ  أن إلى باإلضافةكبیرة  أهمیةكال النشاطین لهما  أنبالرغم من  األخرى األنشطةواحد دون 

تالي مختلفون في میوالتهم فهناك من یمیل إلى النشاط الثقافي وهناك من یمیل إلى النشاط الریاضي، وبال

وجود نشاط في المؤسسة دون اآلخر ینقص من قدرات التلمیذ المعرفیة والعقلیة واالجتماعیة، وهنا نجد 

 إجحاف من قبل مدارسنا التعلیمیة. 

                                        
، 1976أفریل 06)، 35-76مرسوم وزاري وزارة التربیة الوطنیة، القانون االساسي للجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، رقم ( )1

  .03ص

 ) وحدة التشریع المدرسي، مرجع سبق ذكره، ص  562
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یمیل إلى األنشطة الثقافیة كونها تعتمد أكثر على جانب الذكاء  والذيمجال المعرفي والعقلي فال     

والقدرات المعرفیة فنجد التلمیذ في فترة المراهقة " ینمو لدیه الذكاء العام ویسمى القدرات العقلیة العامة 

ة وكذلك تتضح االستعدادات والقدرات الخاصة وتزداد قدرة المراهق على القیام بكثیر من العملیات العقلی

 ) 1( تفكیر والتذكر والخیال والتعلم".العلیا كال

تتبین من خالل  ،وروح التعاون ،وروح الجماعة ،إن الداللة الواضحة على وجود العمل المشترك    

للوصول إلى فهم أفضل لطبیعة السلوك  ،واإلخاء ،معا یدا بید في جو یسوده المودة ،العمل في المدرسة

 ،مل على تنمیته وتطویره عند الطلبة، باختیار األسلوب األنسب لتعلیمه لهمومن ثم الع ،الحاذق الماهر

وتوعیتهم بهم لیصبحوا قادرین على تقدیر قیمته وأهمیته، ثم تنظیم الخبرات  ،وتأصیله في نفوسهم

التي تمارسها المدرسة بشكل یعمل على مزید من النمو في قدرات الطلبة العقلیة والوصول بها  ،واألنشطة

 )2ى مستوى أعلى.(إل

في  مدرسةال ةمقابلة مع مدیر  إجراءمن خالل  ،جمود هذه المجاالت أسبابوبعد استفسارنا عن       

ومع مستشار التربیة في المؤسسة  ،األولى باعتبارها رئیسة الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةالمؤسسة 

كونه موكل إلیه تسییر الجمعیة، فتم اإلجابة من أن هناك نقص في تغطیة المیزانیة المخصصة  الثانیة

إلى جانب ذلك عدم توفر الهیاكل والمنشآت الخاصة والالزمة لهذا النوع من األنشطة  ،لألنشطة  المدرسیة

المتوسط هي صادرة عن  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم أنبالرغم من  ،المدرسیة

 األنشطةولها صالحیات في كل ما یخص  أهدافقانون وزاري تحتوي على نصوص ومواد وتحكمها 

إال أن كل ما هو منصوص علیه في هذه القوانین نجده على الورق شيء  ،الثقافیة والریاضیة المدرسیة

ساتنا التعلیمیة، والسبب یرجع وعلى الواقع شيء أخر، فقوانین هذه الجمعیة لیس مطبق كما هو في مؤس

أما الشق الثاني فهو یتعلق بالجانب  ،إلى شقین الشق األول یتعلق بالجانب المادي والوسائل والمستلزمات

 یر. یالتس

یتسنى لنا اكثر الحصول على معلومات تفید لتكمن اهمیة التعرف على البیانات الشخصیة للمبحوثین  *  

ن البیانات الشخصیة تفتح لنا المجال ألى النتائج المراد بلوغها، كما ا للوصولتساعدنا  حتىدراستنا، 

                                        
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  (د.ط)، ،سیكولوجیة النمو دراسة في نمو الطفل والمراهقالعیسوي،  ) عبد الرحمن1

  .38ص  ،1987 ،بیروت
 . 222 ) محمد عبد الرحیم عدس، ص2
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لطرح اسئلة تخص محاور الدراسة، وهذا ما سوف نبینه من خالل محاور االربعة للدارسة وما تحتویه من 

  اسئلة.

 :ولىفرضیة الفرعیة األ عرض وتحلیل بیانات ثانیا:      
الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التعاون في إطار الجمعیة مساهمة األنشطة المحور الثاني: 

 الثقافیة والریاضیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط.

 التعاون.   یكتسبللنشاط فیما إذا كان التلمیذ الممارس   یوضح توزیع مفردات العینة :)50جدول رقم ( 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع
 موافق

 العبارة موافق

 

0.29 

 

2.9 

 

105 

 

 

 

02 

 
01 

 
102 

النشاط الذي تمارسه مع زمالئك  
 یكسبك التعاون.

 
  

 spssنتائج التحلیل االحصائي:                           

من هذا السؤال للتأكد من أن األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة لها دور في تحقیق  غرضال      

   .إكساب التالمیذ التعاون

في خانة موافق على اكتساب التعاون كانت  مفردات العینة إجابات یوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة     

ــأثناء ممارسة األنشطة الثقافیة والریاضی د اإلجابات التي قالت غیر في حین بلغت عد ،102ة المدرسیة بــ

ــ دريأ، وهناك من أجاب بال 01وافقم و قدر  االنحراف ، 2.9 و قد قدر المتوسط الحسابي ،02بــ

 .0.29 المعیاري

التعاون من خالل ممارستهم للنشاط، سواء قیمة أن التالمیذ یكتسبون  ،تبین لنا من قراءة الجدولی    

أو التالمیذ الذین یمارسون النشاط الریاضي المدرسي  ،یمارسون النشاط الثقافي المدرسيالتالمیذ الذین 

مترابطة  بأنشطةعلى حد سواء، فهذا النوع من األنشطة تزید من التفاعل واالندماج، " فالتعاون هو القیام 

طریق العمل ومتشابهة في صورة جماعیة، وبهذا فالتعاون عملیة اجتماعیة إنسانیة ال تتم إال عن 

 )1(ة تعود بالفائدة على كل األفراد.الجماعي بین األفراد لتحقیق أهداف مشترك
                                        

 ) حسن عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص 187. 1 
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" وفي أثناء تفاعل الجماعة لتحقیق هدف مشترك تخفف حاالت التوتر والصراعات فیما بینها، الن    

الدافع وراء التعاون هو الشعور بالحاجة، فلكل فرد له دوره فیما بینها، وبتكامل األدوار مع بعضها یمكن 

 )1(تحقیق الهدف المشترك بینهم". 

للحیاة اإلنسانیة، حیث تنبع  یعیش منعزال، والتعاون سمة ضروریة أنفالتعاون ضروري وال یمكن للفرد     

أهمیته من خالل عملیة البقاء وال یستطیع التلمیذ أن یعیش دون تعاون خاصة في مجتمع المدرسة ومع 

وأیضا في  زمالئه، وأیضا مع جماعة النشاط الذي یمارسه، فالتعاون یساهم في تكامل وبقاء الجماعة

رد بالطمأنینة، كما أن العاطفة في هذا المجال تلعب دورا هاما في مساهمة الفرد في تقدیر شعور الف

اكتسابه التعاون مع اآلخرین، فمن النشاط الذي یمارسه التلمیذ یتعلم ویكتسب عالقة المنح واألخذ وأیضا 

الحترام العمل في سبیل هدف جماعي مشترك ومتوافق علیه، وبهذا فالتلمیذ یكتسب قدر من المحبة وا

 .والتفاعل مع أفراد جماعة النشاط

شخصیة التلمیذ تدخل في  أنوهذا یعني  ،واحدة إجابةهناك  أنغیر موافق رغم  إجابةكما نجد     

في عدم تكیفه  ،افي حد ذاته األسرةفي تربیته داخل  وأیضا ،اآلخرینوفي تعامله الخاص مع  أسلوبه

خاصة  ،ممارسته للنشاط أثناءه توافق االجتماعي مع زمالئ، ما ینتج  عنه من سوء اآلخرینبسرعة مع 

، فاعتماد المراهق على نفسه وشعوره بقیمته التأقلمالوقت حتى یستطیع  إلىوانه یمر بفترة حرجة یحتاج 

 . العزلة إلىالمیل  أو اآلخرینالرغبة في التفتح واالندماج مع  ماإ ،الذاتیة ومدى الحیرة التي یحس بها

التلمیذ یركز على النشاط الذي ف بإجابتیندري والتي قدرت أعن هذا التساؤل بال  إجابةهناك  أنكما    

تعاون باعتباره عمل بالنسبة له، وممارسة التعاون م بأنهیمارسه وقد یكون مكتسب التعاون لكن دون درایة 

 سلوك الحسن. بأنهكیفیة توصیله  و األستاذ إلىیرجع  ،به عدم الشعورو 

والتي بدورها  ،الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة إطارالثقافیة والریاضة المدرسیة في  فاألنشطة   

: " تدرب التالمیذ على تحمل المسؤولیة، وتنمي فیهم الشعور أهدافهاوالتي من  األنشطةتشجع على هذه 

 )2( .بالواجب، وتبعث روح المبادرة والتعاون والحس الجماعي عندهم"

وهذا ما سیوضحه  عدادهإ تكوینه و  الكتساب قیم اخرى للتلمیذ تساعد في التعاون یعد مفتاح نإ *  

   الجدول اآلتي.

                                        
 )  ناصر إبراهیم . ملحس دالل، علم اجتماع التربیة، (د.ط)، المطبعة التعاونیة، األردن، 1984، ص 1.113 

     http//www.almalem.netیوم    2015/08/12، 13:30الساعة ) موقع الكتروني: 2
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                                                                                                                                 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في الشعور بالمسؤولیة أثناء         :)06دول رقم (ج

 الزمالء.مساعدة 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.60 

 

2.7 

 

105 

 

10 

 

03 

 

92 

ممارسة النشاط یشعرك بأنك مسؤول 

 لمساعدة زمالئك.

 spssنتائج التحلیل االحصائي:                                 

تساهم في زیادة المسؤولیة  ،أن األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة معرفةالغرض من هذا السؤال ل      

 أثناء ممارستهم لألنشطة. البعض للتالمیذ تجاه بعضهم

ان التلمیذ یشعر في خانة موافق على  تجابا ،نةیوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العی      

ــ ،أثناء ممارسة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیةبالمسؤولیة لمساعدة زمالئه  في حین بلغت   ،92بــ

و قد قدر المتوسط  ،10بــ دريأ،  وهناك من أجاب بال 03 وافقمعدد اإلجابات التي قالت غیر 

 .0.60 و قدر  االنحراف المعیاري  ،2.7الحسابي

د یعتم وأصبحنضج وكبر  بأنهالتلمیذ یشعر  أن ،في مرحلة المراهقة وكما ذكرنا في الجانب النظري     

الثقافیة  فاألنشطةجماعة الرفاق،  أوممن هم في سنه  إالیشعر به  أنعلیه، وهذا الشعور ال یمكن 

وتنمي فیه روح المسؤولیة داخل الجماعة  ،جتماعیة للتلمیذتسهم في التربیة اال ،والریاضیة المدرسیة

الموقف  إطار" الدور في  بارسونزوالدور الذي یقوم به تجاه هذه الجماعة، وهنا یرى  ،واالهتمام بشؤونها

 )1( عات اآلخرین وتحقیقا لمعاییر اجتماعیة".استجابة الفرد لتوق إالاالجتماعي ما هو 

أن: " الدور هو أفعال الشخص أثناء عالقاته مع األشخاص اآلخرین ضمن  بارسونزكما یوضح      

 )2(النظام االجتماعي". 

أثناء ممارسة النشاط یجعله یشعر أكثر بالمسؤولیة تجاه زمالئه في  ،فالدور الذي یقوم به التلمیذ     

حل  فيعن الجماعة  مسؤوالو  ،عن أفعاله یعتبر التلمیذ نفسه مسؤوال إذ، إلیهاجماعة النشاط التي ینتمي 

 نجاز األعمال وقیادة الجماعة.إ ،ویتحمل المسؤولیة ،بعض المشكالت التي تواجهها
                                        

 ) عمر احمد الهمشري، التنشئة االجتماعیة للطفل، (د.ط)، دار صفاء للنشر، األردن، 2003، ص 1.73
  .195ص  ،مرجع سبق ذكره) فهمي سلیم الغرباوي وآخرون، 2
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 سلوك الفرد یعتمد على ثالثة شروط رئیسیة هي: بأن ماكس فیبرویرى       

 وجود الدور الذي یشغله الفرد ویحدد طبیعة السلوك الذي یقوم به الفرد. -

 استعمال الرموز السلوكیة والكالمیة واللغویة المتعارف علیها من قبل األفراد عند القیام بالسلوك. -

 )1وجود عالقة اجتماعیة تربط شاغل الدور مع اآلخرین عند حدوث السلوك.( -

إن توزیع األدوار بین أعضاء الجماعة یحقق وظیفة اجتماعیة ویشبع حاجة نفسیة لعضو الجماعة     

ثها الشعور بالحاجة إلى التقدیر واالنجاز والتفاعل االجتماعي. ویساعد توزیع األدوار الجماعة مبع

 وصول إلى أهدافها عندما یقوم كل شخص فیها بدوره.لل

وتتوزع األدوار في نسق معترف به غالبا من أعضاء الجماعة، ویالحظ أن الدور یمكن أن یوصف     

 )2التي ترتبط به وتكمله في عملیة التفاعل االجتماعي.( ،ىفقط باإلشارة إلى األدوار األخر 

بحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق والشعور بالمسؤولیة ومنها الحاجة إلى المركز "والتلمیذ      

والقیمة االجتماعیة، وأیضا الحاجة إلى تحقیق الذات، لذلك فهو یرید أن یمدح دوما ویشجع ألجل الشعور 

تحقیق األعمال وانجاز المشاریع، وكذلك الحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة واالعتراف بقدراته على 

  )3( االجتماعي واالمتالك والقیادة". مع اآلخرین، وكذلك التقبل والحاجة إلى النجاح

 ،03نه مسؤول في مساعدة زمالئه أثناء ممارسته لألنشطة والتي قدرت بـألم یوافق على  وهناك من    

دري أ، وهناك بعض المبحوثین من أجاب بال نهم متعودین على االتكال على االخرینأوهذا یكمن في 

  .ال یعرفون المسؤولیة بحكم عدم تجربتهم وعدم وجود مواقف لذلكوهؤالء قد  ،10وكان عددهم 

مساعدة االرتیاح في یساعده اكثر على الشعور ب ،ن الشعور بالمسؤولیة بالنسبة للتلمیذ في هذه الفترةإ * 

  ، وهذا ما سوف یتم ابرازه في الجدول التالي.االخرین

 

 

 

                                        
  .160ص  ،مرجع سبق ذكرهمحمد حسن،  إحسان) 1

 ) خلیل عبد الرحمن المعایظة، مرجع سبق ذكره، ص 2.196 
 ) حامد عبد السالم زهران، مرجع سبق ذكره، ص 3.401 
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                                               الشعور بالمتعة أثناء  ما یخصیوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط فی  :)07جدول رقم ( 

   اآلخرین. مساعدة

االنحراف 

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.33 

 

2.9 

 

105 

 

02 

 

04 

 

99 

ممارسة النشاط یجعلك تشعر بالمتعة  

 في مساعدة اآلخرین.

 spssنتائج التحلیل االحصائي: 

تساهم في زیادة المسؤولیة  ،الغرض من هذا السؤال لمعرفة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة        

 للتالمیذ تجاه بعضهم أثناء ممارستهم لألنشطة.

بالمسؤولیة  ونیشعر  همنوأ ،في خانة موافق جابتأیوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العینة      

ــ ،أثناء ممارسة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة ،لمساعدة زمالئه في حین بلغت عدد   ،99بــ

 و قد قدر المتوسط الحسابي  ،02دري بــأوهناك من أجاب بال ، 04 افقمو اإلجابات التي قالت غیر 

 .0.33 و قدر  االنحراف المعیاري  ،2.9

ویعبر فیها عن شخصیته بحریة، ویتعلم فیها التلمیذ  ،یجد فیها التلمیذ راحته األنشطةهذا النوع من     

والقدرة على اتخاذ القرار،  ،وتنمي فیه االعتماد عن النفس ،التي تساعده في حیاته ،األمورالكثیر من 

، فهي تدخل في نطاق االعتزاز اآلخرینومساعدة  ،دائما على التعاون یعّود التلمیذ ،األنشطةفممارسة 

 ،عةالجما أعضاءوالترابط بین  ،اآلخرینواحترام  ،والمثابرة ،ویصدر عنها الشجاعة ،بحب الجماعة

والمتعة  ،واإلشباع ،بالرضا اإلحساسو  ،وتهذیب شخصیته ،تعدیل سلوكه إلىما یؤدي  ،والحماس ،والنظام

 وتمثیلها عملیا واجتماعیا. ،ویسعى لالنتماء للجماعة ،والوعي االجتماعي ،والشعور باالرتیاح ،الجماعیة

تلعب دورا كبیرا في تطویر الجانب  ،الریاضیة أولثقافیة فاألنشطة المدرسیة الالصفیة سواء ا    

وبالمساهمة في مساعدتهم بكل  ،اآلخرینواستقرارا مع ذاته ومع  ،ارتیاحا أكثروتجعله  ،االجتماعي للتلمیذ

 وبعده عن الكسل والخمول. الحیویةوتزیده في  ،مودة

 ،الجماعة أفرادیقوم به تجاه  أنوالدور الذي یجب على التلمیذ  ،ذلك تعزز الواجب إلى باإلضافة   

 نتیجةوالمكبوتات التي یواجهها في هذه الفترة، فالجو االجتماعي  ،ملجأ للراحة من الضغوط وتعتبر

، وتشكیل عوامل مساعدة اإلنسانیةالریاضیة المدرسیة یمثل مجاال لتكوین الروابط  أوالثقافیة  األنشطة
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ذات طابع  أوالفهي  ،ذات طابع ترویحي األنشطةتكون هذه  أن، فقبل عن الملل والعزلة واالنطواءتبعده 

القیم االجتماعیة النبیلة والتي من  وٕاكسابه ،تعمل على تنمیة التلمیذ من الجانب االجتماعي ،اجتماعي

  عاون ومساعدة اآلخرین.وقیمه وتعویده على حب الت ،التفاعل االجتماعي إكسابه أهمها

 ،ذلكمن لم یوافق على  أجابإال أن هناك من  ،تهم موافقاكانت إجاب بالرغم من أغلبیة التالمیذ    

ــ وحب بینهم  ،ألفةدم وجود عو  ،واآلخرینفجوة بینه وبین  إلىوهنا یرجع السبب  ،04وقدرت إجاباتهم بـ

والطمأنینة التي تلج في نفسیة  ،خاصة االستقرار االجتماعي ،عدم الشعور باالستقرار إلىوهذا یرجع 

 كذلك الحب، على القدرة لدیه وأن اآلخرین، محبوب من بأنه یحس أن للفرد فالبد ،ذاتهالتلمیذ في حد 

 التي المشروعات معظم وفي ،العمل في من نجاحاته ذلك ویتمثل ،اإلنجاز على القدرة لدیه بأن یحس

فشعور التلمیذ  االنتماء، والى ،الحریة إلى ، والتقدیر إلى أیًضا حاجة في اإلنسان أن كما له، تعني

 نه یشعر بعدم االستقرار داخل الجماعة وبالتالي االبتعاد. إف ،بالنقص في احد هذه األمور المهمة

 مواهبهم وصقل بتربیتهم و بتالمیذها المدرسة اهتمام زیادة إلى الحاجة تدعو وغیرها األسباب ولهذه"     

 أز یتج ال جزء یشكلون أنهم یشعرون بحیث سلوكیاتهم ومراقبة االجتماعي تطبیعهم في بفاعلیة واإلسهام

". هونظمه وأهداف والخلقیة الدینیة وقیمه وبمعتقداته إلیه، بانتمائهم ملتزمین فیه یعیشون الذي المجتمع من

 )، وهذا من خالل زیادة األنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط.1(

، وقد نجد التالمیذ في دري وقدرت بإجابتینأمن اإلجابات في هذا السؤال فضلوا اإلجابة بال  كوهنا    

 ور في مساعدة الزمالء واآلخرین. هذه الحالة ال یعرفون قیمة الشع

یساعد التلمیذ على  وفي الوقت المناسب ،ان االخذ بهذه الصفات واكتسابها وتطبیقها في الواقع *  

  مع االخرین، وهذا ما یؤكده الجدول التالي. االندماج والتوافق

 

 

 

 

                                        
العمران  ةاألمن النفسي االجتماعي المدرسي مفهومه وضروراته وأبعاده دراسة في سوسیولوجی) حسن إسماعیل عبید، 1

  .33، ص 1999 ،-السعودیة–، الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة، الریاض 7، طالحضري
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: یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في الشعور بالوفاق مع الزمالء                                                  )08ول رقم (جد

 واآلخرین. 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.66 

 

2.7 

 

105 

 

12 

 

06 

 

87 

ممارسة النشاط یشعرك بأنك على  

 وفاق مع زمالئك واآلخرین.   

 spssنتائج التحلیل االحصائي: 

أو ألنشطة الثقافیة ل تهمممارس أثناء ،وألفة بین التالمیذوجود وفاق  الغرض من هذا السؤال لمعرفة    

 الریاضیة المدرسیة.

على  ونیشعر  همفي خانة موافق على أن اجابت یوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العینة      

ــ ،من خالل ممارسته لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة ،وفاق مع زمالءه واآلخرین في حین   ،87بــ

و قد قدر المتوسط  ،12دري بــأوهناك من أجاب بال  ،06وافقمغیر بلغت عدد اإلجابات التي قالت 

 .0.66 االنحراف المعیاري، و قدر 2.7 الحسابي

دوار متكاملة ومترابطة أفي عالقات و  أشخاصیشترك فیها عادة  ،طابعا جماعیا األنشطةتكتسي        

ن الجمعیة الثقافیة والریاضیة إجماعي، وفي هذا الصدد ف إطارمشتركة في  أهدافجل تحقیق أمن 

التي تدرجها والتي في غالبها تعتمد على العمل  األنشطةمن خالل  ،التعلیم المتوسطالمدرسیة في مرحلة 

 أنالجماعة  أفرادجل هدف موحد، مما یتطلب من أالجماعة التشارك من  أعضاء یزیدفهذا  ،الجماعي

كامال فیما بینهم، هذا ما یجعل التفكیر یكون لصالح الجماعة كونهم فریق واحد مت وألفةیكون بینهم وفاق 

 واالبتعاد عن األنانیة واالتجاهات الفردیة. ،طبقا لقواعد العمل الجماعي

على  تأسستالدراسات السیكولوجیة والسوسیولوجیة المتعلقة بالجماعة  أن" العربي فرحاتيویرى       

 إلىاالنتماء  إلىحاجتهم  الفردیة، مقابل وأنانیتهمكثیرا ما یتنازلون عن حریتهم  األفراد أنشبه فرضیة 

الجماعة طریق من طرق تامین الذات والهویة الفردیة، فالجماعة في  إلىاالنتماء  أنالجماعة، من حیث 

االنتماء، وبهذا المنطلق یكون مفهوم الفردیة، مفهوما  إلى األفرادحاجة  إشباع أشكالحد ذاتها شكل من 

من طرف الجماعة، في  بتأمینها إال ،الفردیة تعلق بالجماعة، وال تتحقق الهویةتبط بعدا في هویته تنیس

المكونین في تفاعالت وظیفیة وبنیویة معینة،  األعضاءبتجمع  إال ،تتشكل أنالجماعة ال یمكن  أنحین 
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الجماعیة عن  باألولویةتحقیق حاجیاتهم وتوازنهم، فالجماعة بهذا المعنى في نظر البعض تتمتع  جلأمن 

من خالل الجماعة. فالفرد  إالفي جماعة، وال یتحدد وجوده  إالدته ال یوجد منذ وال اإلنسانن أ، و الفردیة

ال یمكن للجماعة نه أبتواصله وتفاعله مع غیره. ذلك مع العلم  إاللذاته  إدراكهعند الظواهریین ال یتحقق 

 األفكار منشأن أالقول ب إلىووالئهم، یذهبون  األفرادبتركیز انتماء  إالتحافظ على وجودها واستمراریتها  أن

عن هویتهم،  األفرادتنازل  إلى أصله، یعود في واألعرافوكذا القوانین  لیفي برولعة كما یسمیها ماالج

، اإلنسانسماه بالكائن االجتماعي في أعن ما  دوركایممین الجماعة لذواتهم الفردیة، كما تحدث أمقابل ت

 اإلنسانيفي تفسیر السلوك  ةالفردانیالمصنفون ضمن االتجاهات  أولئكحتى  الرأيهذا  إلىویذهب 

مكمالت  إلى اإلنسانحاجة  تأكیدوتفسیره للعقد االجتماعي حیث یقول وهو في صدد  جان جاك رسوـــك 

تفكیره في  أنیعیش وحده غیر  أنما یلزمه وحده الستطاع  بإنتاجالفرد لو اكتفى  أنوجودهم الطبیعي ( 

جل أالجماعة، وذلك من  إلىبالضروریات، جعله ینتمي  هینتجها مع اهتمام أندة ال یمكن عدكمالیات مت

الضروریات والكمالیات معا). فقوة الجماعة تتحدد وتتشكل بالعالقة واالنتماء  إنتاجالتعاون مع غیره على 

 إشباع، وبین وأهدافهاواحترامهم لكل حیثیات نشاط الجماعة  وٕاخالصهم األفرادمن حیث هو ارتباط 

 اإلشباعتامین الذات، فكلما تمكن الفرد بنشاطاته مساعدة الجماعة له في تحقیق  إلىحاجات الفرد 

الفردیة، وتعمقت الصالت  أنانیتهلحاجاته العاطفیة والفكریة واالقتصادیة، كلما ازداد االقتناع بالتنازل عن 

ماسكت الجماعة، وحافظت على استمرارها المشاركة وتلى القوة في إباإلضافة الجماعة  أفرادبین 

 )                                                                       1(وبقائها.

ویساعد زمالءه ما  ،فالتلمیذ حین یؤدي دوره بشكل ایجابي داخل الجماعة أثناء ممارسة النشاط     

 ودها االتفاق والمحبة.في وجود عالقات ایجابیة بینهم یس جید یساهم بشكل

إال أن هناك بعض التالمیذ ال یتوافقون مع زمالئهم من خالل ما أوضحه الجدول بحیث بلغت       

 في حد ذاتها وكیفیة تعامله مع زمالئه داخل الجماعة.  ه ، وهذا یرجع لطریقة تفكیر 06إجاباتهم 

ــ ،دريأأما فیما یخص التالمیذ الذین أجابوا بال  عدم اهتمامهم بالعالقات  إلىفهذا یرجع  ،12والمقدر بــ

 التي تحدث بینه وبین زمالءه.

لیه من خالل إیزید االحترام بینهم، وهذا ما تم الوصول ن وجود تآلف ووفاق مع التالمیذ فیما بینهم إ *   

  النتائج المتحصل علیها من الجدول الموالي.

                                        
 ) العربي فرحاتي، مرجع سبق ذكره، ص 1.96 
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 العینة الممارسة للنشاط في وجود التفاهم مع الزمالء. یوضح توزیع مفردات ):09جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.71 

 

2.6 

 

105 

 

15 

 

04 

 

86 

تعتقد أن النشاط الذي تمارسه مع 

 زمالئك یؤدي إلى التفاهم بینكم.  

 spssنتائج التحلیل االحصائي:             

لها  الثقافیة أو الریاضیة المدرسیةحتى نبرز أن ممارسة التالمیذ لألنشطة الغرض من هذا السؤال     

 .دور في زیادة الوعي والذي یخلق ویؤدي إلى التفاهم  فیما بینهم

بأن  یعتقدفي خانة موافق على أن التلمیذ  اجابتیوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العینة      

التفاهم بینهم وبین  إلىتؤدي  ،في مرحلة التعلیم المتوسط ارسته لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیةمم

ــ زمالءه في النشاط ، وهناك من أجاب بال 04وافقمفي حین بلغت عدد اإلجابات التي قالت غیر   ،86بــ

 .0.71 ، و قدر االنحراف المعیاري2.6 و قد قدر المتوسط الحسابي ،15دري بــأ

خاصة منها الجماعیة یجب أن تبنى مرحلة المدرسیة الالثقافیة والریاضیة المدرسیة في  فاألنشطة      

على درجة من التفاهم والرضا بین أعضاء جماعة النشاط، فنقص درجة رضا كل عضو من أفراد 

األدوار والمراكز الجماعة یصل بالضرورة إلى نقص الفاعلیة واالیجابیة في تحقیق أهداف الجماعة، ف

 والمسؤولیات كل فرد من أعضاء الجماعة هي التي تحدد درجة تماسكه، ودرجة التجاذب بین أعضائها.  

جل هدف واحد مشترك، أالریاضي " اللعبة الریاضیة الجماعیة نشاط یتطلب التعاون من  فنجد النشاط    

، وهذا ال یتحقق إال اه في مستوى التعاونونوای األخریفهم زمیله  أنالالعب واجب علیه  أنوهذا یعني 

 )1(بعد معرفة الرفیق والشعور بتصرفاته باإلضافة إلى معرفة المؤشرات التي تكشف عن أهداف".

التواصل  أو"التفاعل الرمزي  أهمیةالنظریة التفاعلیة الرمزیة، حیث ركزت على  إلیهوهذا ما تطرقت      

 أنعن طریق الرموز واللغة في عملیات التفاعل االجتماعي وتكوین مفهوم الذات لدى الطفل، وترى 

 له اآلخرینله ومن خالل تصوره لتصور  اآلخرینتعرف الفرد على صورة ذاته یحدث من خالل تصور 

 نأ بمعنى ،واالستجاباتإذ تتكون صورة الذات نتیجة تفاعل الفرد مع اآلخرین، وما تحمله هذه التصرفات 

 أنعالم االجتماع األمریكي، الذي یرى  جورج میدیعدون مرآة یرى الفرد فیها نفسه، وهذا ما أكده  اآلخرین
                                        

 ) ناصیف جمیل، موسوعة األلعاب الریاضیة المفصلة، (د.ط)، الدار العلمیة، عمان، 1993، ص 1.32 
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في مجتمعه عبر التواصل  اآلخریننتیجة نمو قدرته على التفاعل مع  دالذات تظهر وتنمو لدى الفر 

 )1(الرمزي". 

 أفرادللتواصل والتفاهم بین  أداةالتفاعلیة الرمزیة على اللغة التي تعتبر  أنصار أیضاكما یركز     

 األفرادلالتصال الرمزي تعمل على تنظیم السلوك الفردي والجمعي، وتساعد  كأداةالجماعة " فاللغة 

إلى  وتعقل البیئة أو العالم الفیزیقي واالجتماعي الذي یعیشون فیه. باإلضافة وٕادراكوالجماعات على فهم 

أن اللغة باعتبارها وسیلة االتصال الرمزي بین البشر تسهم في نقل وفهم أنماط التفاعل بین مجموعة 

یشاركون نفس اللغة، عالوة على مساعدة األفراد في اتخاذ السلوك المناسب حسب المواقف  ناألفراد الذی

    )2(االجتماعیة.

وهذا ما یؤدي إلى درجة التفاهم فیما بینهم  ،البعضوهذا یعني أن نجاح الجماعة بنجاح فهم بعضهم      

، فالجماعة هي عبارة عن مجموعة من األفراد الذین تربطهم مع وزیادة التداخل مع بعضهم البعض

  .بعضهم عالقات معینة تجعلهم یعتمدون على بعضهم البعض بدرجة معینة

بیعي قد الطوهذا من  ،بعضهم البعضنه قد یحدث هناك عدم تفاهم بعض أفراد الجماعة بین أإال     

یحدث لسبب أو آلخر فقد یكون عامل المكانة داخل الجماعة فرد أهم من فرد داخلها بسبب الشعبیة أو 

، وقد 04غیرها مما یسبب الغیرة، وهذا من خالل اإلجابات التي أجاباها المبحوثین والذي بلغ عددهم 

وهذا  ،15دري والذي بلغ عددهم أبال  أجابث هناك من نه الجدول حیبیّ  وهذا ما أیضا اآلراءتختلف 

 الجماعة بل تكون العالقة معهم سطحیة.في یعني أن هناك من التالمیذ من ال یتغلغل ویتداخل 

داخل جماعة النشاط نوع من التفاهم بین التالمیذ ما یجعلهم اكثر اتفاقا ومشاركة فیما بینهم، یتخلل  * 

  ر ذلك.یوضح اكثل الذي یلي و والجد

 

 

 

 

                                        
(د.ط)، دار  ،االتجاهات الوالدیة في التنشئة االجتماعیة وعالقتها بمخاوف الذات لدى األطفال) فاطمة منتصر الكتاني، 1

 . 141، ص 2000الشروق، األردن، 
 ) شبل بدران. حسن البیالوي، علم اجتماع التربیة الجدید، ط3، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 2009، ص 2.288
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 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في مشاركة الزمالء أفكارهم واهتماماتهم. ):10جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.72 

 

 

2.6 

 

105 

 

15 

 

11 

 

79 

النشاط الذي تمارسه له دور في 

افكار في  وتساعدجعلك تشارك 

  .زمالئك واهتمامات

 spssنتائج التحلیل االحصائي:       

الغرض من هذا السؤال حتى نعرف أن ممارسة التالمیذ لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في      

تجعل التلمیذ یتعلم مشاركة  ،الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط إطار

التي  اراءهإلى من یوافق یحتاج  فترة المراهقةن التلمیذ في وأل ،في هذا رأیه وٕابداء وأفكارهم أراءهم اآلخرین

  یبدیها.

یشارك في خانة موافق على أن التلمیذ  جابتأیوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العینة      

ممارسته لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في واهتماماتهم أثناء  زمالئه ویساعدهم في أفكارهم

، وهناك من أجاب 11وافقمفي حین بلغت عدد اإلجابات التي قالت غیر   ،79مرحلة التعلیم المتوسط بــــ

 .0.72 ، و قدر االنحراف المعیاري2.6 و قد قدر المتوسط الحسابي ،15دري بــأبال 

النشاط وخاصة في المؤسسات التعلیمیة تمارس وظائف هامة في حیاة المراهق، فهي تتیح له  ةفجماع    

اكتساب مكانة خاصة به، وتحقیق ، وتوفر له فرصة اآلخرین كون فیها المساواة معتممارسة عالقات 

ة اكتساب ، ویتم من خاللها تزوید المراهق بفرصأقرانههویة متمیزة تمكنه من جعل نشاطاته محور اهتمام 

، كما التأقلمالذي یساعده على  األمر، أقرانهوالدعم الذي یتلقاه من  للتأییدالشجاعة والثقة بالنفس، نظرا 

الجماعة في  تأثیرن أل ،واهتماماتهم أفكارهمیساعد تجاذب الجماعة مما یساهم في عملیة مشاركة الزمالء 

نماذج متزایدة في  أصبحوابالنسبة للمراهق  األقران أهمیةتصبح آلیة طبیعیة، فكلما ازدادت  األحیانمعظم 

" بناء العالقات بین إلىمما یتشكل داخل الجماعة نسق اجتماعي والذي بدوره یشیر  ،اكتسابه الثقة بالنفس

ة تفاعلیة الفاعلین كما هي منتظمة في العملیة التفاعلیة، وبناءا على ذلك فان مشاركة الفاعل في عالق

األكثر أهمیة في النسق االجتماعي، الذي یعكس عملیة تفاعلیة عالئقیة تحت ظروف نمطیة هي الوحدة 
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كما نجده أیضا في شكل " البوتقة التي یمارس في إطارها الفرد دوره االجتماعي ووظائفه  ،معینة"

 )1( ي إطار الفرص البنائیة المتاحة".االجتماعیة بوصفه كائنا اجتماعیا، ف

وهذا یرجع إلى عدم   ،دريأخرى في هذا الصدد بین غیر موافقین وبین إجابة ال ونجد آراء وٕاجابات أ    

وأیضا وجود بعض العراقیل التي تمعنهم من االنجذاب إلى اآلخرین وقد یكون هذا بسبب  ،ارتیاح البعض

  التركیبة االجتماعیة التي یكتسبها التلمیذ في محیطه.

حسن لى إیكسبهم عادات حسنة تؤدي  البعض في افكارهمومشاركة بعضهم ن التحام التالمیذ إ *   

                       التواصل مع بعضهم، من خالل الجدول التالي والذي یوضح اكثر هذا.

          یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في جعله متسامحا أكثر مع الزمالء                                       ):11جدول رقم (

 واآلخرین.  

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.56 

 

2.7 

 

105 

 

08 

 

06 

 

91 

النشاط الذي تمارسه جعلك متسامحا 

 أكثر مع زمالئك ومع اآلخرین.

 

 spssنتائج التحلیل االحصائي:     

خلق جو من  من سماته، النشاط الثقافي أو الریاضي المدرسي باعتبار أنالغرض من هذا السؤال      

التسامح بین أفراد الجماعة، وتم طرحه لمعرفة إذا كان موجود بین التالمیذ الممارسین لألنشطة في إطار 

ن التالمیذ یمرون بفترة مراهقة أخاصة و  ،الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

فیها یشتد النزاع والقلق والتعود على مثل هذه القیم تساعده في تكوین التلمیذ إلى فرد صالح في والتي 

 المجتمع. 

 أصبحعلى أن التلمیذ  ،في خانة موافق جابتأیوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العینة     

اضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم ممارسته لألنشطة الثقافیة أو الریبعد  ،متسامحا مع زمالئه ومع اآلخرین

                                        
 ،التربیة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم المتوسط بمدینة بسكرة، فتیحة طویل )1

اطروحة دكتوراه غیر منشورة، قسم العلوم االجتماعیة، تخصص علم االجتماع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .28ص ، 2012/2013
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ــ دري أ، وهناك من أجاب بال 06وافقمفي حین بلغت عدد اإلجابات التي قالت غیر  ،91المتوسط بــ

ــ ، و قدر االنحراف المعیاري2.7 و قد قدر المتوسط الحسابي ،08بــ ــ  .0.56بـ

لنفور والنزاع والتوتر، فجوة الصراع وافالتسامح بین التالمیذ یخلق جو من التفاهم والتقدیر ویغلق      

الثقافیة والریاضیة المدرسیة ضمن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم  فاألنشطة

المتوسط، لها وظیفة في عملیة التنشئة االجتماعیة، واكتساب التالمیذ القدرة على بناء عالقات اجتماعیة 

 ینهم التوافق والتسامح.ب بین أعضاء الجماعة مما یجعل

یعتبر النشاط البدني والریاضي من في النشاط الریاضي "  محي الدین مختارفعلى سبیل المثال نجد      

أسس القیم االجتماعیة والشك أن األساس األخالقي في الریاضة من أهم األسس والدعائم األخالقیة التي 

، فتعتبر الریاضة صیغة دقیقة اجتماعیة في تحسین استندت إلیها الریاضة في دعم مسیرتها اإلنسانیة

السلوك وترسیخ األخالق والرخاء والتسامح والسمو، واللعب النظیف والروح الریاضیة...ویمكن أن تساهم 

 )1(". الریاضة في التعبیر عن األخالق االجتماعیة وهي القیمة التي شكلت الملمح السائد للفكر االولمبي

وتعزیز القیم االجتماعیة فهو یساهم " في تنمیة   ،الریاضي أوالثقافي  المدرسي وأیا كان نوع النشاط    

 )2(. "الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة اآلخرین والمنافسة الشریفة

  )3" وهذه القیم تؤثر بطریقة مباشرة في مضمون األدوار االجتماعیة والتفاعل االجتماعي".(    

إذ یمر المراهق   ،دريأونالحظ في الجدول أن هناك إجابات أخرى بین عبارة غیر موافق وٕاجابة ال     

وهنا دور  في حالة من التوتر والضغوطات ویمر بمشكالت نفسیة واجتماعیة تجعله أكثر عنف وقسوة،

ام الغیر والتسامح مع األستاذ المكلف بالنشاط اإلسهام في تنمیة القیم النبیلة وتعزیز الثقة وحب احتر 

     زمالئه ومع اآلخرین.

لى إهم الصفات التي یجب یكتسبها التلمیذ ویتعود علیها هي صفة التسامح، والذي بدوره یؤدي أن إ *  

 تحسن وتهذیب خلق التلمیذ تجاه االخرین، لذلك فالجدول الذي یلي یبرز هذا.

 
                                        

 ،1989الجامعیة الجزائریة،  ، (د.ط)، دیوان المطبوعاتمحاضرات في علم النفس االجتماعي) محي الدین مختار، 1

 ).134 -133( ص. ص 
  .91ص  مرجع سبق ذكره،) سالم بن عبد اهللا الطویرقي، 2
 ، 2008، دار الشروق للنشر والتوزیع، االردن، 1، طالنظریة المعاصرة في علم االجتماع) إبراهیم عیسى عثمان، 3

  .18ص 
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 ر الزمالء واآلخرین.یقدتحترم و ا حولیوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط  ):12جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.36 

 

2.9 

 

105 

 

03 

 

03 

 

99 

النشاط الذي تمارسه یجعلك تحترم 

 وتقدر زمالئك واآلخرین.

 spssنتائج التحلیل االحصائي:     

قدرة التلمیذ على إقامة عالقات اجتماعیة داخل جماعة النشاط قائمة  ،لمعرفةالغرض من هذا السؤال      

من خالل ممارسة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة ضمن  ،على أساس التقدیر واالحترام بینهم

  الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط. 

یحمل جانبا في خانة موافق على أن التلمیذ  جابتأیوضح لنا هذا الجدول أن أغلبیة مفردات العینة      

مارسته لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم م أثناء كبیرا من التقدیر واالحترام لزمالئه

، وهناك من أجاب بال ادري 03وافقمفي حین بلغت عدد اإلجابات التي قالت غیر   ،99المتوسط بــــ

 .0.36 ، و قدر االنحراف المعیاري2.9 و قد قدر المتوسط الحسابي ،03بــ

الثقافیة والریاضیة تساهم في تنشئة المراهق اجتماعیا،  ألنشطةا أنیتبین لنا من خالل قراءة الجدول     

 .والمشاركة واحترام الغیر واألمانةوالتعایش مع زمالئه، فهو یتعلم الصدق  ،من خالل االندماج

فاألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة ضمن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم     

هي قبل كل شيء وسیلة تربویة تساعد في تنمیة وتطویر سلوكات التالمیذ في جمیع المظاهر  ،المتوسط

هذه النشاطات تمارس بطرق منظمة مما تسمح بتطویر طاقات  أنخاصة المظهر االجتماعي، كما 

ع التلمیذ المخزنة ورغباته المتزایدة، وبذلك فهي تساهم في تحفیز التالمیذ على االندماج والتضامن م

بعضهم البعض، هذا ما یجعل التلمیذ یعمل على احترام زمالئه وتقدیرهم، وینمو لدیه قوة الصبر والتحمل، 

وهذا النوع من األنشطة یعمل على تنمیة العالقات اإلنسانیة السویة في المجتمع داخل المدرسة وخارجها 

 األنشطة هي "احترام آراءفمن أهداف  وتدعیم أخالقهم بالسلوكات الحسنة وحسن معاملة اآلخرین.

 )1( .الرأي" عن التعبیر وحریة اآلخرین

                                        
 .103ص ،مرجع سبق ذكرهجالل،  الوهاب ) عبد1
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الحاجات  أقوىالشعور بالقیمة الذاتیة والتي تجنب الشعور بالدونیة  أوتقدیر الذات  إلىالحاجة  إن    

النفسیة عند كل إنسان وخاصة عند المراهق وتظهر هذه الحاجة في احترام الذات والثقة فیها والبحث عن 

رام من قبل اآلخرین وثقتهم فیه، وذلك بتحقیق الرغبة في القوة واإلنتاج والكفاءة، وإلحساس المراهق االحت

 ) 1عض األعمال وٕاعطاء حریة التصرف.(وتكلیفه بب راءهآبمكانته ینبغي معاملته عن طریق احترام 

 أن إلى م) 2004 الظاهر (أشار هذا وفي دري،أمن اإلجابات من تقول غیر موافق وأخرى بال     

 یشعر ال المغترب النشاط ففي ألالغتراب، وصفة االغتراب صفة :هما أساسیتین یتنازعه صفتین النشاط

 ولذا واالستعدادات، القدرات مع متالئم غیر أو مرغوب غیر ألنه بنتائجه وال للنشاط بنفسه فاعالً  الممارس

 وقوة واإلنتاجیة بالفاعلیة یشعر فالممارس المغترب غیر النشاط في أما. النشاط عن الفرد منفصل یكون

 النفسیة الناحیة من مثمر نشاط أنه أي الممارس، الفرد طاقات وقدرات عن یعبر ألنه العالقة بالنشاط

 )2(.لشخصیة الفرد

سواء مع زمالئه  ،مساعدة للتلمیذ على تجنب الخالفات والمشاكلتعد صفة االحترام والتقدیر لألخرین  *  

في الجدول الذي  هذا تم توضیح ولقد ن هذا الجزء مهم في عالقة التلمیذ مع زمالئهأاو مع الغیر، وبما 

    .یلیه

 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في نسیان الخالف مع الزمالء.   ):13جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.68 

 

2.6 

 

105 

 

13 

 

09 

 

83 

ممارسة النشاط ساعدك على نسیان 

 الخالف مع زمالئك.

 spssنتائج التحلیل االحصائي:       

على العمل  أكثرخاصة منها الجماعیة تعتمد  ،الالصفیة المدرسیة لألنشطةممارسة التالمیذ  إن     

وهدف واحد ومشترك بینهم مما یساهم في تعاون التالمیذ لتحقیق هذا الهدف، فالعمل الجماعي  ،الجماعي

یدفعهم إلى نسیان الخالف مع بعضهم ویفكرون في انجاز  مما ،یجعل التالمیذ یتعاونون مع بعضهم

                                        
 ) غالب مصطفى، في سبیل موسوعة نفسیة سیكولوجیة، (د.ط)، منشورات الهالل، بیروت، 1986، ص 1.40 

–الریاض  والنفسیة، التربویة للعلوم السعودیة ، (د.ط)، الجمعیةبمدارسنا تطویره سبیل في المدرسي النشاطقربان،  ) محمد2

  .32ص  ، 2000 ،-السعودیة
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شاط عملهم الجماعي والنجاح فیه، وهذا ما أدى الى طرح هذا التساؤل للتأكد ثباته في جماعة الن

  للمبحوثین. 

بان النشاط ساعدهم على نسیان  أقرتكبر نسبة من التالمیذ أ نأ) 13تبین لنا نتائج الجدول رقم (     

ــ  ،09وافق على هذا والتي بلغت غیر م إجاباتفي حین هناك  ،83الخالف مع زمالئهم والذي قدرت بــ

     .2.68 ، و قدر االنحراف المعیاري2.6و قد قدر المتوسط الحسابي ،13دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال 

ومع من  ،وكما ذكرنا سابقا أن المراهق یتعرض للتغیرات المختلفة التي تجعله یقع في صراع مع نفسه    

فعل یلحق الضرر  أویحیطون به، إذ یصبح عنیفا وقلقا وغیر مستقر، وهذا ما یدفع به اتخاذ سلوك 

 بنفسه وباآلخرین.

نقص  وأيالتجربة االجتماعیة، وحاجاته تزداد في هذه المرحلة من النمو،  إلىالمراهق یفتقر  أنوبما     

وتعدي على حریته، وعدم  باإلحباطمنها یخلق صراعات بینه وبین محیطه المباشر، وتكون نتیجة شعوره 

 للتعصب والقلق.تقدیره، هذا الشعور بالنقص یمكن اعتباره كسبب لكثیر من المراهقین 

من خالل ما تقدمه من إرشادات وتوجیهات، وإلخراج المراهق مؤسسة تربویة  أیضاوالمدرسة باعتبارها     

وتطبیقها دون  اإلرشاداتهذه  إلىمن هذه الضغوطات والتوترات والسلوكات العنیفة بطریقة تجعله یتجه 

ة المدرسیة كونها ذو جهتین الریاضی أوالثقافیة  األنشطةنجد  واألسالیببرز الطرق أن مالضغط علیه، و 

لتنمیة الذات واتزانها، ووسیلة لتدعیم الصحة النفسیة للممارس  أسلوبجهة  نمو ترفیهیة  أنهامن جهة 

تتیح له حیاة اجتماعیة تخضع للتنظیم والتوجیه، ممیزة بمواقف وتفاعالت اجتماعیة، ما  أنهالها، كما 

تعمل على تفریغ التلمیذ المراهق للشحنات السلبیة في یساهم في تهیئته للحیاة االجتماعیة السلیمة و 

النشاط، ویجعله أكثر اتزانا وقلیل االنفعال واالبتعاد عن التوترات والخالفات مع زمالئه في النشاط 

والتحكم في نفسه، ما یجعله أكثر اندماجا وتفاعال معهم، وینسى تلك الخالفات والشجارات السابقة، وزیادة 

   ابیة مع بعضهم البعض.العالقات االیج

ال یتجاوزون  نهمأوفروق فردیة بینهم، بحیث هناك من التالمیذ من لدیهم شخصیات استثنائیة     

الخالف ونسیانه بل على العكس یبقى في نفسه ذلك الحقد تجاه األخر، وهناك من لدیهم الالمباالة في 

 هذا الجانب وهذا ما بینه الجدول.  
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 لى ضبط النفس وعدم التوتر واالبتعاد عن الخالفات التي قدإیحتاج  في هذه المرحلةن التلمیذ إ *     

تساعده على اكتساب مجموعة من القیم، وهذا ما ، ولهذا فان االنشطة رینتؤثر على عالقاته مع االخ

   یبرزه الجدول التالي. 

 من مساعدة الزمالء. اموقفه على یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط ):14جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

ال 

 جابةإ

بالسعادة 

واالفتخار 

 والحماس.

باالحترام 

والتعاون 

 والتسامح

 واألخوة

بالمسؤولیة 

والثقة 

والروح 

 الریاضیة.

 العبارة

 

0.66 

 

2.5 

 

02 

 

59 

 

24 

 

20 

ما موقفك حین 

تساعد زمالئك أثناء 

 ممارستك للنشاط؟

 

 spssنتائج التحلیل االحصائي:        

دون  راءهآتعبیر عن ال من أجل هذا السؤال هو سؤال مفتوح والغرض منه هو فتح مجال للتلمیذ       

ممارستهم للنشاط داخل الجماعة في مرحلة التعلیم  أثناءقید، ولمعرفة مدى اكتساب التلمیذ قیم التعاون 

 .إجاباتهمالمتوسط من خالل 

والتي  التالمیذ إجابات تشابه وتطابق في الجدول حسب موضحة كما هي اآلراءولقد تم جمع هذه      

یشعر بالمسؤولیة والثقة  ، فهناك منمیذالتال بین آراءهي موضحة في الجدول بحیث هناك اختالف 

یشعر باالحترام  نهأب أجابوهناك من  ،20 إجاباتهموالتي بلغت  ،مساعدته لزمالئه أثناءالریاضیة  والروح

یشعر بالسعادة  بأنه أجابتمن  األكثرالنسبة  أما ،24 إجاباتهمت لغوالتي ب ،واألخوةوالتعاون والتسامح 

حول السؤال وبلغ  رأیه ونجد في الجدول أیضا من التالمیذ من لم یبدي ،59واالفتخار والحماس وقدرت 

 . 0.66 المعیاري قدر ، أما االنحراف2.5 وقد قدر المتوسط الحسابي ،02عددهم 

الریاضیة  أوالثقافیة  لألنشطةممارستهم  أن ،یبرهنالتالمیذ حول هذا السؤال  راءآإجابات و  إن     

ساعدتهم على زرع  ،في مرحلة التعلیم المتوسط الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة إطارالمدرسیة في 
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 ،وحسن معاملتهم واالندماج ،التفاهم واحترام اآلخرینالثقة في أنفسهم والشعور بالمسؤولیة وخلق جو من 

 مما یساعده في تنمیة شخصیة سویة متزنة اجتماعیة.

لتلك الجماعة قیم التعاون الذي یكتسب عن طریق  فممارسة النشاط، تخلق في نفس الفرد المنتمي     

النظریة  أصحاب وأكدالجماعة " أفرادوتحقیق الهدف الذي تم االتفاق علیه مسبقا مع  ،التفاعل االجتماعي

 )1(في التكامل االجتماعي". خاصة النشاط الریاضي األنشطةالوظیفیة على ما تقدمه 

خرین، وهذا ما سوف یتم التطرق كثر اندماجا وتكیفا مع اآلأن تحلي التلمیذ بقیمة التعاون یجعله إ *   

 لیه في المحور التالي.  إ

 نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة: حلیلعرض وت ثالثا:   
مساهمة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التكیف في إطار الجمعیة  المحور الثالث:

 الثقافیة والریاضیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط.

 بین الزمالء. یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في وجود روح الجماعة ):15جدول رقم ( 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.51 

 

2.7 

 

105 

 

05 

 

13 

 

87 

تسود روح الجماعة بینك وبین زمالئك 

 أثناء ممارستكم للنشاط.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي      

والتي مفادها مساهمة األنشطة الثقافیة  ،تختص بالفرضیة الفرعیة الثانیة أسئلةیتضمن المحور الثالث     

والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التكیف في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم 

 حد قیم التفاعل االجتماعي، وهو ضروري للتلمیذ لكي یصبح فرد اجتماعي.أ، فالتكیف یعد المتوسط

الجمعیة الثقافیة  إطارالثقافیة والریاضیة في  األنشطة) معرفة مدى مساهمة 15یتمحور السؤال رقم (    

ممارسة التالمیذ لها بطریقة جماعیة في خلق وزیادة  أثناء ،المتوسطوالریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم 

 روح الجماعة فیما بینهم.

                                        
  .64، ص 1996الكویت،  عالم المعرفة، ، (د.ط)، الریاضة والمجتمع) أمین أنور الخولي، 1
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 أعضائها بین ن هناك روح جماعة تسودأنسبة من التالمیذ أقرت بتبین لنا نتائج الجدول أن اكبر      

الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في  إطارالریاضیة المدرسیة في  أوالثقافیة  لألنشطةممارستهم  أثناء

ــ ،مرحلة التعلیم المتوسط  ،13وافق على هذا والتي بلغت غیر مفي حین هناك إجابات  ،87والذي قدرت بــ

 . 0.51 قدر االنحراف المعیاريو  ، 2.7 و قد قدر المتوسط الحسابي ،05دري قدرت أابات أخرى بال وٕاج

هو خلق الشعور بالوحدة  ،الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتلمیذ المراهق األنشطةالدور الذي تلعبه  إن    

والعمل داخل الجماعة، وتحارب  واإلخالصینمي للتلمیذ روح الطاعة الشعور باالنتماء، و  وأیضاالجماعیة 

التي ینص علیها میثاق الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في  األهدافاألنانیة، وهذا من بین فیه 

هداف الجمعیة ألیه في إما تم التطرق  ، وهذاوهو بث روح الجماعة بین التالمیذ ،مرحلة التعلیم المتوسط

 الخاص بها.الثقافیة والریاضیة المدرسیة في الفصل 

یساهم اللعب في " حول اللعب بصفة عامة والنشاط الریاضي بصفة خاصة حسن عالويكما یري      

و القیادة و تنشئة الطفل اجتماعیا، فالطفل أثناء اللعب یكتشف مسؤولیته نحو الجماعة و الحاجة للتبعیة 

الرضا و المواقف الضیقة والهزیمة مواقف  الشعور باالنتماء، كما یتعلم كیف یواجهإلى ممارسة النجاح و 

ل والطفل یتعلم من خال اإلیحاء وتحقیق الذات واحترام حقوق اآلخرین.ویتخفف في أثناء اللعب والحب و 

األخذ والعطاء كما یؤدي اللعب إلى تكوین النظام األخالقي، و االجتماعي إلثارة و االلعب مع اآلخرین 

زمالئه، فالجانب االجتماعي للعب هو الجانب الذي یبحث عنه للطفل من خالل االندماج والتعایش مع 

مالحظة و  ،احترام الغیرركة و بكثرة في النشاط الریاضي فمن خالله یتعلم الطفل الصدق و األمانة والمشا

 )1( ."القوانین وتطبیقها كلها تساعد الطفل في تنمیة روح الجماعة لدیه

حد ألوان األنشطة المدرسیة أعتبر ی ، والذيریاضي المدرسيال أوفممارسة النشاط سواء الثقافي       

 ساعده على تحسین خبرات التلمیذت يفكالهما لهما نفس االیجابیات التي تفید التلمیذ، فه ،الالصفیة

األساسیة وتجعله أكثر عطاء للمجموعة، فمن أهم ما یكتسبه التلمیذ أثناء ممارسته ألحد األنشطة أو 

الروح الریاضیة وتقبل الهزیمة والفوز، وباألخص المراهقین الذین یحتاجون إلى زیادة كالهما هو التمتع ب

  واالبتعاد عن الحقد والكراهیة واألنانیة. ،األلفة والتآخي مع بعضهم البعض

                                        
 .124، ص 1992، دار المفارق، القاهرة، 2ط، علم النفس الریاضي، محمد حسن عالوي) 1
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من  ،إن هذه التغیرات التي تفاجئ التلمیذ المراهق تسبب له الكثیر من القلق واالضطرابات النفسیة       

ولعل هذا ما  ،ویجعله محور نفسه ومنغلق علیها ومنطوي ،یؤثر على الجانب االجتماعي للتلمیذ نأنه أش

أبرزه الجدول حیث هناك من لم یتأقلم مع المجموعة ولم یحس فیها بروح الجماعة مع أصدقاء النشاط من 

 دري.أال بإجابة  خالل إجابتهم على السؤال بأنهم غیر موافقین و

لى االختالط إتعزیز روح الجماعة فیما بینهم ما یقربهم مع الجماعة یساهم في  ممارسة النشاط*   

 واالحتكاك، وهذا ما یبرزه الجدول الموالي.

 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في المیل واالحتكاك أكثر مع الزمالء. ):16جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.78 

 

2.5 

 

105 

 

19 

 

10 

 

76 

ممارستك للنشاط ساعدك على 

 االحتكاك والمیول أكثر إلى زمالئك.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي           

التي درجة العالقة التي تحدث بین التلمیذ داخل جماعة النشاط  معرفةإلى ) 16السؤال رقم ( یتمحور    

  بعضهم البعض.  مع صل إلى درجة االحتكاك والمیول ت قد

الجماعة  أفراداحتكاك ومیول مع ن هناك أب أكدتكبر نسبة من التالمیذ أتبین لنا نتائج الجدول أن     

ممارستهم لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في  أثناء

ــ ،المتوسط مرحلة التعلیم  ،10وافق على هذا والتي بلغت غیر مفي حین هناك إجابات  ،76والذي قدرت بــ

 .0.78 ، و قدر االنحراف المعیاري2.5 و قد قدر المتوسط الحسابي 19دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال 

، وتتمیز هذه المسایرة بالصراحة التامة إلیهامسایرة المجموعة التي ینتمي  إلىیمیل المراهق     

له مساهمة فعالة في  األنشطةمع المجموعة، وهذا النوع  من  الرغبة في االندماج وأیضا واإلخالص

 ،األخوةالصداقة واحتكاكهم بعضهم ببعض وتعمل على اندماج ومیول بین التالمیذ وزیادة  توسیع عالقات

 أعضاءیساهم في تعرف وفهم كل عضو من  ما ،ة فیما بینهموكیفیة اتخاذ القرارات الخاصة بالجماع

من خالل المعاشرة  هذه القدرة في معرفة كل شخص بدوره تأتي إذالجماعة بدوره المنوط والمناسب له، 

الیومیة مع الزمالء أثناء ممارستهم للنشاط، كما تنمي عندهم روح تقبل النقد واالعتراف بالخطأ انطالقا 

  وأیضا آراء زمالء النشاط. ،األستاذ والسیر بهامن احترام آراء 
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دري وهذا یدل على وجود شخصیات لها طابع أكما بّین الجدول إجابات مالت إلى غیر موافق وال       

هناك من التالمیذ من یحاول تأكید ذاته ویسعى إلى أن یكون له مركز ف خاص في التعامل مع اآلخرین 

في  إالالجماعة  أفراد، لذا نجده ال یتعامل كثیرا مع ألفعالهم اآلخریننقد تصرفات لمیله  وبین جماعته، 

   .النشاط إطار

كثر التلمیذ في االرتیاح أحینما تسود روح الجماعة یزداد االحتكاك والمیول فیما بینهم، ما یزید *     

  ، وفیما یلي الجدول التالي یوضح لنا هذا.ألعضاء الجماعة

                      یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في التعبیر عن المشاعر واآلراء مع                          :)71جدول رقم (

 الزمالء.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.70 

 

2.5 

 

105 

 

13 

 

20 

 

72 

ساعدك النشاط الذي تمارسه في 

 التعبیر عن مشاعرك وآرائك لزمالئك.  

 spss : نتائج التحلیل االحصائي                  

ومشاعره دون تردد أو  راءهآكون التلمیذ في هذه الفترة یحتاج إلى أن یعبر عن  السؤالتم طرح هذا       

خوف أو إحراج، وباعتبار أن التلمیذ المراهق یمارس النشاط الثقافي أو الریاضي المدرسي في إطار 

  فهل تحقق له هذه األنشطة هذا الجانب؟ . الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

ومشاعره  راءهآ عن ه یعبرنأب أكدتنسبة من التالمیذ كبر أأن   )17( رقم تبین لنا نتائج الجدول      

ــ ،بكل حریة لزمالئه أثناء ممارسته للنشاط المدرسي سواء الثقافي أو الریاضي في حین هناك  ،72قدرت بــ

و قد قدر المتوسط  ،13دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال  ،20وافق على هذا والتي بلغت غیر مإجابات 

 .0.70 نحراف المعیاري، و قدر اال2.5 الحسابي

 ،ویعبر عنها بكل حریة واستقاللیة دون قیود راءهآ إلىمن یفهمه ویستمع  إلى أیضاج المراهق ایحت     

كبیرة في حیاة  أهمیةفالرفاق في هذه الفترة لهم  ،واالهتمامات األفكارمن یشاركه هذه  إلىوبحاجة 
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هي المؤسسة الحقیقیة  األصدقاء أوتعتبر جماعة الرفقاء  " Aisnbel وفي هذا الصدد یقولالمراهق، 

 )1(".إرادیةلتكوین المراهقین، ویكون ذلك بطریقة ال 

بل األكثر من ذلك المشاركة في  ،هوقرارات لمواقفه التأییدبحیث یجد  لمراهقمرآة ل األصدقاء یعتبر     

 تلك القرارات، وهذا ما یجعل المراهق یمیل في هذه الفترة أكثر إلى أصدقائه.

طرحها و  راءهآیفصح عن  أنوال یحب  ،یمر الفرد بفترة من االنعزال واالنطواء واالنغالق حول نفسه     

وضحه الجدول فهناك من عارض فكرة وهذا ما  ،بل یخبئها داخله خوفا من عدم فهم اآلخرین له ،للغیر

 تعبیره عن رأیه ومشاعره لآلخرین.

كثر تقبل اآلراء حوله، وهذا أیشعره بالراحة ویتعلم  ،لزمالئه في النشاط راءهآن افصاح التلمیذ عن إ *   

       ما یعبر عنه الجدول الموالي.

 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في تقبل آراء الزمالء. ):18جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.79 

 

2.4 

 

105 

 

20 

 

19 

 

66 

ممارسة النشاط ساعدك في تقبل آراء 

 زمالئك الخاصة بك.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي       

 ،تقبل آراء زمالءه لهفي  المراهق التلمیذ حتى یتضح لنا أكثر شخصیة ،السؤالطرح هذا  الغرض من    

مدرسیة في لنشاط الثقافي أو الریاضي المدرسي في إطار الجمعیة الثقافیة الریاضیة الل أثناء ممارسته

 مرحلة التعلیم المتوسط.

دون  زمالئهم ءآرا مستعدة لتقبل اهنأب أكدتكبر نسبة من التالمیذ أأن ) 18رقم ( بین لنا الجدولی    

ــ إجاباتهموبلغت  ،للنشاط المدرسي سواء الثقافي أو الریاضي مأثناء ممارسته االنزعاج منها في  ،66بــ

و قد قدر المتوسط  ،20دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال  ،19 وافق والتي بلغتغیر م ةحین هناك إجاب

 .0.79 ، و قدر االنحراف المعیاري2.4 الحسابي

                                        
 ) حسن زین، سیكولوجیة الطفل والمراهق، ط1، منشورات دار األمواج، سكیكدة-الجزائر-، 2006، ص 1.12 
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یصبحوا جماعة  إذ، أهدافهموالتصرف وفق  مهئراآبوالتقید  وأصدقائهیبدي التلمیذ المراهق الوالء لرفاقه     

، ویجد الراحة والمتعة والفهم لسلوكه من قبلهم، كما یجد وأقواله أفعالهكم من خاللهم على مرجعیة له یح

 الذات واكتشاف القدرات واكتساب المعلومات. وتأكیدالمهارات  وٕاظهارلدیهم التقدیر 

اعي یجعل التلمیذ یكتسب قدر في جو جم ،الریاضیة المدرسیة أوالثقافیة  األنشطةن ممارسة إولهذا ف   

 ألفعالهوذلك عن طریق ردة فعل زمالئه  ،یرى فیه نفسه الذيواالحتكاك الوجه  األصدقاءمن كبیر 

تساعده في تقبل اآلراء والنقد الخاص به بكل احترام وتقدیر من قبلهم والعمل  التي المرآة وأیضاوسلوكاته، 

 علیها.  

ال تحب من ینتقدها أو یبدي أي رأي  ،إال أن هناك من التالمیذ لدیهم شخصیة منفعلة ومتوترة أنانیة    

وهذا من خالل  ،حولها، فالتلمیذ المتسم بهذه الشخصیة ینزعج كل انزعاج إن احد أبدى رأیه تجاهه

ال  أو ، وهناك من األشخاص الذین ال یهمهمإجابات  الموضحة في الجدول والتي لم توافق على ذلك

 دري.أوهذا ما عبر علیه في الجدول بال  ، وسلوكاتهمأفعالهم   حول آراءیعرفون تصرفهم إن تم  إعطاء 

خرین یجعل التالمیذ اآلن هذا إو انزعاج فأدون تعصب  ،ن تقبل التلمیذ لآلراء التي تصب اتجاههإ *  

    .یوضح لنا ذلككثر انجذابا له، والجدول التالي أ

بأنه محبوب من قبل                                                       یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في الشعور ):19جدول رقم (

 الزمالء. 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.89 

 

2.4 

 

105 

 

29 

 

05 

 

71 

ممارسة النشاط یشعرك بأنك شخص 

 محبوب من قبل زمالئك.

 spss : االحصائينتائج التحلیل 

ن التلمیذ في هذه الفترة أیضا یتطلع الى أن یكون شخص محبوب من قبل أل السؤالتم طرح هذا      

ممارسته للنشاط الثقافي أو الریاضي المدرسي في إطار  ثناءأ ،ومعرفة إن كان یلقى المحبة ،اآلخرین

 المتوسط.الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم 

أثناء  إیجادها محبة من قبل زمالئهاب أكدتكبر نسبة من التالمیذ أأن  ) 19رقم ( بین لنا الجدولی    

 غیر ةفي حین هناك إجاب ،71بــــوبلغت إجاباتهم  ،ممارستهم للنشاط المدرسي سواء الثقافي أو الریاضي
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 وقد، 2.4 قدر المتوسط الحسابيو قد  ،29دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال  ،05افق والتي بلغت مو 

 .0.89 االنحراف المعیاري

وذو شخصیة محبوبة من  ،یتطلع التلمیذ أثناء ممارسة النشاط إلى أن یكون ذا مكانة داخل الجماعة    

ن یجد التقدیر واالحترام والدعم، فمن بین االحتیاجات التي تشغل بال التلمیذ في فترة أقبل زمالئه و 

 اآلخرین یحبونه. المراهق كیف یجعل

یحدث  إذن هناك تفاعل بین زمالئه، إف ،الثقافیة والریاضیة المدرسیة األنشطةالتلمیذ یمارس  أنطالما     

الجماعة  أفرادفیربط بین  ،مما یخلق جو من المحبة بین الزمالء ،التعاون والتضامن والمشاركة فیما بینهم

ن لدیه مكانة ضمن أیجعل التلمیذ یشعر ب البعض، وهذا ماالحب والود واالستقرار في العالقة مع بعضهم 

ویجعله شخص یحترم  ،ته ونضجهتنمی یساهم في مما ،أصدقائهنه شخص محبوب یحترمه أو  ،الجماعة

 زمالئه ویقدرهم ویساعدهم ویساعدونه عند الحاجة.

من  فخشیة الوقوع في األخطاء والتخو  ،یعاني المراهق بالخوف من االنطالق في الحیاة االجتماعیة    

والعجز على تكوینهم  ،ألصدقاءاى لإالحاجة بالشعور و  ،مقابلة الغرباء، القلق خاصة بالمظهر الخارجي

 .اآلخرینوالشعور بعدم القبول من طرف 

یفسر كثر ارتیاحا، والجدول الموالي أما یجعله نه شخص محبوب من قبل زمالئه أن شعور التلمیذ بإ *   

 هذا.

یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في إزالة الشعور بعدم الراحة مع وجود                                                  ):20جدول رقم (

 اآلخرین.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.81 

 

2.3 

 

105 

 

22 

 

21 

 

61 

ممارستك للنشاط ساعدك على إزالة 

الشعور بعدم الراحة مع وجود 

 اآلخرین.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي          
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بالراحة مع اآلخرین وٕازالة  اأصبح أكثر تفتحا وتمتعالتلمیذ  فیما إذا كان معرفةل السؤالتم طرح هذا      

الثقافي أو الریاضي المدرسي في إطار الجمعیة الثقافیة ممارسته للنشاط أثناء  ،االنطواء على نفسه

 الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط.

مع زمالئهم مع  وأكثر راحةأصبحوا أكثر اندمجا وتفتحا أن التالمیذ  ) 20رقم ( بین لنا الجدولی     

في حین  ،61بــــغت إجاباتهم وبل ،أثناء ممارستهم للنشاط المدرسي سواء الثقافي أو الریاضياآلخرین 

و قد قدر المتوسط  ،22دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال  ،21والتي بلغت  غیر موافق ةهناك إجاب

 .0.81 االنحراف المعیارير ، و قد2.3 الحسابي

 األسرةخاصة من قبل  ،في فترة المراهقة یحاول التلمیذ التخلص من القیود والخضوع الذي یجده     

 ، وعلیه ینطلق التلمیذأفعالهوحتى  وأفكاره راءهآوالتي تتناقض مع  ،والقیم والمعاییر االجتماعیة المتناقضة

، ویعمل على ولقیم المجتمع ومعاییره لألسرةمحاوال التخلص من القیود والخضوع الكامل  أوسعلحیاة 

 بالراحة. أكثریشعر  حتىاالستقاللیة 

ن المراهق حساس جدا یسعى إلى الدخول دائما في وسط اجتماعي أ یرى ( حمدأحیمود وفي دراسة      

ن یعترف أ و ،یلبي له حاجاته، فیبحث عن االتصال المستمر لنیل مقدرة كافیة من التفتح على الغیر

 تعتبر حاجة االعتراف من طرف اآلخرین مهمة جدا لإلنسان، خاصة لدى  الغیر به حولهم  حیث "

  )1(. )المراهقین"

الراحة واالستقرار والحریة  حتى یجدولهذا نجد المراهق یسعى إلى تكوین أصدقاء ممن هم في سنه     

 وهذا ینعدم في الوسط العائلي في كثیر من األحیان. ،التي یریدها

وهذا بسبب تعوده على ذلك الحصر والتشدد  ،الشعور بعدم الراحة یختلجه لدیه نه هناك من یبقىأغیر    

وهذا ما وضحه الجدول من  مما ینعكس على اآلخرین ،ض األحیانالذي تفرضه علیه األسرة في بع

فالتخلي عن العمل واكتساب سلوك ذا شخصیة سلبیة  خالل إجابات التالمیذ في خانة غیر موافق،

 ،)2لى العدوانیة على المجتمع.(إنفسیة تؤدي  مراضأوالدخول في حلقة مغلقة وانزواء دائم ینتج عن 

وهناك من ال یشعر فیما إذا كان یشعر بالراحة من عدمها كونه ال یعرف الوقت الذي یكون فیه مرتاحا 

 والوقت الذي ال یكون فیه ذلك وهذا من خالل إجابات التالمیذ بال أدري. 

                                        
 ) حیمود احمد، مرجع سبق ذكره، ص  881

2 ) D. Charlier, enfances adolescences, 1ed, de boeck université, Bruxelles, 2001, p 49. 
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، ولهذا كثر ارتیاحا معهمأمع زمالئه ویصبح اكتساب التلمیذ لمحبة االخرین یجعله یبعد الحواجز *    

  االنضباط الجدول الالحق یفسر هذا.فالنشاط الجماعي یعلمه 

  الیومیة.تعلم االنضباط في الحیاة  حولیوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط  ):21جدول رقم ( 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.75 

 

2.6 

 

105 

 

17 

 

07 

 

81 

من خالل ما تعلمته من النشاط الذي 

تمارسه جعلك منضبط في حیاتك 

 الیومیة.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي                                          

بأن  ،من خالل مرسوم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة على علم ألننا السؤالطرح هذا ویأتي      

قائمة على االنضباط ویسودها قوانین  ،األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

ومدى  ،حد هذه األنشطةأ وهذا ما نرید معرفته كون التلمیذ یزاول ،تحكمها حتى تحقق األهداف المرجوة

 قیم االنضباط والسیر علیه في حیاته الیومیة.لتعلمه منها 

في إطار الثقافیة والریاضیة المدرسیة  األنشطةتعلموا من أن التالمیذ  )21رقم ( بین لنا الجدولی    

في ممارستهم للنشاط وأیضا  االنضباط ،الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

وافق والتي بلغت غیر م ةفي حین هناك إجاب ،81وبلغت إجاباتهم  ،التي تتطلب ذلكفي حیاتهم الیومیة 

 االنحراف المعیارير ، و قد2.6 و قد قدر المتوسط الحسابي ،17دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال  ،07

0.75. 

ید الحقوق والواجبات وما یترتب عنهما، وفي فترة المراهقة یز  أيتعلم االنضباط  إلىیحتاج الطفل      

عنده الغضب والقلق والعدوانیة، فالغضب  یكون عندما یشعر بما یعوق نشاطه ویحول بینه وبین غایاته، 

في هذه المرحلة هي التغیرات التي تحدث على مستوى الجسد، وكذلك معاملة  أسبابه أهمالقلق  أما

رغباته، كل هذا یتحول وال یحترمون  برأیه یأخذوننه ال یزال صغیر، وبالتالي فهم ال أالوالدین له على 

العدوانیة فهذه الفترة من  أماوالتهمیش من قبل والدیه وحتى المجتمع،  باإلهمالشعور المراهق  إلى

 أوة یحقیقالعوامل المساعدة على زیادة في درجة العدوانیة التي تمثل النزاعات التي تتجسد في تصرفات 
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كل هذه الضغوطات التي یتعرض لها  إن ،)1(.وٕاذالله بإكراههوتمیز  باآلخر األذى إلىوهمیة، ترمي 

   وال یعترف باالنضباط. تمردا وطیشا وتعدیا على القوانین أكثرالمراهق تجعله 

الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في  إطارالثقافیة والریاضیة المدرسیة في  األنشطة أهمیةوتبرز     

الغیر مرغوب فیها والصادرة من التلمیذ في  سلوكاتالودورها في التقلیل من  ،مرحلة التعلیم المتوسط

مرحلة المراهقة، وتقیده باالنضباط واحترام القوانین، ویأتي هذا من خالل مضامین األنشطة في حد ذاتها 

والتي هي مفروضة على التلمیذ التقید بها واحترامها وتطبیقها  ،ء ممارستهوما تحتویه من التزامات أثنا

  على ارض الواقع.

فترة المراهق هي فترة خوف وقلق شدیدین یستحوذان المراهق ویجعالنه یعیش في عالم غیر  إن     

ة وهذه مصدر هذا االنزعاج یشمل في مختلف جوانب تفكیره وسائر حیاته الوجدانی أنمستقر وقد وجد 

، وهذا من خالل )2معظم المشاكل االنضباطیة.( تأتيومن هنا  في المدرسة أكثرالمشاكل تستند به 

بین أن هناك من التالمیذ ال یخضعون لالنضباط وهناك من یذي ول والدالتلمیذ الموضحة في الج إجابات

 ال یبالون به وال یعلمون بذلك. 

في األوقات ، ویتعلم هذا اتقان لعملهو  ،كثر مثابرةأیجعله االنضباط صفة مهمة للتلمیذ حیث  *  

خرى تساعده على التأقلم مع أتساعده من جهة على االنضباط، ومن جهة  ، التيكافیةال والحصص

 تي یوضح هذا.  زمالئه ولهذا فالجدول اآل

                                        النشاط كافیة للتأقلم مع  الحصص یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط حول ):22جدول رقم (

 الزمالء.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.69 

 

2.5 

 

105 

 

12 

 

22 

 

71 

الحصص التي تمارسها في النشاط 

 كافیة للتأقلم مع زمالئك.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي                                             

                                        
 ) حسن زین، مرجع سبق ذكره، ص 1.105 

 ، 1994، (د.ط)، دار العلوم العربیة للعلوم، (د.ب) األردن، سیكولوجیة الطفولة والمراهقة) عبد العلي الجهاني، 2

 . 237ص 
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حتى نعرف إذا  السؤالطرحنا هذا و  یعتبر الوقت من أهم الشروط في تنمیة التفاعل االجتماعي،      

 ،المتوسطاألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم كانت الحصص التي یمارسها التلمیذ في 

 تزید من نسبة تأقلمه واندماجه مع جماعة النشاط.

الحصص التي یمارس  أنتؤكد على  إجاباتهمالتالمیذ كانت  أغلبیةأن  ) 22رقم ( بین لنا الجدولی       

 ،22والتي بلغت غیر موافق  ةفي حین هناك إجاب ،71وبلغت إجاباتهم  ،للتأقلمفیها النشاط كافیة 

 االنحراف المعیارير ، و قد2.5 و قد قدر المتوسط الحسابي ،12دري قدرت أوٕاجابات أخرى بال 

0.69. 

یعتبر التالمیذ أن الحصص الذي یمارسونها في النشاط كافیة، ومن خالل إجراءنا للمقابالت مع       

وجدنا أن الحصص ال تتعدى حصة أو حصتین في األسبوع على  ،األساتذة الذین یشرفون عن األنشطة

باإلضافة إلى الحصص الخاصة بالمسابقات والتي تجري غالبا في المناسبات المحلیة والوطنیة،  ،ثراألك

وٕاجابات التالمیذ على كفایة الحصص للتأقلم مع زمالئه محصورة أیضا في كون التالمیذ یلتقون مع 

المیذ من لدیهم سواء كان في المدرسة أو خارجها، إضافة إلى هناك من الت ،زمالئهم أیضا خارج النشاط

اآلخرین، فالجمعیة الثقافیة والریاضیة في مرحلة التعلیم المتوسط من خالل سرعة االنجذاب والتأقلم مع 

باإلضافة  ،تسعى إلى تحسین المعرفة الذاتیة وفهم وقبول القوانین والشعور بالمسؤولیات ،مبادئها وأهدافها

  .إلى تكوین روابط وعالقات مع الغیر والتأقلم معهم

على صواب، فضرورة زیادة  أنهالحصص كافیة للتأقلم فهذا ال یعني  أنورغم اإلجابات التي أیدت      

الحصص في األنشطة الثقافیة والریاضیة، هو أمر هام من جهة لصحة التالمیذ الجسمیة والعقلیة 

 ومن جهة أخرى للتعلم االتیكیت االجتماعي والمتمثل في القیم االجتماعیة النبیلة.   ،والنفسیة واالجتماعیة

فهناك من التالمیذ  ،في هذا السؤال اآلخرینیثبتون عكس زمالئهم  تالمیذیوضح  أیضاالجدول  أن إال    

اصة خ ألخر فرد شخصیاتهم تختلف من أنمن ال تكفیه الحصص الخاصة بالنشاط الذي یمارسه، كون 

فترة من  إلىبسرعة مع زمالئهم بل یحتاجون  یتأقلمونهناك تالمیذ ال  أن إذ، والتأقلمفي جانب االندماج 

هي"  األخیرةشكل المراهقة التي یمر بها والتي تسمى بالمراهقة المنطویة وهذه  إلى الوقت، وهذا یرجع

جدیر لمواجهة الواقع، ولكن  نه غیرأمن جانب الشخص  إحساس أوتعبر عن النقص في التكیف للموقف 

 )1(غرباء".  أشخاصبسبب مجابهة  أوبموقف جدید  األلفةالخجل واالنطواء یحدثان بسبب عدم 

                                        
  . 160، ص 2001د.ط)، دار غریب للطباعة والنشر، لبنان، (، رعایة المراهقین) یوسف میخائیل اسعد، 1
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ال یعرفون  أنهم إال ،الریاضیة المدرسیة أوالثقافیة  األنشطةهناك من التالمیذ من یمارسون  أنكما     

التالمیذ ال یركزون على  أن إلىمع زمالئهم، وهذا راجع  وتأقلم ألفةن كان في إ حتى و  التأقلممعنى 

 أثناءبقدر ما یركزون على الترفیه والمتعة والترویح عن النفس  ،الجانب االجتماعي لدیهم والصداقة

 في حد ذاته. األنشطةممارسة هذا النوع من 

تجعله اكثر رزانة في تصرفاته وردود افعال  ،ن تأقلم التلمیذ مع زمالئه من خالل ممارستهم للنشاطإ *   

 وهذا ما سوف یبرزه الجدول الالحق.  ،كون بالتقبل او بالعكسین أاالخرین تجاهه، فإما 

                       كل الزمالء أثناء مواجهتیوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في ردة فع ):23جدول رقم (

 .مشكلة

 االنحراف

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

عدم  ال إجابة

المساعدة 

وعدم 

االرتیاح 

 واإلهمال.

المساهمة في ید 

العون والعطف 

ورفع المعنویات 

 والتضامن.

 العبارة

 

0.80 

 

3.4 

 

05 

 

37 

 

63 

حین تواجهك مشكلة 

أثناء ممارستك  للنشاط 

كیف تكون ردة فعل 

 زمالئك تجاهك؟

  spss : نتائج التحلیل االحصائي                                          

حتى یعبر عن رأیه  ،مجال للمبحوثال جل فسحأهذا المحور طرحنا سؤال مفتوح وهذا من  آخرفي     

كما في األسئلة السابقة في ردة  فعل  ،بكل موضوعیة وبتلقائیة منه دون قید في وضع وحصر اإلجابة

أثناء ممارسته لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة  ،زمالئه حین تواجهه مشكلة

 الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط. 

تجاه ردة فعل زمالئهم في حین واجهتهم  همئراآعن  أجابواالتالمیذ أن  ) 23رقم ( بین لنا الجدولی    

أثناء ذلك، وتم  ویلمسه یحس ویشعر به واختلفت بینهم كل حسب فكره وحسب ما اآلراءوانقسمت  ،شكلةم

وضع إجابات التالمیذ في الجدول حسب اتفاق في اإلجابة وتكرار اغلبها عند التالمیذ، فلقد كانت أغلبیة 
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، 63إذ بلغت هذه اإلجابة  العون والعطف ورفع المعنویات والتضامن المساهمة في یداإلجابات تتجه إلى 

وهناك من امتنع عن  ،37والتي بلغت  عدم المساعدة وعدم االرتیاح واإلهمال في حین كانت إجابة

ــ  ، 05اإلجابة في هذا السؤال وبلغ عددهم   .0.80، اما االنحراف المعیاري 3.4قدر المتوسط الحسابي بــ

بعد إجابات التالمیذ یتبن لنا أن األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط     

وسیلة لیتعارف التالمیذ على بعضهم البعض، فمن خالل  وأقوى األخوةأصبحت أسهل لتنمیة روابط 

 األنشطةهذه  النشاطات الممارسة والتي تساعد على فهم العالقات االجتماعیة والتكیف معها، فمعظم

جماعتها تلك اللحمة التي تبنى من خالل التضامن  أفرادیخلق بین تنجز وتمارس بشكل جماعي مما 

فهذه األنشطة تسمح بتطویر  ،المساعدة إلى أعضائهاومد ید العون كل ما احتاج فرد من  ،واألخوة

م مما یخلق مبدأ العمل على وهذا من خالل اندماجهم مع بعضه ،السلوكات واألفعال االجتماعیة للتالمیذ

 التعاون والتضامن واألخوة فیما بینهم.

وال االرتیاح، وهذا راجع لطبیعة التفاعل بینهم والعوامل  ،وهناك من التالمیذ من ال یجد المساعدة    

 عوامل تؤثر في تفاعل التلمیذ داخل الجماعة بدایة: أربعةحدد  بیلزالمؤثرة فیه، ونجد 

 التي یقومون بها. وأدوارهمشتركین في عملیة التفاعل م أفرادشخصیات  -

 .إلیهاالخصائص المشتركة بینهم، والثقة الخاصة التي ینتمون  -

بعض فیما یتصل بعالقاتهم االجتماعیة  معي ما یتوقعه األفراد بعضهم أالتنظیم العالئقي للجماعة،  -

 مراكزهم وأدوارهم.

  )1(حداث تتغیر وتتطور بتفاعل الجماعة. أطبیعة المشكلة التي تواجهها الجماعة، وما ینشأ عنها من  -

یوضح لنا أن فترة  ،عدم إبداء رأیهم فیهوالبعض اآلخر  ،إجابة بعض التالمیذ عن السؤالعدم و     

ة المبكرة بالفوضى والتناقض " تتمیز مرحلة المراهقحیث المراهقة التي یمر بها والتي تكون عادة المبكرة 

فیبحث الفرد عن هویة جدیدة یحاول تجاوز هذه األزمات والتأثرات، في األول األزمة تبدأ ببطء ثم تنفجر، 

ویعود سببها إلى اإلحساس بالخوف والخطأ، كما یمكن إرجاع هذه المشاكل لعدة عوامل من بینها عوامل 

 ) 2().(بتصرفتثال للمجتمع والعدوانیة" نفسیة كالعزلة، وعوامل اجتماعیة كعدم االم

                                        
  .132، ص مرجع سبق ذكره) احمد عبد اللطیف وحید، 1
 . 440ص  مرجع سبق ذكره،) حامد عبد السالم زهران، 2
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كون هذا االخیر  ،و یخفي شعور التكیف فیما بینهمأالتالمیذ لبعضهم البعض قد ینمي فعال أردود  *    

 همیة ذلك.أله دور كبیر في تنمیة وتطویر وزیادة العالقات االجتماعیة لدیهم، والمحور الموالي یبین 

 نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة. عرض وتفسیر رابعا:
مساهمة األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة في المحور الرابع: 

 .لتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسطزیادة العالقات االجتماعیة ل

في جماعة                                                   یةعضو بال شعورهمحول یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط  ):24جدول رقم (

 األصدقاء.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.45 

 

2.8 

 

105 

 

05 

 

03 

 

97 

ممارسة النشاط جعلك تشعر بأنك 

 عضو في جماعة األصدقاء.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي                                             

مساهمة األنشطة  تتمحور حولة والتي لثتخص الفرضیة الفرعیة الثا أسئلة رابعیتضمن المحور ال     

ن زیادة أل ،للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط زیادة العالقات االجتماعیةفي  ،الثقافیة والریاضیة المدرسیة

  العالقات في حیاة التلمیذ المراهق تساعده على تفاعله أكثر مع الغیر.

من بین األمور التي تشغل التلمیذ في حالة  العضویة داخل الجماعة حول) 24یتمحور السؤال رقم (     

فیة والریاضیة في إطار الجمعیة الثقا المدرسیة األنشطة الثقافیة والریاضیة نأ وبما ،انتماءه لجماعة ما

تعتمد معظم نشاطاتها على الطابع الجماعي، هذا ما نرید معرفته  ،المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

 فیما إذا كان التلمیذ في هذه النشاطات یشعر بالعضویة والمكانة في جماعة النشاط.  

في جماعة  والمكانةیشعرون بالعضویة  همنأالتالمیذ أقرت ب أغلبیةتبین لنا نتائج الجدول أن      

أثناء ممارستهم لألنشطة الثقافیة أو الریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة  ،األصدقاء

ــ ،المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط على هذا غیر موافقة في حین هناك إجابات  ،97والذي قدرت بــ

، و قدر 2.8 و قد قدر المتوسط الحسابي ،05دري قدرت أ وٕاجابات أخرى بال ،03والتي بلغت 

 . 0.45 االنحراف المعیاري
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في مرحلة المراهقة یبلغ الطفل مرحلة النضج حیث ینعكس هذا النضج في نموه االجتماعي الواضح "     

 أویقبله كرجل  أنخذ مكانة في المجتمع وبالتالي یتوقع من مجتمع أیرغب في  إنسانافیبدو المراهق 

واألحزاب والجمعیات النوادي  إلى االنضمامالرغبة االجتماعیة من حیث  بإظهارالمراهق  ویبدأ كامرأة

 )1على اختالف أنواعها". (

جماعات  إلىمرتبط برغبته في االنتماء  األسرةرغبة المراهق في االستقالل المادي والعاطفي عن  إن     

 وٕاذاوتقدیرهم،  األصدقاءاستطاع كسب حب  إذاالمراهق "ف ،األصدقاءوهي جماعة  األسرة إطارخارج 

نه أن ینمي الثقة في نفسه، وٕاذا ما وثق في ألك من شن ذإویهب نفسه لهم، ف اآلخرینیحب  أن أمكنه

نفسه ورضا عنها استطاع أن یتقبلها وبحبها ویكون حب نفسه دافعا إلى العمل واإلنتاج واالرتباط 

  )2(بالجماعة فینشأ جریئا قادرا على تكوین عالقات اجتماعیة سلیمة". 

خاصة منها الجماعیة، فهو  األنشطة، وهو ما یجده في ممارسة ألسرتهفالمراهق یبحث عن بدیل      

تدریب لمختلف  كأحسنجماعة تعد الن المشاركة في أیتعلم عن طریقها كیفیة التصرف كزمیل لعب، و 

األنشطة الثقافیة  التالمیذ عن هذا السؤال یمكن اعتبار أغلبیة إجابةالحیاة االجتماعیة، ومن خالل  أشكال

 ذ یحصل على عضویة ومكانة داخل الجماعة. والریاضیة المدرسیة تساهم في جعل التلمی

 في مكانة له تكون أن یرید كما ، قیمة ذو مهما شخصا یكون أن المراهق یرید ": عاقل فاخر یقول     

 المراهق نرى أن الغریب من لیس لهذا كطفل، موضعه عن یتخلى أن و الراشدین بمكان ویتمیز ،هجماعت

 بأعمال القیام منه یطلب أن أو الصغار، معاملة یعامل أن یرفض أنه كما الكبار تصرفات ببعض یقوم

 تحقیقها المراهق یرغب التي فالمكانة أبویه عند مكانته من رفاقه بین یطلبها التي المكانة أن ثم ،األطفال

 ودور مكانة له أن یشعره ریاضیة مقابلة في ونجاحه ، فوزه عند خاصة )الریاضي الفریق( في تحددها قد

  )3( ."اجتماعیة مكانة له ونكت وبالتالي فیه یعیش الذي المجتمع في یلعبه

ن الجماعة هي أوهناك من ال یدري ب ،نه لیس عضو في جماعة النشاطأإال أن هناك من یعتبر     

، وهذا من خالل إجابات المبحوثین التي یبینها لنا داخلهاتساعده على الحصول على عضویة ومكانه في 

وبالرغم من أن عددهم قلیل إال أن هذا ال یمنع من محاولة تحلیل إجاباتهم التي اختلفت عن  ،الجدول

                                        
 ) جورج خوري، علم النفس التربوي، (د.ط)، المؤسسة الجامعیة، بیروت، 1986، ص 1.132 

  .40، ص مرجع سبق ذكره) غالب مصطفى، 2
 ) فاخر عاقل، علم النفس التربوي، ط3، دار العلم المالیین، لبنان، 1982، ص 118.    3 
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 علیه طرأ يالذ والنضج التغیرات تناسب ال اآلخرین معاملة أن إدراكه عن ناتج وهذا، "باقي زمالئهم

 االنفعالیة، بالحساسیة یعرف ما وهذا شأنه من وتقلل شؤونه في تدخل أنها على اآلخرین مساعدة فیفسر

 أو المشاعر نائیة، ثباتهغر  تحقیق دون یحولي الذ هقللمرا المالي العجز إلى أیضا ترجع األخیرة وهذه

 األشیاء لنفس والنفور باالنجذا وبین الكراهیة بینق بالتمز  یشعر أنق بالمراه یصل قد الوجدانيض التناق

 . فوالمواق

 والصراع اإلحباط نتیجة النفسیة ماآلال الحزن، االنطواء، القنوط، الیأس، ،باالكتئا حاالت تظهر كما    

 ىعل نالحظ أیضا .بنفسه واستقالله الخارجي للمجتمع خضوعه وكذلك والدوافع، المجتمع تقالید بین

 قالمراه ىعل ونالحظ ي،عقلب واضطرا الشخصیة وتفكك عامة بصفة العصبي والسلوك قالقل قالمراه

 كمصادر االنفعالیةه هذ درجة ددتح عوامل لعدة تبعا وهذا الخوف، وكذلك والتمرد والثورة الغضب مشاعر

 ىعل قدرتهم وعد سلوكه مراقبة أو علیه طتضغ وةق بالظلم، والشعور والمجتمع األسرة في السلطة

 )1( ."بنفسه االستقالل

ناتج عن أفكاره واعتقاداته  ،شعور التلمیذ المراهق بعدم الترحیب به في عضویة بین أفراد الجماعة إن    

ینفر من أفراد الجماعة من خالل معاملته لهم وعدم االندماج مما یجعله  ،التي بنیت من تجارب سابقة له

  وعدم الشعور باالرتیاح معهم. 

كثر بینهم فالجدول التالي أیجعل الزمالة والصداقة تدوم  ،ن شعور الفرد بعضویته داخل الجماعةإ *   

 یوضح ذلك.  

                                               .مع الزمالء  العالقاتدوام یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في  ):25جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.75 

 

2.6 

 

105 

 

18 

 

07 

 

80 

ممارستك للنشاط له دور في جعل 

 عالقتك بزمالئك تدوم أطول.

    spss : نتائج التحلیل االحصائي                                           

نتاب المراهق مما یترجمها إلى شجارات  ی الذي التوترات والقلقألنه یوجد بعض  السؤال تم طرح هذا      

وانطالقا من هذا نود معرفة إذا كان  ،طویالباآلخرین ال تدوم  ما یجعل عالقاته ،اآلخرین معوعدوانیة 
                                        

 ) حامد عبد السالم الزهران، مرجع سبق ذكره، ص.ص (383 – 384).1 
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في إطار الجمعیة الثقافیة  المدرسیة ألنشطة الثقافیة والریاضیةل التلمیذ تتغیر معاملته أثناء ممارسته

 .  التعلیم المتوسط والریاضیة المدرسیة في مرحلة

بأغلبیة أن ممارسة التلمیذ للنشاط جعلت عالقته مع التالمیذ أجابوا أن  )25رقم ( بین لنا الجدولی      

، وهناك من أجاب بال 07غیر موافق  إجابة بلغت، في حین 80إذ بلغت هذه اإلجابة  ،زمالئه تدوم أكثر

 ، و قدر االنحراف المعیاري2.6 المتوسط الحسابيو قد قدر ، 18في هذا السؤال وبلغ عددهم  دريأ

0.75. 

كتساب التالمیذ إلتكمن في العمل  ،الثقافیة والریاضیة المدرسیة في هذه المرحلة األنشطة أهمیة إن      

من أهمها زیادة  جل تكوین شخصیة سویة، والتيأالسمات من  أهم، والتي تعد من للمواصفات الحسنة

المحبة والصداقة بین الزمالء أثناء ممارستهم لألنشطة، مما یزید في توطید الصداقة وتنمیتها أكثر مما  

 مواقتسا والزمالة بالصداقة والشعور العامة الملكیة وصیانةیحقق زیادة حبهم واهتمامهم مع بعضهم، 

 تكمن إذ للمراهق، االجتماعیة من حیث النشأة كبیر دورا والریاضیة لألنشطة الثقافیة إن. معهم الصعوبات

 .التالمیذ بین والصداقة األخوة أواصر زیادة في خاصة أهمیتها

مع الزمالء كونهم یمارسون األنشطة  ذلكأن هناك تالمیذ ال یرغبون في  ویوضح لنا الجدول أیضا    

االنطواء الذي یتخللهم، وهناك من ال  ال یرغبون في كسر حاجز نهمأذ إالثقافیة أو الریاضیة المدرسیة، 

 یعلمون معنى العالقة مع زمالئهم أو باألحرى ال یدركون الشعور بها. 

یجعل هذه الصداقة  ،ن الحفاظ على الصداقة والزمالة ودوامها داخل النشاط الذي یمارسه التالمیذإ *   

   ویفسر لنا ذلك.ن الجدول الموالي یبین أتظهر حتى خارج النشاط الممارس، حیث 

                                                         یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في وجود عالقة مع الزمالء خارج ):26جدول رقم (

 النشاط. 

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.61 

 

2.5 

 

105 

 

11 

 

22 

 

72 

تربطك عالقة بزمالئك خارج النشاط 

 الذي تمارسونه.

    spss : نتائج التحلیل االحصائي                                             
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في كون العالقة مع الزمالء النشاط الذي  ،هو عبارة عن توضیح للسؤال الذي سبقه السؤالهذا      

 یمارسونه تمتد إلى خارجه أم هي حبیسة النشاط فقط. 

تمتد إلى  مبزمالئه معالقته جعلتللنشاط  تهمالتالمیذ أجابوا بأغلبیة أن ممارسأن  بین لنا الجدولی    

 دريأمن أجاب بال  ، وهناك22غیر موافق  ، في حین بلغت إجابة72خارج النشاط وبلغ عدد إجاباتهم 

 .0.61 ، و قدر االنحراف المعیاري2.5 و قد قدر المتوسط الحسابي، 12في هذا السؤال وبلغ عددهم 

یهم ویعتمد عل جعل التلمیذ یكسب زمالئهیریاضي،  أوممارسة النشاط المدرسي سواء كان ثقافي  إن    

بعد من ذلك أزمالء في النشاط إلى  عمخارج النشاط إذا احتاج إلیهم، بحیث تتحول طبیعة العالقة 

 من یفهمهم إال بعضهم البعض. وال یجدونصداقة تربطهم، باعتبار أنهم یمرون بنفس الفترة بینهم وتصبح 

 ،لهم حبه أو منهم نفوره بمدرسته وبزمالئه، وبمدى بعالقته االجتماعي نموه في المراهق یتأثركما "     

 على المراهق ونالحظ المدرس شخصیة إلى جوهرها في وترجع مختلفة العالقات بألوان هذه وتصطحب

 كبیر تغییر ویحدث الجنسین، من مختلطة جماعات على إلى االنضمام والمیل األصدقاء باختیار اهتمامه

 هؤالء بین من أصدقائه اختیار إلى الفرد ویمیل وسط اجتماعي، أفضل إلى الوصول بقصد لألصدقاء

 القوة نواحي ویكملون والمیول، السمات في واالجتماعیة ویشبهونه الشخصیة حاجاتهم یشبعون الذین

 یرضى ملحوظة، وال بدرجة بالصحبة األصدقاء ویتمسك لجماعة الفرد والء لدیه، ویزداد والضعف 

 )1أمام رفاقه". ( والنصائح والنواهي األوامر إلیه توجه أن المراهق

وهذا  ،یظهر مدى وجود الثقة بین التالمیذ مع بعضهم البعض ،الصداقة خارج النشاط الممارس دوام *   

 ما سوف نالحظه في الجدول الذي یلي.

 

 

 

 

 

 

                                        
 ، 9819، دار الفكر العربي، القاهرة، (ب.ط)، األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة) فؤاد البهي السید، 1
  . 285ص  
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 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في وجود الثقة بین الزمالء. ):27جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.72 

 

2.6 

 

105 

 

15 

 

09 

 

81 

تشعر بأنك محل ثقة من قبل زمالئك 

 أثناء ممارستكم للنشاط

 

 spss : نتائج التحلیل االحصائي       

فثقته  ،والتي تساعده في بناء شخصیة اجتماعیة قویة ،من الثقة نوعیحتاج المراهق في هذه الفترة إلى     

إال من زمالئه وأصدقائه  بهذا بنفسه تجعل اآلخرین یثقون به، والتلمیذ یكون هذه الفكرة ویصدقها ویحس

في جماعة النشاط، وهذا ما نحاول معرفته بالنسبة للتالمیذ الذین یمارسون األنشطة الثقافیة أو الریاضیة 

     .المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

محل الثقة من طرف زمالئه من خالل ممارسته  بأنهالتلمیذ یشعر أن ) 27رقم ( لبین لنا الجدو ی   

غیر  ، في حین بلغت إجابة81وبلغ عدد إجاباتهم  ،ریاضي أوللنشاط المدرسي معهم سواء كان ثقافي 

 و قد قدر المتوسط الحسابي، 15في هذا السؤال وبلغ عددهم  دريأ، وهناك من أجاب بال 09موافق 

 .0.72 در االنحراف المعیاري، و ق2.6

 یشاركون الذین التالمیذ أن إلى  Gullen ( 2000, ( قولن  بها قام التي الدراسة نتائج أشارت"     

  )1( ."بأنفسهم وثقتهم لذواتهم احترامهم عندهم یزداد المدرسیة األنشطة في

بالنفس تدعم شخصیة التلمیذ وتعززها وتظهر الجانب االجتماعي واالنفعالي والسلوكي  الثقة إن     

والذي یبرز بصورة ملحوظة على النفس ومن خالل العالقات االجتماعیة المتسمة بالمحبة  ،السوي

خاذ ، وبهذا فان التلمیذ یصبح لدیه الشعور بالكفایة والقدرة على اتاآلخرینوالتعاون وحب المشاركة مع 

الشعور بتقبل  وأیضاواحترامهم،  واآلخرینالقرار في مواجهة مشاكل الحیاة، والشعور بتقبل الفرد لنفسه 

 واالتزان االجتماعي. بالطمأنینةالشعور  وأیضاالغیر له والمشاركة نحو الحیاة العامة، 

                                        
 ، 1986القاهرة،  شمس، عین جامعة مكتبة ،تحقیقها ووسائل ومشكالتها أسسها النفسیة الصحةعلى،  احمد ) على1

 .  42ص 
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یذ یذ، وتتضح مدى ثقة التلممظاهر الصحیة النفسیة واالجتماعیة للتلمال أوعوامل الحد أوتعتبر الثقة       

 عند قیامه بالنشاط وممارسته بسهولة ویسر وسهولة تكیفه.

 األنشطةویتكیفون في  ،یتقبلون النمط السائد في البیئة تقبال كامال أنفسهمجد المراهقون الواثقون من ن     

لهم في حل  ناآلخریزیادة ثقة  مما یساعدهم في ،بصورة طبیعیة ویتفاعلون مع زمالئهمالمدرسیة 

 مشاكلهم.

فالفرد الذي لیس لدیه ثقة بنفسه یشعر دوما بالنقص وعدم الكفایة، وفي تردد في حل مشكالته،      

، كما نجده اآلخرینحد وجود صعوبة في تكیف مع  إلىویظل في حالة قلق واضطراب دائمین یصل 

ن هذا الشعور یرتبط ارتباطا والتصرف في المواقف أل ،أحكامكثیر الخوف والتردد وعدم القدرة على اتخاذ 

فرض  إلىالعامة للشعور بالنقص، فیسعى  األعراضمن  األنانیةوثیقا بضعف الثقة بالنفس، وتعتبر 

ل تفكیره حولها ویفضل مصلحته حتى لو تعارضت مع مصلحة جمنطقه على من یعیش حوله ویجعل 

 وبالتالي یصبح منفعال وعصبیا وقلقا.  ، را علیهن اآلخرین یشكلون خطأالجماعة، كما یظن ب

مشاهد معینة  أوصور  ،هناكلنا ثالث صور ف تأوضحالتالمیذ  إجابات في الجدول أیضا نالحظ  

 فاألنشطةنستطیع من خاللها االعتماد علیها في معرفة التلمیذ الواثق من نفسه والتلمیذ المهزوز الثقة، 

ومدى تكیفهم خالل النشاط  ،سلوكهم االجتماعي وأنماطخبرات  إظهارالمدرسیة تتیح الفرصة للتلمیذ 

فمنهم من  ،األنشطةدى استجابتهم لهذه مفهي تبین التلمیذ كل حسب شخصیته و  ،الریاضي أوالثقافي 

بصورة عادیة (رتیبة)، ومنهم من  األمریتخذ  وواالطمئنان  ءف بصورة طبیعیة ویظهر علیه الهدو ییتك

 األنظاروالعظمة وافتعال المواقف للفت  األهمیةشخصیته بصفة دائمة وبشكل یدل على  إبرازیحاول 

جابات التالمیذ حول إ، وهذا ینطبق على )1(ومنهم من یستجیب بالهدوء والسلبیة وعدم الالمباالة.  ،إلیه

 هذا.

قات وصداقات ، یفتح له المجال في العثور على عالنه محل ثقة من قبل زمالئهأب تلمیذشعور ال *   

 جدیدة اخرى، وهذا ما یبینه الجدول التالي. 

 

 
                                        

                                                                          2015/07/02www.stortimes.com 22:00) موقع الكتروني: 1  
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 یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في تكوین صداقات جدیدة. ):28جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.56 

 

2.8 

 

105 

 

08 

 

05 

 

92 

ساعدك النشاط الذي تمارسه من 

 تكوین عالقات صداقة جدیدة.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي          

ن ال یبقى فقط في قوقعة زمالء النشاط أو  ،من الضروري على التلمیذ المراهق أن یتفتح على اآلخرین    

بعد من ذلك حتى یتعلم ویكتسب الخبرة أكثر في كیفیة تعامله مع أبل علیه یمدد العالقات إلى  ،فقط

اآلخرین، وهذا ما سنكتشفه من خالل طرح هذا السؤال على التالمیذ الذین یمارسون األنشطة الثقافیة أو 

        الریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط.                

من خالل  ،یكون عالقات صداقة جدیدة غیر زمالء النشاطالتلمیذ أن ) 28رقم ( بین لنا الجدولی    

 ، في حین بلغت إجابة92ممارسته للنشاط المدرسي معهم سواء كان ثقافي أو ریاضي وبلغ عدد إجاباتهم 

 و قد قدر المتوسط الحسابي، 08في هذا السؤال وبلغ عددهم  دريأ، وهناك من أجاب بال 05غیر موافق 

 .0.56 ، و قدر االنحراف المعیاري2.8

تعج جماعة النشاط كأي جماعة ضیقة بالتفاعالت الشخصیة وذلك نظرا لتواجد األعضاء وجها      

وهذه التفاعالت بعضها جزئي مرتبط بمهام النشاط، كالتعاون على انجاز هذا النشاط، وبعضها  ،لوجه

وجداني كالتعاطف والنفور والتقدیر واالحتقار، باإلضافة إلى وجود عالقات تربط بین جماعة النشاط 

 وعناصر خارجیة أخرى ومن أهمها األفراد.

تعمل على نمو العالقات  ،الجمعیة الثقافیة الریاضیة إطارفي الثقافیة والریاضیة المدرسیة  فاألنشطة     

وتكوین صداقات جدیدة وذلك من خالل المنافسات التي یجریها التالمیذ. فهذا النوع من الجمعیات في 

كونها تباشر في  ،عالقات صداقة جدیدة إقامةمرحلة التعلیم المتوسط هي التي تساعد التالمیذ على 

ت التي تعلن عنها وتنظمها مدیریة التربیة والرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة، وتتنوع تحضیر تلك المسابقا

والحمالت التطوعیة، وتنظیم  ،والریاضیة ،والثقافیة ،والفنیة ،بین النشاطات العلمیة هذه النشاطات ما

والمؤسسات، وهي  ماألقساواللقاءات الثقافیة بین  ،والتظاهرات الریاضیة ،والرحالت ،الحفالت والمعارض

هذه  أناالنفتاح على المحیط واالندماج في الوسط االجتماعي، وكون  إلىتشجیع ودفع التلمیذ  إلىتسعى 
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بل تتعدها بحیث تصل إلى محلیة وحتى وطنیة یتنافس  ،داخل المدرسة المسابقات والتظاهرات ال تقتصر

ویجعله  ،ة جانب العالقات االجتماعیة للتلمیذفیها التالمیذ عبر كافة والیات الوطن، مما یساهم في تنمی

 یكتسب صداقات جدیدة مع اآلخرین بسرعة وبسهولة دون خوف أو انطواء واالبتعاد عنهم.

فالمدرسة یجب  ،هو أساس االندماج االجتماعي في الحیاة المقبلة ،إن االندماج التربوي في المدرسة   

  .اجتماعیاالحیاة العصریة كمواطنین ناضجین أن تعد لتالمیذها للمعیشة في 

حیث یجد المراهق دورا  ،ینبغي اإلشارة إلى أن المراهقة لیست ضغوطا وتوترات وثورات بكل الثقافات    

تلك ف ،و تصبح له مكانة أكیدة ،محددا وحیث یتمكن من اإلسهام في الحیاة الجماعیة واالجتماعیة

 ،هر عدم اإلیمان التي  یعاني منها المراهق في المجتمع الحدیثالمشاكل والمخاوف والصراعات ومظا

جعل المراهق یساهم في حیاة كل هذا قد یلخص في  ،كل الجهد لكي یؤكد ذاته وقیمته بذله لىإباإلضافة 

 الكبار.

ة  والمكان المنافسة والصراع والسعي والقوة إن الحیاة الحدیثة تحیط بالمراهق الكثیر من مظاهر    

إذ أن الشباب یرید مواقف تثیر حماسه وتشبع طموحه، فیجب أن نثري حیاة الشباب بالنشاطات  ،والملكیة

 )1(النافعة التي تجعل العالقات اإلنسانیة دافئة في المجتمع.

"یعاني المراهق من وجود عدة صراعات داخلیة نذكر منها: الصراع بین االستقالل عن األسرة، وصراع   

  )2طفولة ومتطلبات الرجولة واألنوثة وهي حاجة سیكولوجیة".(بین مخلفات ال

وبالتالي فهم  ،دريی الویبین لنا الجدول تالمیذ أجابوا عكس ذلك منهم من لم یوافق ومنهم من     

وتكوین عالقات صداقة جدیدة،  اآلخرینواالندماج مع  التأقلمحتى یتمكنون من  ،فترة معینة إلىیحتاجون 

عن العزلة  إبعادهفي  لهالمشرف  األستاذفي ممارسة النشاط ومساعدة  أكثرومة االمد إلىوهذا كله یرجع 

مواجهة الخوف والتصدي له وكسب الثقة في نفسه حتى یستطیع  ،اآلخرینمع  إدماجهواالنطواء ومحاولة 

معه ومن ثّم تفتحه مع الغیر وتكوین عالقات صداقة وكیفیة التأقلم  ،عن طریق حسن معاملة زمالئه

 جدیدة. 

، وهذا ما یوضحه التلمیذ لیهاإهداف التي یسعى تكوین صداقات جدیدة مع االخرین هي من األ*    

 الجدول الذي یلي.

                                        
  .215، ص1985 االردن، دار التربیة، (د.ط)، ،أسسه وتطبیقاته التكنولوجيعلم النفس ) عبد المجید الهاشمي، 1

 ) اسماعیل عماد الدین، النمو في مرحلة المراهقة، (د.ط)، دار المعلم، الكویت، 1983، ص 2.20 
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صداقات                                          التكوین وزیادة  هدفهایوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط  ):29جدول رقم (

 مع اآلخرین.                                      

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.65 

 

2.6 

 

105 

 

10 

 

18 

 

77 

هدفك من االنخراط في النشاط الذي 

صداقات مع التمارسه تكوین وزیادة 

 اآلخرین.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي   

 منالهدف  التركیز علىوفي هذا السؤال تم  ،ریاضي هدف أولكل نشاط مدرسي سواء كان ثقافي      

في الجمعیة الثقافیة  كونه منخرطالذي مفاده تكوین وزیادة الصدقات مع الغیر  ،الجانب االجتماعي

 والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط.

من خالل انخراطه  إلیهاالتي یسعى  األهدافمن بین  التلمیذأن ) 29رقم ( بین لنا الجدولی     

وبلغ  ،جدیدةالصداقة العالقات  وزیادة نیكو تهو الریاضیة المدرسیة  أوسواء الثقافیة  األنشطةوممارسته 

 ،في هذا السؤال دريأ، وهناك من أجاب بال 18غیر موافق  ، في حین بلغت إجابة77عدد إجاباتهم 

ــ  ، و قدر االنحراف المعیاري2.6بـــ  و قد قدر المتوسط الحسابي، 10وبلغ عددهم  ــ  .0.65بـ

لهم ممیزات  ،األسرةغیر  أشخاصالبحث عن  في أكثرالتلمیذ في فترة المراهقة یمیل  أن إلىونظرا     

حرج  أوعما یراوده من دون انزعاج  أكثرویعبر  ،مشتركة معه حتى یجد الراحة النفسیة واالجتماعیة

 واتجاهاته. اراءهو  أفكارهفي  التأیید إلى أكثرفي حلها، ویحتاج معه ویطرح مشاكله لهم ویشاركون  ، منهم

ي النوادي والنشاطات التي یجد فیها مبتغاه، فیكون االنخراط ف إلىالفترة یمیل  هذه ونجد التلمیذ في   

 أكثرجدد مما یساعده  أصدقاءكذلك االندماج والتعرف وكسب  ،هدف التلمیذ بغض النظر عن الموهبة

یجعله یكتسب خبرة في كیفیة التعامل مع كل  ،مختلفین وأفرادعلى شخصیات مختلفة التعرف  في

اجهة المواقف والمشكالت التي تواجهه بطریقة سلیمة دون معها، وكیفیة مو  شخصیة، ویحسن التعامل

ن التلمیذ یكتسب احترام الغیر له ویجعله شخص محبوب ویعتمد إاللجوء إلى العنف أو التجریح، وبهذا ف

علیه، واألكثر یعزز الثقة في نفسه، وثقة األصدقاء به، وهذا یساعده على كسب  عدد كبیر من األصدقاء 

وغالبا ما تتسم هذه الشخصیة بالطابع االجتماعي المنفتح، وهذا ما یعرف بالوعي  دون أن یشعر بذلك،
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 االنتماء إلى الجماعة وتمثیلها إلىویسعى  ،األندیةیرى المراهق بوجوب المشاركة في  إذاالجتماعي 

األنشطة كیف یبني عالقات اجتماعیة مع اآلخرین، وكیف یتعامل معهم ته بحیث یتعلم من خالل ممارس

    بنجاح، وبذلك یكسبه معاییر السلوك االجتماعي المقبول في إطار الجماعة.

من ال یدري بذلك، بحیث هدف التلمیذ هناك و  ،والجدول یوضح أیضا من ال یوافق في هذا السؤال      

 ،یكون في الجانب ممارسة النشاط والموهبة ومحاولة تطویر مهارته وقدراته في النشاط الذي یمارسه

، وال یهتم بجانب الصداقة وتكوین الصدقات اآلخرینمن  أكثریكون متمیز وذو مهارة عالیة  أن ویحب

 أنوحب الذات وال یهمه الغیر، وهناك من ال یهمه  األنانیةطابع  إلىواالندماج مع الجماعة، وهذا یرجع 

 وٕانما  ،نطوائيا یمارس النشاط ولكن لیس أنالحال موجودة فهو یحب  بطبیعةال فهي  أویكتسب صداقة 

أن یكون مخطط بطریقة تلقائیة دون  اآلخرینكون الصداقة مع تقد  ،أولویاتهمن  أهدافه من  تلیس

 لتكوین صداقات.

فعالهم أمن الطبیعي داخل جماعة النشاط تحدث بعض التوترات بین الزمالء لكن قد تختلف ردود *   

 ذلك.حسب شخصیة كل عضو فیها، وفي الجدول التالي یبین 

یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في ردة الفعل حین حدوث توتر في                                               ):30جدول رقم (

 العالقة هو االنزعاج.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  ال ادري المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.74 

 

2.2 

 

105 

 

20 

 

44 

 

41 

رد فعلك لو حدث خلل في عالقتك مع 

زمالئك أثناء ممارستكم للنشاط هو 

 االنزعاج.

    spss : نتائج التحلیل االحصائي                                         

المراهق یشعر بالضغوطات والتوتر الذي ینجم على التغیرات التي في غالب ال  أنمما ال شك فیه   

وبصدد هذا طرحنا هذا  ،اآلخرینتجاه  وأفعالهمما ینعكس على سلوكه  ،یطیقها وال یحتملها وال یریدها

في  النشاطاته وما تغیره هذ ،الممارس للنشاط الثقافي أو الریاضي المدرسيالسؤال على التلمیذ المراهق 

   وأفعال التالمیذ الذین یمرون في هذه الفترة.   سلوكات
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 ردة فعل التالمیذ في حین حدث خلل في عالقته مع زمالئه أثناء ) 30رقم ( بین لنا الجدولی     

سي معهم سواء كان ثقافي أو ریاضي، ونجد أن إجابات التالمیذ متقاربة بین ینزعج ممارسته للنشاط المدر 

، أما عدد إجابات غیر موافق فبلغت 41والذي لیس له درایة في ذلك حیث بلغت إجابة موافق وال ینزعج 

 قدر االنحراف المعیاري، و 2.2بـــ  قد قدر المتوسط الحسابيو  ،إجابة 20، أما إجابة ال ادري فقدرت 44

ــ  ــ  .0.74بـ

ن مرحلة االنزعاج، وهذا یرجع یتخطو فهناك من نالحظ في الجدول أن إجابة التالمیذ تتقارب كثیرا،     

تسم فیها طابع االنفعال تهم تلشخصیة التلمیذ في حد ذاته وكیفیة تقبل النقد، وهناك من التالمیذ شخصی

 واالنزعاج.

انزعاج من  أومشاكل  أیةكون فیها تكاد تهادئة ال  لدیهم هناك من التالمیذ من تمر مرحلة المراهقة    

االستقرار  إلىوهذا ما یعرف بالمراهقة المتكیفة " وهي المراهقة الهادئة نسبیا والتي تمیل  ،اآلخرین

تكون عالقة المراهق بالمحیطین به عالقة  العاطفي وتكاد تخلوا من التوترات االنفعالیة الحادة وغالبا ما

 )1.(عر المراهق بتقدیر المجتمع له وتوافقه معه"شطیبة كما ی

ال  إذ، األسباب ألتفهبانفعاالت عنیفة فیثور المراهق  األولىالمراهقة تمتاز في الفترة فانفعاالت     

عند غضبه، ونفس  األشیاءیتحكم في المظاهر الخارجیة لحالته االنفعالیة فهو یصرخ ویدفع  أنیستطیع 

لهذا تعتبر المراهقة اهرة تبدو علیه عندما یشعر بالفرح فیقوم بحركات ال تدل على االتزان االنفعالي، " ظال

 آلخرالمراهق بالعنف واالندفاع كما یساوره من حین  متازیمرحلة عنیفة في الناحیة االنفعالیة، حیث 

بالضیق والزهد، ولقد اختلف الباحثون في تقسیم بواعث هذه االضطرابات االنفعالیة التي تسود  أحاسیس

العوامل البیئیة المحیطة  إلىالغدد، وهناك من یرجعها  إفرازاتتغیر  إلىحیاته، فهناك من یرجعها 

 )2(بالمراهق".

عن شخصیته بقدر ما  األحیانممارسة النشاط ال یعبر في غالب  أثناءانزعاج التلمیذ من زمالئه     

 .اآلخریناالنزعاج والغضب على  إلىتعبر عن المكبوتات والضغوطات التي بداخله والتي یتم ترجمتها 

                                        
 الشرق،، مكتبة زهراء 1، طدراسات معاصرة سیكولوجیة الطفولة والمراهقة) محمد بیومي حسین. سمیرة محمد شند، 1

  .153، ص 2000بیروت، 
 ، ص.ص1981، (د.ط)، مطابع مؤسسة الوحدة، القاهرة، علم النفس الطفولة والمراهقة) مالك سلیمان مخول، 2
 )165- 166.(  
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یرى ضرورة االلتزام أیضا بمجموعة من القیم االجتماعیة التي یجب أن یلتزم بها "  بارسونزد ونج     

األعضاء حتى تسهم في خفض معدالت التوتر أو التصدع الذي ینشا تلقائیا خالل التفاعل الیومي أو 

 ) 1.("الحیاتي

الریاضیة للتلمیذ المراهق هي مساهمتها في  أوالثقافیة  األنشطةایجابیات ممارسة  أهممن لهذا و      

وتحسین خلقه وغرس مزاج التوترات واالنفعاالت التي یمر بها التلمیذ في فترة المراهق،  من حدة خفض

ومحاولة  ،سلیم، ما یجعله في تكامل بین الوظائف النفسیة في مواجهة تلك السلوكات واألفعال العنیفة

ما یساعده من تحریر مكبوتاته بطریقة سلیمة ال تضر  ،علیه تطرأالتي  مواجهة تلك األزمات واالنزعاجات

الغیر تجاهه وتقبلها دون انزعاج بل  آراء، وتساعده على االعتراف بالخطأ انطالقا من احترام اآلخرین

بصدر رحب ومحاولة العمل بها،  وهذا ما یشعره باالرتیاح النفسي والنمو المتكامل الجید والمتوازن خاصة 

   في الجانب البدني والنفسي واالجتماعي. 

لى طبیعة إفعال بعض الشيء عنیفة باإلضافة أالتلمیذ له ردود  نأفي فترة المراهقة طبیعي *     

من خالل معهم، وهذا  ملتهمعاملته مع الزمالء في هذه الفترة، فممارسته للنشاط تؤثر وتغیر في معا

  هذا.الجدول الموالي یوضح و ، اعطاء رأیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .   19ص  مرجع سبق ذكره،) عبد اهللا محمد عبد الرحمن، 1
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مع الزمالء بعد                                               معاملتهم  یوضح توزیع مفردات العینة الممارسة للنشاط في تغیر ):31جدول رقم (

 .تهم لهممارس

 spss : نتائج التحلیل االحصائي      

إذا كان هناك تغیر معاملة التلمیذ لزمالئه بعد انخراطه  معرفةفیه  أردناهذا المحور  سؤال في آخر      

وممارسته للنشاط الثقافي أو الریاضي المدرسي في مرحلة التعلیم المتوسط، وهذا من خالل ترك المجال 

 تحدید االقتراحات له  التعبیر دونله في 

 ملزمالئه متغیر معاملتهفیما یخص م هئراآالتالمیذ أجابوا عن أن  )31رقم ( بین لنا الجدولی     

، وهناك اتفاق رأیهالتالمیذ كل حسب  إجابة، ولقد تم األنشطةلهذا النوع من  مبعد ممارسته ولآلخرین

جیدة  وأصبحت أحسن إلىبین التالمیذ، فهناك من تغیرت معاملته تجاه زمالئه  اآلراءوتباین في 

وهناك ، 69ومثلت األغلبیة والذي بلغ عددهم  ،وتكوین الصداقات ،والروح الریاضیة ،والتعاون ،باألخالق

ــادیةمن قال  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ، في حین هناك من لم یبدي رأیه في هذا السؤال 35وبلغت إجاباتهم  لم تتغیر وعــ

ــ 2.6، وقدر المتوسط الحسابي بــــویتمثل في تلمیذ واحد    . 0.50 واالنحراف المعیاري بـ

الریاضیة المدرسیة  أوالثقافیة  األنشطةالتالمیذ الذین یمارسون  أغلبیة أنتبین لنا بعد قراءة الجدول     

 اآلخرینالجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط، تغیرت معاملتهم مع  إطارفي 

 وأكثر ،لتعاون والروح الریاضیةتتمیز با ، والتيحسنةالمهذبة و ال بأخالقیتسمون  وأصبحوا األحسن إلى

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

ال 

 إجابة

لم تتغیر 

وعــــــــــــــــــــــــــــــادیة

. 

تغیرت وأصبحت 

جیدة باألخالق 

والتعاون والروح 

الریاضیة وتكوین 

 الصداقات.

 العبارة

 

 

0.50 

 

 

2.6 

 

 

01 

 

 

35 

 

 

69 

تغیرت  هل

معاملتك مع 

زمالئك بعد 

ممارستك 

 للنشاط؟
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تخفیف من حدة ال باإلضافة ،وتكوین الصداقات الجدیدة ،اندماجا من خالل زیادة العالقات االجتماعیة

 .اآلخرینالنزاعات واالنزعاج من 

" فاللعب یساهم في نشأة الطفل اجتماعیا واتزانه عاطفیا وانفعالیا فالطفل یتعلم من خالل األلعاب مع     

اآلخرین اإلثارة واألخذ والعطاء واحترام حقوق اآلخرین، ویؤدي اللعب بطریقة األلعاب دور كبیر في 

طفال ال یزال یكتسب القیم من  التلمیذ قبل یكون مراهقا یعتبر ،)1تكوین النظام األخالقي للتالمیذ". (

 مؤسسات المجتمع الموجودة فیه.من و  ،ومن المدرسة ،أسرته

أن هناك من التالمیذ من لم تتغیر عالقاتهم بزمالئهم رغم ممارستهم  من خالل الجدول نالحظ أیضا   

ن إ اآلخرین وحتى و  ن معاملته لم تتغیر ویعتبرها عادیة، وهؤالء التالمیذ یعتبرون تصرفاتهم تجاهإفللنشاط، 

نه حر في تصرفاته، وال یحب من یوجه أكان اآلخرین ینزعج منها فهو یراها عادیة، وهذا یعد تعبیرا على 

له النصائح، بل العكس هو من یوجه االنتقاد لآلخرین،  وهناك من لم تتغیر معاملته باعتباره ال یحب 

إذا كانت معاملته تغیرت أم ال، یر وال یهمه االختالط ویفضل أن یكون لوحده، وهناك من ال یهمه الغ

 .   كونه ال ینشغل بالجانب العالئقي باآلخرین

ما یساهم فیه التفاعل االجتماعي من خالل ممارسة  أهمو  ،في هذا المحور ما جاء نلخص أنن كمیو    

الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة في مرحلة  إطارالثقافیة والریاضیة المدرسیة في  لألنشطةالتالمیذ 

والمتمثلة في اندماج جماعة النشاط فیما بینهم  ،مجال تكوین العالقات االجتماعیة هو ،التعلیم المتوسط

تكوین صداقات مع  وأیضاصداقة حمیمة خارج النشاط،  إلىوتخطیها من مرحلة الزمالة في النشاط 

 لنقاط التالیة:نوجزها في ا أن، ویمكن اآلخرین

 .اآلخرینالتحكم في نزواته وتوتراته وانفعاالته واالنزعاج والسیطرة علیها وتقبل آراء  -

 تنمیة االحتكاك واالندماج االجتماعي مع الزمالء ومع الغیر. -

 نفعال.اال أومن دون غضب  اآلخرینحسن التعامل مع  -

 الصفات الخلقیة واالجتماعیة المنشودة والمرغوب فیها. تنمیة -

 حسن التصرف والقیادة في إطار جماعة النشاط. -

                                        
  .27، ص 1981 (د.ب)، الكتاب،، (ب.ط)، دار تطویر النظریات واالفكار التربویة) عمر محمد التومي، 1
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ن القیم التي یكتسبها التالمیذ من خالل ممارستهم لألنشطة لها اهمیة كبیرة في تكوین إ*     

تنمیة القیم الحسنة یساعدون التالمیذ في ن هذا یلزم وجود مشرفین ومؤطرین للنشاط أال إشخصیاتهم، 

     لهم، والمحور الخامس یبرز اهمیة ذلك.

  نتائج الفرضیة الفرعیة الرابعة: حلیلعرض وت خامسا:     
للمؤطرین في األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة  المحور الخامس:

 والریاضیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط.

اهتمام المسؤولین باألنشطة  في الممارسة للنشاط یوضح توزیع مفردات العینة :)32جدول رقم (

 الممارسة.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.68 

 

2.6 
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12 

 

15 

 

78 

یهتم مسؤولوا المدرسة باألنشطة التي 

 تمارسونها.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي                                              

دور  تتمحور حولوالتي  رابعةتخص الفرضیة الفرعیة ال أسئلة خامس واألخیرالمحور ال حتويی    

في  في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةاألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة المؤطرین في 

لتلمیذ المراهق، ولقد تم التطرق لهذا المحور من لفي تنمیة قیم التفاعل االجتماعي  مرحلة التعلیم المتوسط

اجل التعرف على دور ومساهمة كل من القائمین على الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة بما فیهم 

قائمین بالجمعیة وحتى ندخل التلمیذ في ، ولقد تم إجراء مقابلة مع الاألستاذة المشرفین على هذه األنشطة

  الصورة طرحنا علیهم هذه األسئلة.

التي یمارسونها،  باألنشطةلوا المدرسة و ) والذي یدور حول اهتمام مسؤ 32بالنسبة للسؤال رقم ( أما   

  لتحقق من إجابات كل من التالمیذ وأیضا القائمین على هذه األنشطة ومعرفة درجة اهتمامهم بها.ل

لوا المدرسة باألنشطة الثقافیة والریاضیة و كدت اهتمام مسؤ التالمیذ أ أغلبیةتبین لنا نتائج الجدول أن    

، في 78والتي بلغت إجاباتهم  ،في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

، وأیضا هناك 15المدرسة باألنشطة التي یمارسونها وبلغ عددهم  لواو حین هناك من یرى عدم اهتمام مسؤ 
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قد قدر المتوسط ، و 12لوا المدرسة لألنشطة التي یمارسونها وبلغ عددهم و من ال یعلم باهتمام مسؤ 

ــ  الحسابي ــ  ، و قدر االنحراف المعیاري2.6بــ   .0.68بــ

ة بالنشاط الذي یمارسونه، ام مسؤولوا المؤسساهتم ت في خانةبالرغم من إجابات التالمیذ التي صب     

دول كما یبین الجو ه ال یزال نقص كبیر في االهتمام باألنشطة في حد ذاتها وبالوسائل المناسبة لها، إال أن

 إلىهذا یرجع  ورأیهممسؤولوا المؤسسة ال یهتمون بالنشاط الذي یمارسونه  أنان هناك من التالمیذ یرون 

 لألنشطةكان هناك اهتمام  نإم توفیر الوسائل المناسبة، وهناك تالمیذ ال یدرون مالحظة المهتمین بعد

تعریفهم لالهتمامات واألعمال التي عدم حد ذاتها ب وقد یرجع إلى مسؤولوا المؤسسة فيالتي یمارسونها 

 . جل إنجاح هذا النشاطأیقومون بها من 

مدیر المؤسسة التعلیمیة بصفته رئیسا للجمعیة الثقافیة والریاضیة "عتبر ت والتي )07المادة ( وتشیر   

 األساسیةلها بالسهر على تطبیق القوانین  األساسيالمدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط والمحرك 

والتعلیمات الصادرة عن الوزارة في مجال النشاطات الثقافیة والریاضیة والعمل على تدعیم هذه النشاطات 

 ویأمرالجمعیة  إطارطیر مختلف الفروع والنوادي التي تقام في ألت واألعوان األساتذةوتجنید بالمؤسسة 

الملحق ( ."اإلطاربكل المصاریف التي یقرها مكتب الجمعیة في حدود الصالحیات المخولة له في هذا 

  )09رقم 

ج والبرامج المرتبطة المحتویات والمناه إعادةمشتركة قصد  إستراتیجیةوتعمل الجمعیة في تحدید    

 الثقافیة والعلمیة والترفیهیة في الوسط المدرسي: وباألنشطةبتطویر وترقیة الممارسات البدنیة والریاضیة 

 الشبابیة والریاضیة. األنشطةبرامج التكوین والبحث في میدان  إعداد -

 المرتبطة بتمویل الشبیبة والریاضة في الوسط التربوي. األعمالدراسة واقتراح كل  -

واستعمال المنشآت والتجهیزات والعتاد الضروري  بإنجازدراسة وضبط التخصصات والشروط الخاصة  -

 )1( الشبابیة والریاضیة في الوسط المدرسي. نشطةاأللترفیه 

 باألنشطة لثقافیة والریاضیة المدرسیةالجمعیة ا األولىیقوم مسؤولوا وبالدرجة  أنوهذا من المفروض    

طیر مسؤولوا هذه الجمعیة، ونقص في االهتمام بهذه أهناك نقص في ت أن إالالتي یمارسها التالمیذ، 

، لكون رئیس الجمعیة والذي هو نفسه مدیر المؤسسة التعلیمیة له انشغاالت كثیرة، وال یجد الوقت األنشطة

االجتماعات والتي تم االطالع علیها في السجل الخاص  أنیة، كما هذه الجمع عمالأبهتمام لالالكافي 

                                        
 led,com.aljabatiahttp//www    14 /2015/7، 16:00 موقع الكتروني: )1
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والتي من بینها تقییم االیجابیات منها والسلبیات  بها ال تتوافق والشروط المقررة في نصوص الجمعیة

األحیان ال تقام االجتماعات قلیلة تكاد تنعدم، وفي بعض ف ،العكس نا وجدنانأومحاولة إصالحها، إال 

 أصال هذه االجتماعات. 

في  ة المدرسةالمدرسة باألنشطة التي یمارسوها التالمیذ تشجعهم، كمشارك وان اهتمام مسؤولإ *

  على مدى السنة الدراسیة، بحیث الجدول التالي یوضح هذا.  تي تقامالنشاطات ال

مسابقات  بالمشاركةقیام المدرسة ول الممارسة للنشاط ح العینة جاباتإیوضح توزیع  ):33جدول رقم (

 متعلقة باألنشطة الممارسة.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.69 

 

2.5 
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12 

 

20 
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المسابقات  فيالمدرسة  تشارك

المتعلقة بالنشاط الذي تمارسه مع 

 المدارس األخرى.  

    spss : نتائج التحلیل االحصائي                                              

في إطار الجمعیة الثقافیة  تعتمد األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط       

تربیة والرابطة من قبل مدیریة ال والتي یتم تنظیمها ،والریاضیة المدرسیة على مجموعة من المسابقات

وهذه المسابقات تجعل التلمیذ یتفتح أكثر ویندمج مع اآلخرین ویجعله أكثر  ،الوالئیة للریاضة المدرسیة

 .تفاعال معهم، وتم طرح هذا السؤال حتى نعلم إذا كانت المؤسسات التعلیمیة تحقق ذلك

المتعلق  المتوسط بالمسابقات رحلة التعلیممدرسة في مال مشاركة) حول 33رقم ( بین لنا الجدولی      

 ،باألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة مع المدارس األخرى

 في حین ، 73والتي بلغت   األنشطةالمدرسة تشارك في هذه  أن إلىتتجه  اإلجابات أغلبیةولقد كانت 

، وهنالك 20ارس األخرى في هذه األنشطة وبلغت إجاباتهم هناك من ال یرى مشاركة المدرسة مع المد

  .0.69 ، و قدر االنحراف المعیاري2.5 قد قدر المتوسط الحسابي، و 12من ال یدري وبلغت إجاباتهم 

تشارك المؤسسة التعلیمیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في المسابقات الخاصة      

باألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط، وتقوم الرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة 
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ؤساء الجمعیة الثقافیة والریاضیة وتتكون من ر  ،تعتبر جمعیة والئیة رئیسها مدیر التربیة للوالیة التيو 

 المدرسیة وممثلي جمعیة أولیاء التالمیذ. 

عمالها تنسیق كل نشاطات الجمعیة الثقافیة والریاضیة أ والتي منوالرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة     

ات التعلیمیة في والمؤسس ،، ولهذا فالمسابقات الثقافیة والریاضیة المدرسیة تنظمها مدیریة التربیةالمدرسیة

نقص في  هناك أن إالمرحلة التعلیم المتوسط علیها بالمشاركة في هذه المسابقات المعلن عنها، 

، هذا في مجال النشاط الریاضي المدرسي، أخرالمدرسة بالمشاركة بجنس دون قیام  وكذلكالمسابقات، 

على كال الجنسین في نفس النشاط، نه یعتمد أفیما یخص النشاط الثقافي المدرسي وكما ذكرنا سابقا  أما

 وانعدامه في بعض المؤسسات. هناك نقص في هذا المجال إال

 من المفروض أنو  ،یجب االهتمام بهان المسابقات في األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة إولهذا ف     

التالمیذ الموهوبین للمشاركة الفعالة في  مامأالمجال  إفساح إلىفلسفة تربویة تهدف  أساسعلى  تقوم

 المسابقات والمباریات المختلفة.

األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في  مجال ن المشاركة في هذه المسابقات فيإوعلى العموم ف    

 منها: تالمیذجملة من الفوائد لل إلىتهدف مرحلة التعلیم المتوسط، 

عن طریق المنافسة الحرة الشریفة واالحتكاك  التالمیذبین  اإلنسانیةو تطویر العالقات االجتماعیة  -

 ن مختلف المدارس ومختلف المناطق.م لتالمیذالمباشر بین ا

 .الجماعة أعضاءالتعاون والتماسك بین  إلىوالمعنویة العالیة والمیل  تنمیة الروح الریاضیة -

 تنمیة وزیادة التفاعل االجتماعي بین التالمیذ. -

مسؤولوا النشاط لیس فقط المشاركة في المسابقات التي تنظم خالل المسار الدراسي، بل مهام * من    

 یبین هذا.   تي، و الجدول اآلیضا توفیر كل المستلزمات الخاصة بهذه االنشطةأعلیها 
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حول توفیر المدرسة للظروف المناسبة  الممارسة للنشاط العینة اجاباتیوضح توزیع  ):34جدول رقم (

 لألنشطة الممارسة.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  ال ادري المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.68 

 

2.5 
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74 

توفر لكم المدرسة الظروف والوسائل 

 المناسبة للممارسة األنشطة داخلها.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي      

األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط في إطار الجمعیة الثقافیة  تقوم    

وسائل وتجهیزات تساعد كثیرا في نجاح ممارسة هذه األنشطة، والغرض من والریاضیة المدرسیة على 

  السؤال معرفة ما توفره المؤسسات التعلیمیة في هذا المجال.

باألنشطة الثقافیة  ة بممارسةالمتعلق ما توفره المدرسة من وسائل) حول 34رقم ( لنا الجدولبین ی    

ونجد التالمیذ أشاروا إلى توفر هذه والریاضیة المدرسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة 

وبلغت إجاباتهم  توفر هذه الوسائل،  في حین هناك من ال یرى 74بلغت  الوسائل حیث بلغت إجاباتهم

، و قدر االنحراف 2.5 قد قدر المتوسط الحسابي، و 12، وهنالك من ال یدري وبلغت إجاباتهم 19

  .0.68 المعیاري

ما تخصصه  أيالثقافیة والریاضیة المدرسیة،  األنشطةوالظروف المناسبة لممارسة نقصد بالوسائل       

المؤسسة  أنترى  أغلبیتهاالتالمیذ  إجاباتونجد  مخصصة بالنشاط، وأماكن وأجهزةالمدرسة من وسائل 

 تحصلنا علیها جابات التيالعكس صحیح، وهذا من خالل اال أن إالروف، ظتقوم بتوفیر هذه الوسائل وال

 المشرفین عن النشاط في حد ذاته. األساتذةمقابلة مع  إجراءبعد 

اجمعوا بعدم توفر  األساتذة أن إالهناك توفر في الوسائل،  أنفالتالمیذ بالوسائل البسیطة یعتقدون      

الریاضیة وهذا ما تم االطالع علیه  أوسواء الثقافیة  لألنشطةالمناسبة  واألماكن واألجهزةلهذه الوسائل 

فلم نجد مكان مخصص للنشاط الریاضي  ،الدراسة بإجراءزیارتنا للمؤسستین المعنیتین  أثناءشخصیا 

النشاط الثقافي المدرسي فقد یمارس في  أماعتبر الساحة هي مكان ممارسة هذا النشاط، تإذ  ،المدرسي

 وأغلبیتهامسابقات داخل المؤسسات  إجراءوجد، فال یستطیع  إنمدرج  أومخبر  أوقاعات الدراسة  إحدى

 تقام خارج المؤسسة بحیث یتم تحدید مكانها من قبل الرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة.
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جمعوا بنقص التمویل في هذا الجانب وقد تخصص أ األساتذة فأغلبیةبالنسبة للجانب المادي،  أما     

 األستاذیساهم  األحیانالعائدات من حقوق التمدرس التي یقدمها التالمیذ في بدایة السنة، وفي بعض 

 فیها. أیضا

 :األنشطةالموارد والمصاریف لهذه الجمعیة الثقافیة الریاضیة من خالل قوانینها حددت  أنفي حین       

من النفقات المدرسیة التي یدفعها التالمیذ، والهبات  ،" حیث تتكون موارد الجمعیة من اقتطاع النفقات   

، موارد األخرىوالمساعدات والمنح، اشتراكات التالمیذ لتنظیم الرحالت والزیارات وغیرها من النشاطات 

 وع الجمعیة وكل الموارد المسموح بها قانونیا تشمل المصاریف على:الحصص الترفیهیة وبیع منتوجات فر 

التظاهرات  ، تمویلوأفواجها، المواد الضروریة لتنظیم نشاطات فروع الجمعیة األدوات، اآلالتشراء   

الثقافیة والفنیة والریاضیة التي تنظمها المؤسسة، كل المصاریف التي یعتبرها المكتب التنفیذي ضروریة 

 )1(یغطیها البرنامج المالي السنوي".   أن شریطة

الثقافیة والریاضیة  األنشطةمؤسساتنا التعلیمیة في مجال  أنبالرغم من هذا ومجمل القول نجد     

العراقیل التي تواجهها في مجال الموارد المالیة   إلى باإلضافةة جدا وتكاد تنعدم وال تكفي، لالمدرسیة قلی

الجمعیة الثقافیة  إطارالریاضیة في  أوالمدرسیة سواء الثقافیة  األنشطة أنفهناك نقص، ویمكن القول 

من ناحیة  أوجز كبیر سواء من الناحیة المالیة عتعاني  ،والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط

 مناسبة لهذا النوع من النشاطات. والظروف ال واألماكنالوسائل 

لى الدعم والتشجیع من قبل مسؤولوا إ یضاأ یحتاج التالمیذئل واللوازم لى توفیر الوساإباإلضافة  *    

   الحظه في الجدول التالي.المدرسة خاصة اثناء مشاركتهم في المسابقات، وهذا ما سوف ن

 

 

 

 

 

 

                                        
 .58وحدة التشریع المدرسي، مرجع سبق ذكره، ص  )1
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في وجود تشجیع من قبل مسؤولي  الممارسة للنشاط العینة اجاباتیوضح توزیع  ):35جدول رقم (

 الفوز.في حالة  المدرسة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.70 

 

2.6 

 

105 

 

14 

 

07 

 

84 

هناك تشجیع من قبل مسؤولي 

 المدرسة في حالة فوزكم.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي    

االهتمام والتشجیع لألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط في إطار  یعد    

من أهم األمور التي تساعد التالمیذ على زیادة الثقة في أنفسهم  ،الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

 وزیادة التفاعل والتفتح أكثر. 

ن مؤسستهم تقوم بتشجعهم في حالة فوزهم أأجابوا باألغلبیة بأن التالمیذ ) 35رقم ( بین لنا الجدولی    

أن مؤسستهم ال تقدم لهم ب أجاب ،  في حین هناك من 84بلغت إجاباتهم بلغت و  في نشاطهم الممارس

 قد قدر المتوسط الحسابي، و 14، وهنالك من ال یدري وبلغت إجاباتهم 07وبلغت إجاباتهم  التشجیع الالزم

 .0.70 االنحراف المعیاري، و قدر 2.6

الریاضي، والنتیجة التي  أویقوم به التلمیذ في ممارسة النشاط سواء الثقافي  ذيبعد الجهد المبذول ال    

مهم وقدم عمل جید،  بأنهحتى یشعر  اآلخرینتشجیع من قبل  إلىنه یحتاج إیتحصل علیها وهي الفوز ف

     اثبت وجوده من خالل النشاط الذي مارسه بأنهوبهذا یحس نه یمكن االعتماد علیه، مما یشعره بالفخر، أو 

نه یستخدم ما أفتشجیع المؤسسة للتلمیذ الذي یمارس النشاط یجعله یستفید ویفید عند تحقیقه للنجاح كما 

في صالح جماعة النشاط، وهذا ما یشعره بالرضا ویحسسه باالنتماء، ویجعله یشعرون  إمكانیاتلدیه من 

 مام به من قبل مؤسساتهم.بالحب واالهت

هناك من التالمیذ من ال یعتبره تشجیع و  ،ونجد كل مؤسسة وطریقة تشجیعها فهناك تشجیع المعنوي    

ن أاألخرى كونهم یعتقدون في نظرهم  التالمیذ إجاباتتقدیم الشكر له لیس بالتشجیع، وهذا ما دلت علیه ف

 .تهمالدعم المعنوي یلعب دورا في تحسین شخصین أالتشجیع هو جانب مادي وملموس، وال یشعرون ب

، باإلضافة فیهم هي عبارة عن قدرات ومواهب یمتلكها كل فرد ،ن النشاطات التي یمارسها التالمیذإ*    

 لى الرغبة في ممارسة النشاط الذي یریده، وسوف یوضح لنا الجدول التالي هذا. إ
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 تیار النشاط حسب الرغبة.یوضح توزیع مفردات العینة في اخ ):36جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.91 

 

2.3 

 

105 

 

17 

 

24 

 

64 

تختار النشاط الذي تمارسه حسب 

 رغبتك.

    spss : نتائج التحلیل االحصائي                                           

فهو  ،هاكر إما یمیز النشاط المدرسي الالصفي عن النشاط الصفي هو أن یمارس من غیر تقید أو     

یمارس حسب رغبة التلمیذ وحسب اختیاره لنوع النشاط الذي یود أن یمارسه، ومن هنا تم طرح هذا السؤال 

 على التالمیذ للتأكد من ذلك. 

هم یمارسون النشاط حسب رغبتهم في نأباألغلبیة ب) أن التالمیذ أجابوا 36رقم ( بین لنا الجدولی    

،  في حین 64وبلغت إجاباتهم بلغت  الذي یرغبون في ممارسته حسب قدراتهم ومواهبهم نشاطهماختیار 

، وهنالك من 24مؤسستهم وبلغت إجاباتهم  النشاط ال یمارسونه حسب رغبتهم هناك من ال یوافق على أن

 .0.91 ، و قدر االنحراف المعیاري2.3 قدر المتوسط الحسابي قد، و 17ال یدري وبلغت إجاباتهم 

ولقد تم توجیه هذا السؤال للقائمین على الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة عن كیفیة انتقاء واختیار    

یتم اإلعالن عن وجود هذه نه أوكان الرد عن ذلك التالمیذ لألنشطة المدرسیة سواء الثقافیة أو الریاضیة، 

األنشطة للتالمیذ وعلى الراغبین في االنخراط علیهم بالتسجیل وبعد ذلك تتم عملیة االنتقاء من خالل 

 إجراء اختبار االختیار على حسب إمكانیاته وقدراته وموهبته.

 األكثریتم اختیار بعض التالمیذ في النشاطین فمثال في المسابقات الثقافیة یختاروا التالمیذ  وأحیانا    

في حصة  األستاذفي مجال النشاط الریاضي فیتم اختیار بعض التالمیذ من قبل  أمافي الدراسة،  تفوقا

التربیة البدنیة الذین لدیهم موهبة في مجال معین من الریاضة، ولهذا فهناك من التالمیذ من ال یختارون 

 یعتبرى ممارسته فهو ن التالمیذ مكرهون علأ، وهذا ال یعني بنشاطهم حسب رغبتهم، وهذا بینه الجدول

دراسیة مجبر التلمیذ على دراسته بل هو نشاط أهدافه سامیة یسعى للترویح عن المادة بالن النشاط لیس أ

جل تعوید التلمیذ على العمل الجماعي أضغوطات التالمیذ التي یمرون بها في یومهم الدراسي وكذا من 

نه لیس برغبته ولكنه یجد فیه المتنفس أالرغم من والتفاعل مع اآلخرین، لهذا التلمیذ یحب أن یمارسه ب

، فممارسة التلمیذ للنشاط بغیر رغبته أووسواء تم االنخراط في النشاط برغبة التلمیذ  ،الذي یبحث عنه
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تتمثل في تنمیة التفاعل االجتماعي الذي   ،بالنسبة له ذا أهمیة كبیرة في اكتساب قیم وسلوكات حمیدة

ام الغیر، وحسن المعاملة، وروح الجماعة وغیرها، ومن جهة أخرى تنمیة موهبته یتخلله التعاون، واحتر 

 . واألفضل األحسنوقدراته نحو 

راءه، وهذا ما تناوله الجدول آفكاره و ألى من یسانده ویفهمه ویقدر إ* یحتاج التلمیذ في هذه الفترة    

 اآلتي.

بالتعبیر عن اآلراء                                        لهم للنشاط في سماح األستاذالعینة الممارسة اجابات یوضح توزیع  ):37جدول رقم (

 واالقتراحات بالتفهم ودون أن ینزعج.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.68 

 

2.6 

 

105 

 

13 

 

09 

 

83 

یسمح لك األستاذ بالتعبیر عن آرائك 

واقتراحاتك بالتفهم ودون أن ینزعج 

 منك.

     spss : نتائج التحلیل االحصائي                                           

 أستاذالریاضیة المدرسیة بقیادة  أوالثقافیة  األنشطةیمارس التالمیذ النشاط المدرسي الالصفي سواء    

عكس  أوتلعب دور في تنمیة القیم االجتماعیة للتلمیذ  األستاذشخصیة  أن إالوبتوجیههم،  بتدریبهمیقوم 

 عها في ذلك تم طرح هذا السؤال على التالمیذ.  بالذي یت األستاذة قذلك، ومن هنا وبغرض معرفة طری

طهم االذي یشرف علیهم في نش األستاذن أ) أن التالمیذ أجابوا باألغلبیة ب37رقم ( بین لنا الجدولی   

 بالتفهم ودون أن ینزعج منهم واقتراحاتهم مهئراآنه له صدر رحب في تعبیر التالمیذ عن الذي یمارسو 

م هئراآعن  راألستاذ ال یسمح لهم بالتعبی،  في حین هناك من ال یوافق على أن 83وبلغت إجاباتهم بلغت 

 المتوسط الحسابيقد قدر ، و 13، وهنالك من ال یدري وبلغت إجاباتهم 09وبلغت إجاباتهم  واقتراحاتهم

 .0.68 ، و قدر االنحراف المعیاري2.6

یلعب األستاذ دور كبیر في تنمیة وتطویر المهارات والقدرات الشخصیة للتلمیذ،  فهو یلعب دور     

وهو بحكم وظیفته ومركزه بالنسبة للتالمیذ یعتبر مصدرا رئیسیا  ،المعلم، ودور الموجه في نفس الوقت
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موجه وصانع العلم والمعرفة بمجموع من المعارف والتجارب أمام ، في نظرهم للمعرفة ومرجعهم األول

 )1التالمیذ. (

السماح للتالمیذ بالمناقشة، وٕاتاحة الفرصة للحدیث مع بعضهم البعض، فمثل هذه النقاشات ف     

تساعدهم على تنظیم أفكارهم والتعبیر عنها، هذا ما یساهم في إكساب لغة الحوار واإلصغاء إلى اآلخرین 

  وتفهم وجهات النظر المختلفة. 

یكون مهتما ویراعي  أن األستاذغیرات، فیتطلب من فترة المراهقة هي فترة تتمیز بالت أنوباعتبار      

بین التلمیذ، ولكي یكون هناك توافق حتى یزرع الثقة بینه وبین  إلیهویحاول كسبهم  ،لتالمیذ في هذه الفترةل

یساهم في تنمیة شخصیة المراهق ووعیه،  أن األستاذفعلى  ،المرحلة الحساسة وبین مراحل النمو فیها

 إلیهوعلیه مراعاة ذلك واالستماع  ،رأیهومنحه فرصة للتعبیر عن  ،حریة واالستقاللیةجانب من ال وٕاعطاءه

 واقتراحاته  رأیهعن  إفصاح أثناءن ال ینزعج منه أو  ،وأعصابهوتفهمه والتحكم في انفعاالته 

وال یسمح للتلمیذ بالتعبیر  أسلوبهمتسلط یفرض  األستاذكان  وٕاذا، األستاذیقوم به  أنهذا ما یجب      

واقتراحاته، فهذا یجعل التلمیذ مقید وال یجد  ذلك المتنفس واالستقالل الذي یبحث عنه في  راءهآعن 

وضغط  األسرةفي ضغط، وال یشعر بالتغیر بین ضغط  كأنهالنشاط الذي یمارسه، فالتلمیذ یصبح 

الضغط في النشاط الذي یحب  أیضاویجد نفسه التغیرات التي تفاجئه في فترة المراهقة وضغط الدراسة، 

كان شخصیة  إذا أما، اآلخرینانفعاال وعنفا في تصرفاته مع  أكثریمارسه، هذه الضغوطات تجعله  أن

  یجعله یفقد االنضباط ویفعل ما یشاء من دون خوف.متسیب ویفقد السیطرة على التالمیذ فهذا 

 في تالمیذه راكإش خالل منطیة الدیمقرا على شخصیته تعبر سلوكیة بممارسات یقوم أن األستاذفعلى    

 ،رامهماحت مع ،تالمیذه بین متكافئة فرص وٕاتاحة الخطط، ورسم األهداف، ووضع ،الرأي لوتباد المناقشة،

 .وتطلعاتهم مشاعرهم وتقدیر

 إلىتتعارض مع زمالئهم، وقد یرجع السبب  إجابتهمهناك من التالمیذ  أن ویوضح لنا الجدول     

 راءهآعلى كل یوافق  أنوهو  ،على النشاط وأستاذه یتسم بها مشرفه أنالشخصیة التي یریدها التلمیذ 

ل یظهر لنا وجود و الجد أنالتالمیذ، كما  أفكارتتعارض مع بقیة  أون كانت غیر صحیحة إ حتى و  وأفكاره

التلمیذ  إلىال، ویرجع السبب  أم وأفكارهم مراءهآیسمح لهم بالتعبیر عن  األستاذكان  إنتالمیذ ال یدرون 

                                        
 ) تركي رابح، مرجع سبق ذكره، ص 17. 1 
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ویتركونها بداخلهم بل  ،رأیهم وٕابداءفي حد ذاته فهناك من التالمیذ من ال یحبون االشتراك مع الجماعة 

 التي یكبتونها في داخلهم. مراءهآالغیر حتى ولو كانت تتعارض مع  آراءیوافقون على 

لى من یساعده في حل إمجموعة من المشاكل التي تواجهه فهو یحتاج بهذه الفترة في میذ یمر التل*    

 .  اكثر المشكالت، وهذا یقع في االغلب على عاتق االستاذ باعتباره القدوة لهم، والجدول الموالي یبین

في                                               ته العینة الممارسة للنشاط في اهتمام األستاذ ومساعد جاباتإیوضح توزیع  ):38جدول رقم (

 .مشاكلهم  تخطي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.57 

 

2.7 

 

105 

 

08 

 

08 

 

89 

یهتم األستاذ ألمرك ویساعدك في 

 .النشاط تخطي مشاكلك أثناء ممارسة

    spss : نتائج التحلیل االحصائي                                                

هو مساعدة التالمیذ ومحاولة مساعدتهم  ،من أهم الصفات واألفعال الواجب على األستاذ القیام بها     

 جاوزنها.خاصة في الفترة التي یمرون بها في حل مشاكلهم ویهتم بهم حتى یت

نشاط الن األستاذ الذي یشرف علیهم في أ) أن التالمیذ أجابوا باألغلبیة ب38رقم ( لنا الجدولبین ی    

،  في حین هناك من ال یوافق على أن 89وبلغت إجاباتهم یساعدهم في تخطي مشاكلهم الذي یمارسونه 

، وهنالك من ال یدري وبلغت 08وبلغت إجاباتهم یهتم ألمرهم وال یساعدهم في حل مشاكلهم  األستاذ ال

 .0.57 ، و قدر االنحراف المعیاري2.7 قد قدر المتوسط الحسابي، و 08إجاباتهم 

 ،النشاط أوقاتالذي على عالقة جیدة بالتالمیذ یكون على صلة دائمة معهم حتى خارج  األستاذ    

 كلما واجهتهم المشاكل والمصاعب لمساعدتهم على حلها. إلیه ویلجئون

في  والتأثر التأثیر، وذلك لقدرته على اإلطالقعناصر الموقف التعلیمي على  أهم" المعلم من د یع    

 )1، وله الدور القیادي والتوجیهي في العملیة التربویة". (األخرىالعناصر 

                                        
، دار القتیبة للنشر والتوزیع، االردن، 1، طدلیل المعلم العصري في التربیة وطرق التدریسعبد السالم عبد اهللا الجقندي، ) 1

  .116، ص 2008
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القدرة على حل المشاكل، فنجاحه ن تكون له أیكون ذا تصرف حكیم و  أن األستاذلذا فمن صفات   

وقادرا  أفكارهیكون دقیق المالحظة متسلسال في  أنمتوقف على مدى ذكائه وسرعة بدیهته وتفكیره، فال بد 

 )1خلق المیل لمادته عند التالمیذ. (، یواإلقناععلى المناقشة 

دور المدرس جامعا لثالث وظائف: سجان، وواعظ، ومعالج، فهو المسؤول " أن ایلتش ایفال ویرى     

عن الضبط والربط، وهو الذي یسهر على مالحظة القوانین والتزامها، ویحرص على االلتزام بالنصوص 

ورجال الدین بالوعظ التالمیذ  اآلباءبدور  أیضاواللوائح الحاكمة والمنظمة لحركة العمل وسیره. وهو یقوم 

خارجها كذلك. وهو یجد نفسه بالتدخل في  وٕانمال المدرسة فقط خمن السلوك، لیس دا صح وال یصحبما ی

على مواجهة المشكالت التي تقلقهم وتنغص علیهم والشخصیة للتالمیذ كي یعینهم  الخاصة الحیاة

    )2.("حیاتهم

 أن األستاذذلك، كما یجب على  أمكنهیكون مهتما بحل مشاكل تالمیذه، ما  أنعلیه  فألستاذ     

 ، یسهم في تطویر جانب تطویر التفاعل والتكیف للتالمیذ.ةوتربوی  یستطیع انجاز مهمات اجتماعیة

له دور في النمو االجتماعي والعاطفي للتلمیذ،  األستاذشخصیة  أنبعض الدراسات  أفادتولقد      

 ون منها ومحاولة المشاركة مع التالمیذ في حلها.یدرك حساسیة التالمیذ والمشاكل التي یعان أنوعلیه 

من یجعل حاجزا بینه وبین التالمیذ، ویقوم بعمله فقط، دون محاولة فهم  األساتذةهناك من  أن إال    

له  األستاذ، الذي یعمل بمنطق األستاذالتلمیذ والتقرب منه لفهم حاالتهم ومشاكلهم، وهذا راجع لشخصیة 

ي تلقین الدروس والتلمیذ له المكانة الخاصة به وهي استیعاب هذه الدروس، وعدم المكانة الخاصة به وه

 مكانته وشخصیته القویة، وال یكون هناك تجاوز في هذه العالقة. األستاذحتى ال یفقد  إلیهالتقرب 

حل  إلىالدور الجدید الذي یتعدى نطاق المادة التعلیمیة  األستاذالتربیة الحدیثة تفرض على  إن     

 وٕاعطاءمن التدریس  أكثر باألستاذمشاكل التالمیذ، كمشاكل الصحبة والمشاكل االجتماعیة، ما یناط 

 هو أیضا إكساب القیم االجتماعیة لهم. ،للتالمیذ المادة

                                        
   .162ص  مرجع سبق ذكره،) صالح عبد العزیز. عبد العزیز عبد المجید، 1
  ،1995، الكویت، واآلداب(د.ط)، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،فلسفات تربویة معاصرةعلي،  إسماعیلسعید ) 2
  .209ص  
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ن أو ال یجرؤن على التحدث عن مشاكلهم، لذا فهم یعتبرون أهناك نوع من التالمیذ ال یحبون     

ن كان االستاذ یشارك في إما النوع االخر والذي ال یبالي وال یدري أاالستاذ ال یشاركهم في حل مشاكلهم، 

   م ال.أحل المشكالت 

ن أالتي یجب على التلمیذ خالقیة هي القیم األ ،ستاذ ویعلمهاهم المهام التي یقوم بها األأمن *    

  الي.الجدول التفي حه یضسیتم تو یكتسبها، وهذا ما 

تعلیم األستاذ لقیم التعاون والتفاهم واحترام الغیر                                                        حولالعینة جابات إیوضح توزیع  ):39جدول رقم (

 للتالمیذ.

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.35 

 

2.9 

 

105 

 

03 

 

02 

 

100 

یعلمك األستاذ أثناء ممارسة النشاط 

التعاون والتفاهم واحترام زمالئك 

 ومنافسك.

 spss : نتائج التحلیل االحصائي     

الواجب على األستاذ القیام بها كما ذكرنا سابقا هو تعلیم التالمیذ جملة من القیم  األدوارمن أهم     

 لألنشطةممارستهم  أثناءالتعاون والتفاهم واالحترام الغیر والمنافس  أهمهاوالتي من  ،االجتماعیة الحسنة

 الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط..

ن األستاذ الذي یشرف علیهم في أب رةبیالك) أن التالمیذ أجابوا باألغلبیة 39رقم ( بین لنا الجدولی    

في ، 100ن والتفاهم واحترام الزمالء والمنافس وبلغت إجاباتهم نشاطهم الذي یمارسونه یعلمهم قیم التعاو 

، 02وبلغت إجاباتهم  یقوم بتعلیمهم وٕاكسابهم القیم االجتماعیةحین هناك من ال یوافق على أن األستاذ ال 

 ، و قدر االنحراف المعیاري2.9 قد قدر المتوسط الحسابي، و 03وهنالك من ال یدري وبلغت إجاباتهم 

0.35. 

هو محاولة  ،الریاضي المدرسي أوالمشرف على النشاط الالصفي سواء الثقافي  األستاذمن واجبات     

 تجاه المنافس. أوترسیخ القیم النبیلة للتالمیذ سواء تجاه زمالئهم 

 إطارالثقافیة والریاضیة المدرسیة في  األنشطةالمشرفین على  األساتذةولقد تم طرح السؤال على     

  إكسابیتم  بأنهجمع الكل أالجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط، فقد 
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والتعود على العمل  األخر الرأيالحترام  لألنشطةالنصائح للتالمیذ الممارسین  وٕاعطاءالتوجیهات 

ة القیام بما یستطیع فعله العمل، وترسیخ فكر  وٕاتقانالة في النشاطات المنجزة، الجماعي، والمشاركة الفعّ 

روح المنافسة والروح الریاضیة، مهما على  والتأكیداحترام المنافس،  إلى باإلضافةالمستطاع  دوبذل الجه

جل الترویح أمجرد نشاط من  أنهاواطالعهم على  وٕارشادهمالخسارة،  أوكانت النتیجة سواء بالفوز 

 ي فترة هذه المسابقات.وزمالء ف أصدقاءجل كسب أوالترفیه، وهي فرصة من 

ن األستاذ ال یعلمهم ویكسبهم القیم النبیلة، وهذا یعني أن التالمیذ أوهناك في الجدول من ال یوافق ب     

وهناك من التالمیذ من ال ، األستاذ بالطریقة الصحیحة ال تصل إلیهم التوجیهات والنصائح التي یقدمها

یعرفون هذه القیم، وال یفرقون بین التوجیهات والنصائح التي یقدمها األستاذ حول النشاط وبین التوجیهات 

فالخطوة التي یخطوها التلمیذ في  ،بعضهم معالتي تدخل ضمن القیم الحمیدة وهذا كونهم مندمجون 

جابي له، فمن أهمیة النشاط المدرسي سواء الثقافي أو النشاط تقترن بقیمة أو بسلوك أو بفعل اجتماعي ای

واألستاذ هنا هو الموجه والمرشد للتلمیذ  ،الریاضي  إكساب التالمیذ مجموعة من القیم االجتماعیة النبیلة

 الكتساب هذه القیم. 

له القدرة على  نأفي الغیر، كما  التأثیررائدا لتالمیذه وقدوة حسنة لهم، وله القدرة في  األستاذیعتبر      

وتفهم حاجاتهم، والعمل على   اآلخرینتكون له الرغبة في مساعدة  أنالعمل الجماعي، لذا یجب 

، كما یجب أن یكون قدوة لهم النشاطوتهیئة الجو الذي یبعث على االرتیاح  والطمأنینة في  مساعدتهم،

لتوثیق الصلة بین المدرسة والمنزل في ذلك العمل، بغرس العادات الصحیحة بین التالمیذ، وعلیه العمل 

 والمجتمع.

لى التقییم حتى یتم معالجة إوالذي یشرف علیه االستاذ یحتاج  ،ن الجهد المبذول من قبل التالمیذإ*    

 عمال الصحیحة، وهذا ما سنعرفه في الجدول الموالي.ألاالخطاء والثناء على ا

 العینة حول وجود تقییم األستاذ للتالمیذ الممارسین للنشاط. جاباتإیوضح توزیع  ):40جدول رقم (

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

غیر  دريأال  المجموع

 موافق

 العبارة موافق

 

0.48 

 

2.8 

 

105 

 

06 

 

02 

 

97 

األستاذ یقوم بتقییم النشاط الذي 

 تمارسه

    spss : التحلیل االحصائينتائج                                              
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أثناء ممارستهم لألنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم  إن تقییم األستاذ للتالمیذ     

یكون رمزي بحیث یثني على  میحفز التلمیذ على المثابرة والعمل الجید لیأخذ ثقة األستاذ والتقیی ،المتوسط

ن التقییم إذا طبق مثل ما یعمل به في الفصل ، ألالتي اخطأ فیها األمورالنصائح  له التلمیذ ویعطي

 .الدراسي یجعل التلمیذ مقید وبالتالي یجعله ینفر منه 

ن األستاذ الذي یشرف علیهم في نشاطهم أ) أن التالمیذ أجابوا باألغلبیة ب40رقم ( بین لنا الجدولی     

،  في حین هناك من ال یوافق 97وبلغت إجاباتهم  ئهمأدایقوم بتقییمهم على حسب الذي یمارسونه یعلمهم 

وبلغت إجاباتهم  ذلك ، وهنالك من ال یدري02وبلغت إجاباتهم  بتقویمهم للنشاط على أن األستاذ ال یقوم 

 .0.48 ، و قدر االنحراف المعیاري2.8 قد قدر المتوسط الحسابي، و 06

وكما یرى أنصار البنائیة الوظیفیة " إن المدرسة كتنظیم اجتماعي تعمل على تخصیص التالمیذ في      

مراكزهم المحددة لهم داخل البناء االجتماعي، لهذا التنظیم، ولكن هذا التخصیص ینتج هن طریق عملیات 

ئمة وانجازها ال یمكن أن التقییم واكتساب أو اتخاذ األدوار المالئمة. كما أن عملیة اتخاذ األدوار المال

تتحقق عن طریق التعلم فقط، ولكن عن طریق أیضا كیف تكون هذه األدوار صحیحة وفعالة، ومصاحبة 

ن تلك العملیات إجل تحقیق اإلشباع الفردي وتضامن الجماعة ومن ثم، فأبعناصر المكافأة أو الجزاء من 

الجتماعي للمدرسة. وعالوة على ذلك، إن تظهر بصورة طبیعیة من خالل ممارسة الدور في البناء ا

 )1تحقیق واقعیة الدور للتالمیذ یظهر من خالل عملیة اكتسابهم الثقافة و التنشئة االجتماعیة.(

 إنماوالتقییم هنا لیس تقییم رسمي كما ذكرنا سابقا كالذي هو في الفصل الدراسي والمواد الدراسیة،      

 لتالمیذ وتصحیح أخطائهم في المرة المقبلة.ل واإلرشادللنصائح  األستاذتوجیه 

تقدیر على ما یقوم به من نشاط لیكون حافزا له على الالطالب  إعطاءهو تقییم الالهدف من "     

 .هذا النشاط موقفا تعلیمیا محببا إلیه باعتبارالمشاركة التلقائیة، 

ن ذلك یكون له اكبر إجماعیة، ف فردیة، أو بصورةطالب لألنشطة سواء كان ذلك بصورة مشاركة ال     

لجو من الحریة للطالب یساعدهم على ااألثر في تحقیق األهداف المرجوة من النشاط، وكذا توفیر 

 ) 2االكتشاف".(

                                        
، (د.ط)، التطوریة والمداخل النظریة والدراسات المیدانیة النشأةعلم اجتماع التربیة الحدیث الرحمن،  ) عبد اهللا محمد عبد1

  ).50 -49،  ص.ص (1998، اإلسكندریةدار المعرفة الجامعیة، 
 ) سهام محمد امر اهللا طه، مرجع سبق ذكره،  ص 2.118 
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ویصلح یحاول مع التالمیذ بتنمیة قدراتهم ومواهبهم، ویعالج نقاط ضعفهم  أن األستاذلذا ینبغي على      

 في سلوكهم وأفعاله وتصرفاتهم أو في النشاط في حد ذاته. األخطاء التي یقترفوها سواء 

كما أن الهدف من تقییم األستاذ للتلمیذ إبعاد التالمیذ عن األخطاء خاصة في تصرفاتهم االنفعالیة      

حترام الغیر وحسن اكبر قدر من النصائح التي تحثهم على أ وأیضا مع منافسیهم وٕاعطاء ،مع زمالئهم

وهذه التوجیهات تساعد التلمیذ على فعهم إلى التمتع بالروح الریاضیة والروح الجماعیة، التصرف معهم، ود

كبر قدر من القیم النبیلة التي تساعده في حیاته الیومیة على تخطي الصعوبات أاكتساب وتكوین 

   ومحاولة حلها بطریقة سلمیة وناضجة وواعیة. ،والمشاكل التي یواجهها خاصة المشاكل مع اآلخرین

، شرافه على النشاط له كامل الصالحیات والقرارات التي یتخذها في حق التالمیذإثناء أن االستاذ إ*     

ن یكون قادر على  أستاذ ثناء وجود بعض التوترات واالنفعاالت بینهم، وفي هذه النقطة على األأخاصة 

راء التالمیذ في لنا آخیر یوضح األ ، والجدولة للجمیعضیوحلها بطریقة مر  ،المشاكل بین التالمیذمواجهة 

  هذه النقطة. 

العینة الممارسة للنشاط حول ردة فعل األستاذ في التعامل مع                                              جاباتإیوضح توزیع  ):41جدول رقم (

 التالمیذ المتشاجرین.     

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

ال 

 إجـابة

الغضب 

والقلق 

 واالنزعـاج.

حل النزاع واإلصالح 

والنصح واإلرشاد 

والتوجیه والتسامح 

 والنظام.

 العبارة

 

 

0.18 

 

 

2.8 

 

 

02 

 

 

15 

 

 

88 

لو حصل سوء تفاهم 

أو شجار مع زمیلك 

أثناء ممارسة النشاط 

كیف تكون ردة فعل 

 األستاذ تجاهكما؟

 spss : نتائج التحلیل االحصائي     

یحدث بین التالمیذ أثناء مزاولتهم وممارستهم للنشاط الثقافي أو الریاضي المدرسي تخاصم أو       

في حل النزاع  والطریقة التي ینتهجها األستاذشجار أو سوء تفاهم بین الزمالء، والفاصل بینهما رد فعل 
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وهناك من ینهي بینهم، وتختلف ردة الفعل من أستاذ إلى أخر، فهناك من یكون قاسي في ردة فعله، 

ن ردة وتم طرح هذا السؤال ألوهناك من ال یبالي بهم، النزاع بطریقة حكیمة ترضي جمیع أطراف النزاع، 

ن أي سلوك أو إف ،فعل األستاذ تجاه هذا األمر، له أهمیة عند التلمیذ، فباعتبار األستاذ یعد قدوة للتالمیذ

ر قد یكون ایجابي أو سلبي حسب طبیعة رد فعل تصرف یقومه به تجاه تالمیذه في هذا الشأن له تأثی

جل معرفة آراء التالمیذ بكل أاألستاذ تجاه ذلك، وهنا تركنا السؤال مفتوح ولم یتم تقیده باإلجابات، من 

  بحریة حول هذا الموضوع. 

 لحص لو األستاذردة فعل م فیما یخص راءهآالتالمیذ أجابوا عن أن  ) 41رقم ( بین لنا الجدولی     

، ولقد تم إجابة التالمیذ كل الریاضي المدرسي أوممارستك للنشاط الثقافي  أثناءنزاع بینك وبین زمیلك 

حل النزاع واإلصالح والنصح  قالمن  رأیه، وهناك اتفاق وتباین في اآلراء بین التالمیذ، فهناك كحسب

الغضب والقلق وهناك من قال ، 88 ومثلت األغلبیة والذي بلغ عددهم ،واإلرشاد والتوجیه والتسامح والنظام

، حیث قدر 02دهم دوعحین هناك من لم یبدي رأیه في هذا السؤال في  ،15وبلغت إجاباتهم  واالنزعـاج

ــ  ــ أ 2.8المتوسط الحسابي بــ ــ  .0.18ما االنحراف المعیاري قدر بـ

 إذا باإلیجابعلى التالمیذ سواء  التأثیرتلعب دورا هاما وبارزا في  األستاذشخصیة  أنال شك       

كانت عكس ذلك ضعیفة وغیر قادرة على العطاء بكل  إذا ،بالسلب أوكانت شخصیته قویة فعالة متزنة 

 التربویة والخلقیة. األشكال

والمنفعل ومنها والهادئ، یة وبشخصیات مختلفة منها العنیف التالمیذ یتسمون بفروق فرد أنوبما       

 أونزاعات  أوالتالمیذ یحدث بینهم خالفات  أنوغیرها من الصفات التي یتمیزون بها، وهذا یعني 

 األستاذ.تدخل  شجارات، مما یتطلب

یتسم بالشخصیة القیادیة وتحدد مكانته وقدراته متسما بالحب  أنفي هذا الموقف یجب  واألستاذ      

 ضبط النفس في المواقف التي تتطلب ذلك. إلى وأیضاوالتقدیر واالحترام، 

ویفقد  ،له مقاسیا علیهم حتى ینفروا منه ویكرهونه، وال یكون متسامحا كثیرا  فیفقد احترامهیكون فال     

 السیطرة في التحكم فیه.

الریاضیة في  أوالثقافیة  األنشطةممارستهم  خاللوجود مشكلة بین التالمیذ  ثناءأ األستاذفعلى       

تلمیذ دون  أليمیل  أيفیما اختلف فیه التالمیذ وال یبدي  بإنصافیحكم  أنعلیه ،مرحلة التعلیم المتوسط 

والنصائح والتوجیهات  اإلرشادن یوجه أالجماعة، فهذا یثیر الغیرة بین التالمیذ، وظهور انقسام بینهم، و 
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ن خالل فرض طلب السماح كل واحد من وللمجموعة ككل ویحاول اإلصالح بینهما، م للمتخاصمین

األخر، وفرض االحترام بین المجموعة ككل ویحاول اإلصالح بینهما، بدال من القلق والتعصب والغضب 

  واالنزعاج. 

تأتي مرحلة مناقشة هذه النتائج عن طریق  ،بعد ما تم تحلیل البیانات والمعلومات المتحصل علیها *  

 لها. سالیب االحصائیة المناسبةاأل

 :ر بیانات الدراسةیتفس مناقشة و  •
من الضروري في البحوث والدراسات في العلوم االجتماعیة بعد خطوة عرض وتحلیل بیانات      

و أهمیة عن الخطوات والمراحل التي سبقتها وهي خطوة أتأتي بعدها خطوة ال تقل  ،الخاصة بالدراسة

لى النتیجة إو نفیها، للوصول أثبات وتأكید فرضیات الدراسة إجل أمن  ،مرحلة تفسیر نتائج هذه البیانات

سالیب أیضا مثل الخطوة التي سبقتها على ألیها الدراسة، وهذه الخطوة تعتمد إالنهائیة التي توصلت 

 احصائیة مناسبة تساعد على توضیح وتبیان نتائج الدراسة بطریقة علمیة ودقیقة.
هذا النوع  ختیارا، و معامل التوافقحصائي مناسب لهذه الدراسة والذي یتمثل في إسلوب أوتم اختیار     

و رفضها، وهذا ما أجل التأكد من قبول الفرضیة أشرنا في السابق من أحصائیة كما سالیب اإلمن األ

حداهما أ ختبارلالحصائي قائم على فرضیتین إسلوب من خالل اعتماده على نظام لیه هذا األإیهدف 

 و فرضیة البحث، حیث تعتبر:أخرى الفرضیة البدیلة  الفرضیة الصفریة واأل

: و هي عبارة تصف ما یعتقده الباحث حول الموضوع قید الدراسة، فقد یعتقد بأن الفرضیة البدیلة -

 هناك عالقة بین متغیرات الدراسة، أو بشكل عام هناك شيء ما یحدث.

 )1عتقده الباحث.(هي عبارة تصف عكس ما ی الفرضیة الصفریة: -

 حصائیة من خالل النتائج المتحصل علیها:   إو فیما یلي یتم التحقق والتأكد من فرضیات بطریقة      

 تفسیر بیانات الدراسة حسب الفرضیة األولى: مناقشة و -1

والتي ركزت فیها على مساهمة االنشطة الثقافیة  ،ولىنتائج الفرضیة األ تحلیلعرض و بعد ما تم     

والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التعاون في اطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة للتلمیذ في مرحلة التعلیم 

                                        
طروحة مقدمة لنیل أ ،في تفعیل القطاع الخاص الجزائريدورها  المتوسطة و المؤسسات الصغیرة و ،زرفة بولقواس ) 1

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة والعلوم االسالمیة، قسم العلوم  ،، غیر منشورةشهادة الدكتوراه في علم االجتماع
 .258جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر، ص  االجتماعیة،
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المتوسط، تأتي مرحلة مناقشة هذه النتائج من خالل استخدامنا معامل التوافق وتطبیقه على كل محاور 

 ة، وتم توضیحها بالطریقة التالیة: الخاصة بهذه الفرضی

24 -07جدول رقم   
 غیر موافق ال ادري المجموع

 
 موافق

 
 التكرار

 العبارات

105 02 
0.0004 

01 
0.0002 

102 
0.107 

 النشاط الذي تمارسه مع زمالئك یكسبك التعاون.

105 10 
0.012 

03 
0.001 

92 
0.087 

زمالئك.ممارسة النشاط یشعرك بأنك مسؤول لمساعدة   

105 02 
0.0004 

04 
0.003 

99 
0.101 

مارسة النشاط یجعلك تشعر بالمتعة في مساعدة اآلخرینم  

105 12 
0.017 

06 
0.007 

87 
0.078 

 ممارسة النشاط یشعرك بأنك على وفاق مع زمالئك واآلخرین.

105 15 
0.026 

04 
0.003 

86 
0.076 

التفاهم بینكم. تعتقد أن النشاط الذي تمارسه مع زمالئك یؤدي إلى  

105 15 
0.026 

11 
0.024 

79 
0.064 

النشاط الذي تمارسه له دور في جعلك تشارك وتساعد زمالئك أفكارهم 
 واهتماماتهم

105 08 
0.007 

06 
0.007 

91 
0.085 

 النشاط الذي تمارسه جعلك متسامحا أكثر مع زمالئك ومع اآلخرین.

105 03 
0.001 

03 
0.001 

99 
0.101 

 النشاط الذي تمارسه یجعلك تحترم وتقدر زمالئك واآلخرین.

105 13 
0.019 

09 
0.016 

83 
0.071 

 ممارسة النشاط ساعدك على نسیان الخالف مع زمالئك.

105 02 
0.0004 

0 
0 

103 
0.109 

 ما شعورك حین تساعد زمالئك أثناء ممارستك للنشاط

1050 
1.05 

82 
0.109 

47 
0.062 

921 
0.879 

 المجموع

 
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜²
𝑜𝑜𝑛𝑛 .𝑜𝑜𝑜𝑜

  نبین:لتوضیح البیانات المتحصل علیها في الجدول  و  

  𝑑𝑑 = 1022

921.105
= 10404

96705
= 0.107                                       
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 :خطوات المناقشة

في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ  تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةال الفرضیة الصفریة:  -

 .المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ  تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةالفرضیة البدیلة:  -

 .المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

c   𝑐𝑐هي معامل التوافق  أداة المناقشة: - = �1 − 1
𝑑𝑑

= �1 − 1
1.05

= 0.218 

 =cالتعویض بالقیم المحسوبة في الجدول، في القانون السابق ذكره وجد أن معامل التوافق بعد و -

0.218 

  :اختبار المعنویة لمعامل التوافق

𝑥𝑥2 = 𝑜𝑜 .𝑐𝑐2

1−𝑐𝑐2
= 1050×𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  2

1−𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  ² =  بحیث: 49.853

 =x²  49.856 ن:وجد أ                              

 تكرار اإلجابات(نعم/ال). n: بحیث تمثل إیجاد درجة الحریة

 عدد العبارات cتمثل  و  

𝑑𝑑𝑑𝑑بحیث:                = (𝑛𝑛 − 1)(𝑐𝑐− 1) = (3− 1)(10− 1) = 18 

 0.05عند درجة  28.87الجدولیة: وجد أنها تساوي  x²إیجاد 

 .كاي مربع المحسوبةقل من أ الجدولیة كاي مربعنالحظ أن   مالحظة:

تساهم  ن الفرضیة الصفریة والتي مفادها، الأمما سبق تم توضیح ومن خالل المعطیات  :القرار -

في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ المراهق الممارس لألنشطة في  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

تي وقبول الفرضیة البدیلة وبالتالي تتحقق فرضیة الدراسة وال هارفضتم ، مرحلة التعلیم المتوسط

 في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ المراهق  تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةمفادها، 

 .الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

ن الجمعیة الثقافیة والریاضیة أمن خالل البیانات واالحصاءات في الجدول الموضح یتبن لنا      

لها دور مهم جدا ومساهمتها من خالل اعتمادها على االنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في  ،المدرسیة

هم عملیات أتنمیة التعاون للتلمیذ المراهق الممارس لها في مرحلة التعلیم المتوسط، والذي یعتبر من 

نشطة الجماعیة ثر على األكأ ن الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تعتمدأ عتباراوبالتفاعل االجتماعي، 
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                                  اون فیما بینهم.                وبالتالي یتم توفیر جو یسوده التع ،كثر على العمل الجماعيأمما یساعد التالمیذ 

 :ثانیةتفسیر بیانات الدراسة حسب الفرضیة ال مناقشة و -2

ولى ننتقل لمناقشة الفرضیة الثانیة، حیث ركزت فیها على بعد ما تم مناقشة نتائج الفرضیة األ    

نشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في تنمیة قیمة التكیف في اطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة مساهمة األ

 للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط، وننتهج نفس الطریقة في الفرضیة الثانیة:

34 -07جدول رقم   
غیر  ال ادري المجموع

 موافق
 

 موافق
 

 التكرار

 العبارات

105 05 
0.002 

13 
0.010 

87 
0.111 

 تسود روح الجماعة بینك وبین زمالئك أثناء ممارستكم للنشاط.

105 19 
0.024 

10 
0.006 

76 
0.084 

 ممارستك للنشاط ساعدك على االحتكاك والمیول أكثر إلى زمالئك.

105 13 
0.011 

20 
0.025 

72 
0.076 

 ساعدك النشاط الذي تمارسه في التعبیر عن مشاعرك لزمالئك.

105 20 
0.027 

19 
0.022 

66 
0.064 

 ممارسة النشاط ساعدك في تقبل آراء زمالئك الخاصة بك.
 

105 29 
0.056 

05 
0.001 

71 
0.074 

 ممارسة النشاط یشعرك بأنك شخص محبوب من قبل زمالئك.
 

105 22 
0.032 

21 
0.027 

61 
0.055 

ممارستك للنشاط ساعدك على إزالة الشعور بعدم الراحة مع وجود 
 اآلخرین.

 
105 17 

0.019 
07 

0.003 
81 

0.096 
من خالل ما تعلمته من النشاط الذي تمارسه جعلك منضبط في 

 حیاتك الیومیة.
105 12 

0.009 
22 

0.029 
71 

0.074 
 الحصص التي تمارسها في النشاط كافیة للتأقلم مع زمالئك.

 

105 
 

05 
0.002 

37 
0.085 

63 
0.058 

حین تواجهك مشكلة أثناء ممارستك  للنشاط كیف تكون ردة فعل 
 زمالئك تجاهك

944 
1.082 

142 
0.182 

154 
0.208 

648 
0.692 

 المجموع
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 :خطوات المناقشة

 تلمیذلفي تنمیة قیمة التكیف ل تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةال الفرضیة الصفریة:  -

 .المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

 تلمیذلفي تنمیة قیمة التكیف ل تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةالفرضیة البدیلة:  -

  .المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

c   𝑐𝑐هي معامل التوافق  أداة المناقشة: - = �1 − 1
𝑑𝑑

= �1 − 1
1.082

= 0.275 

 =cبعد التعویض بالقیم المحسوبة في الجدول، في القانون السابق ذكره وجد أن معامل التوافق و -

0.275 

 =x² 71.314 ن:وجد أ اختبار المعنویة لمعامل التوافقوبعد      

 0.05عند درجة  26.30الجدولیة: وجد أنها تساوي  x²إیجاد 

 .مربع المحسوبة كايقل من أ مربع الجدولیة كاينالحظ أن   مالحظة:    

 ن الفرضیة الصفریة والتي تقول ال تساهمأفإننا نالحظ  ،بعد النتائج التي تم التحصل علیها :القرار

المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة  لتلمیذلفي تنمیة قیمة التكیف  الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

الجمعیة الثقافیة تساهم  وثبوت الفرضیة البدیلة وهذا یعني ثبوت فرضیة الدراسة .التعلیم المتوسط

المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم  لتلمیذلفي تنمیة قیمة التكیف  والریاضیة المدرسیة

    .المتوسط

ن الجمعیة الثقافیة والریاضیة أثبات فرضیة الدراسیة حیث إمن كل ما سبق وبوجود معطیات ونتائج تم    

ذ یعتبر إالمدرسیة تساهم في تنمیة التكیف للتلمیذ المراهق الممارس لها في مرحلة التعلیم المتوسط، 

كثر على االندماج وزیادة أویساعده  ،التكیف من القیم االجتماعیة یسعى للتوافق االجتماعي للتلمیذ

فهو بذلك  ،و ریاضيأحد النشاطین سواء كان ثقافي مارسته ألالتفاعل االجتماعي لدیه. ولهذا فالتلمیذ بم

یضا خارجه مع المحیط الذي یعیش فیه أو  ،ینمي لدیه فرصة التكیف مع زمالءه داخل جماعة النشاط

 كثر تأقلما مع االخرین. أویصبح 
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 :ثالثةتفسیر بیانات الدراسة حسب الفرضیة ال مناقشة و -3   

بعد ما تم مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة ننتقل لمناقشة الفرضیة الثالثة، حیث ركزت فیها على مساهمة     

المراهق الممارس لألنشطة في  لتلمیذل زیادة العالقات االجتماعیةاالنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في 

 ، وننتهج نفس الطریقة في هذه الفرضیة:مرحلة التعلیم المتوسط

44 -07جدول رقم   

 غیر موافق ال ادري المجموع

 

 موافق

 

 التكرار

 العبارات

105 05 

0.003 

03 

0.0006 

97 

0.147 

 ممارسة النشاط جعلك تشعر بأنك عضو في جماعة األصدقاء.

105 18 

0.035 

07 

0.003 

80 

0.100 

 ممارستك للنشاط له دور في جعل عالقتك بزمالئك تدوم أطول.

105 11 

0.013 

22 

0.032 

72 

0.081 

 تربط عالقة بزمالئك خارج النشاط الذي تمارسونه.

105 15 

0.024 

09 

0.005 

81 

0.103 

 تشعر بأنك محل ثقة من قبل زمالئك أثناء ممارستكم للنشاط.

 

105 08 

0.007 

05 

0.0004 

92 

0.132 

 ساعدك النشاط الذي تمارسه من تكوین عالقات صداقة جدیدة.

 

105 10 

0.011 

18 

0.022 

77 

0.093 

هدفك من االنخراط في النشاط الذي تمارسه تكوین وزیادة صداقات 

 مع اآلخرین.

 

105 20 

0.043 

44 

0.128 

41 

0.026 

رد فعلك لو حدث خلل في عالقتك مع زمالئك أثناء ممارستكم 

 للنشاط هو االنزعاج.

 

105 01 

0.0001 

35 

0.082 

69 

0.074 

زمالئك بعد ممارستك للنشاط؟هل تغیرت معاملتك مع   

840 

1.154 

88 

0.125 

143 

0.273 

 

609 

0.756 

 

 المجموع
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 :خطوات المناقشة

 للتلمیذ االجتماعیة في زیادة العالقات تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة الالفرضیة الصفریة:  -

.المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط  

 للتلمیذ في زیادة العالقات االجتماعیة تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیةالبدیلة:  الفرضیة -

  .المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة التعلیم المتوسط

c   𝑐𝑐هي معامل التوافق  أداة المناقشة: - = �1 − 1
𝑑𝑑

= �1 − 1
1.154

= 0.365 

 =cالتعویض بالقیم المحسوبة في الجدول، في القانون السابق ذكره وجد أن معامل التوافق بعد و -

0.365 

 x²= 111.775 ن:أ وجد المعنویة لمعامل التوافق اختباروبعد  

 23.68الجدولیة: وجد أنها تساوي  x²إیجاد 

 .كاي مربع المحسوبةقل من أ كاي مربع الجدولیةنالحظ أن   مالحظة:    

 ن الفرضیة الصفریة والتي تقول ال تساهمأبعد النتائج التي تم التحصل علیها فإننا نالحظ  :القرار  

المراهق الممارس لألنشطة في  لتلمیذل في زیادة العالقات االجتماعیة الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

الجمعیة الثقافیة تساهم  وثبوت الفرضیة البدیلة وهذا یعني ثبوت فرضیة الدراسة .مرحلة التعلیم المتوسط

المراهق الممارس لألنشطة في مرحلة  تلمیذلل في زیادة العالقات االجتماعیة والریاضیة المدرسیة

    .التعلیم المتوسط

ساسیا في تنمیة التلمیذ المراهق في كافة أالعالقات االجتماعیة داخل الجماعة تلعب دورا فعاال و     

والتحلي بالروح  ،عضاء الجماعة واالحترامأالجوانب، من حیث مساعدته على التفاهم المشترك بین 

لى التماسك والتضامن إمما یؤدي  ،عضاء الجماعةأوزیادة الثقة بین  ،وتحمل المسؤولیة ،الریاضیة

من خالل تكوینه للصداقات مع  جتماعیاالى ذلك تجعل التلمیذ إفیما بینهم، باإلضافة  نتماءواال

 االخرین، وهذا ما تحققه الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في هذه الفترة العمریة للتالمیذ. 

بعد ما تم مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة  :الرابعةتفسیر بیانات الدراسة حسب الفرضیة  مناقشة و -4

 والریاضیة الثقافیة الجمعیة في لفرضیة الرابعة، حیث ركزت فیها على مساهمة المؤطرینننتقل لمناقشة ا

 التعلیم مرحلة في لألنشطة الممارس المراهق للتلمیذ االجتماعي تنمیة التفاعل في ودورهم المدرسیة

 المتوسط، وباتباع خطوات معامل التوافق تم التوصل الى ما یلي:
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54 -07جدول رقم   
 غیر موافق ال ادري المجموع

 

 موافق

 

 التكرار  

 العبارات

105 12 

0.014 

15 

0.018 

78 

0.069 

 یهتم مسؤولوا المدرسة باألنشطة التي تمارسونها.

105 12 

0.014 

20 

0.031 

73 

0.061 

تقوم المدرسة بتنظیم المسابقات المتعلقة بالنشاط الذي تمارسه مع 

 المدارس األخرى.

105 12 

0.014 

19 

0.284 

74 

0.063 

توفر لكم المدرسة الظروف والوسائل المناسبة للممارسة األنشطة 

 داخلها.

105 14 

0.019 

07 

0.004 

84 

0.081 

 هناك تشجیع من قبل مسؤولي المدرسة في حالة فوزكم.

105 17 

0.027 

24 

0.045 

64 

0.047 

 تختار النشاط الذي تمارسه حسب رغبتك.

105 13 

0.016 

09 

0.006 

83 

0.079 

یسمح لك األستاذ بالتعبیر عن آرائك واقتراحاتك بالتفهم ودون أن 

 ینزعج منك.

105 08 

0.006 

08 

0.005 

89 

0.091 

یهتم األستاذ ألمرك ویساعدك في تخطي مشاكلك أثناء ممارسة 

 النشاط.

105 03 

0.001 

02 

0.0000004 

100 

0.115 

والتفاهم واحترام یعلمك األستاذ أثناء ممارسة النشاط التعاون 

 زمالئك ومنافسك.

105 06 

0.003 

 

02 

0.0000004 

 

97 

0.108 

 

 األستاذ یقوم بتقییم النشاط الذي تمارسه

105 02 

0.0004 

 

 

15 

0.018 

 

88 

0.089 

 

لو حصل سوء تفاهم أو شجار مع زمیلك أثناء ممارسة النشاط 

 كیف تكون ردة فعل األستاذ تجاهكما؟

1050 

1.328 

99 

0.114 

121 

0.411 

830 

0.803 

 المجموع

 



 الفصل السابع                 عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشة النتائج                  
 

217 
 

 :خطوات المناقشة

  التفاعل تنمیة في دور المدرسیة والریاضیة الثقافیة الجمعیة في للمؤطرین الفرضیة الصفریة: لیس -

 المتوسط. التعلیم مرحلة في لألنشطة الممارس المراهق للتلمیذ االجتماعي

  التفاعل تنمیة في دور المدرسیة والریاضیة الثقافیة الجمعیة في للمؤطرینالفرضیة البدیلة:  -

 المتوسط. التعلیم مرحلة في لألنشطة الممارس المراهق للتلمیذ االجتماعي

c   𝑐𝑐هي معامل التوافق  أداة المناقشة: - = �1 − 1
𝑑𝑑

= �1 − 1
1.328

= 0.497 

 =cبعد التعویض بالقیم المحسوبة في الجدول، في القانون السابق ذكره وجد أن معامل التوافق و -

0.497 

 x²= 259.112 ن:وجد أ اختبار المعنویة لمعامل التوافقوبعد 

 28.87الجدولیة: وجد أنها تساوي  x²إیجاد 

 .كاي مربع المحسوبةقل من أ كاي مربع الجدولیةنالحظ أن   مالحظة:   

 لیسن الفرضیة الصفریة والتي تقول أبعد النتائج التي تم التحصل علیها فإننا نالحظ  :القرار -

 المراهق للتلمیذ االجتماعي التفاعل  تنمیة في دور المدرسیة والریاضیة الثقافیة الجمعیة في للمؤطرین

وثبوت الفرضیة البدیلة وهذا مفاده ثبوت فرضیة  .المتوسط التعلیم مرحلة في لألنشطة الممارس

 تنمیة التفاعل في دور المدرسیة والریاضیة الثقافیة الجمعیة في المؤطرین نأالدراسة والتي تؤكد 

 .المتوسط التعلیم مرحلة في لألنشطة الممارس المراهق للتلمیذ االجتماعي

وبهذا فإن للمؤطرین في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة دور في تنمیة التفاعل االجتماعي     

عیة ومستشارها للتلمیذ المراهق في مرحلة التعلیم المتوسط، ویشمل مؤطرین الجمعیة كل من رئیس الجم

ساتذة فعال وهذا من خالل ما یقدمونه من المالي واالساتذة المشرفین على االنشطة، ویعتبر دور األ

 ،تنمیة التفاعل االجتماعي وما یسوده من قیم التعاون والتكیف فيالتوجیهات واالرشادات التي تساعدهم 

منح وٕاعطاء النصائح للتالمیذ الممارسین و  ،وخلق جو من االحترام والتفاهم وروح الجماعة بین التالمیذ

لألنشطة الحترام الرأي األخر والتعود على العمل الجماعي، والمشاركة الفّعالة في النشاطات المنجزة، 

  وٕاتقان العمل، وترسیخ فكرة القیام بما یستطیع فعله وبذل الجهد المستطاع.
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 الفرضیة العامة:

یضا تحققت أن الفرضیة العامة أربعة للدراسة تحققت، فهذا یعني الفرعیة األن نتائج الفرضیات أبما    

 :والتي  مفادها

لتلمیذ(المراهق) في مرحلة لالتفاعل االجتماعي  في تنمیةتساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة "

 ".التعلیم المتوسط

نشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في األكدت على مساهمة أ يوالت ،* بعد التأكد من فرضیات الدراسة  

تنمیة التفاعل االجتماعي للتلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط، وهذا من خالل النتائج المتحصل علیها من 

یضا أن التفاعل االجتماعي یعتمد على العالقات االجتماعیة داخل الجماعة، وكونه أداة االستبیان، وبما أ

بتطبیق هذا المقیاس  قمنا یاس العالقات االجتماعیة (السوسیومتري)، فلقدیحتوى على مقیاس یعرف بمق

كثر على طبیعة ونوعیة العالقات أعلى جماعة من التالمیذ تمارس نشاط موحد، من خاللها تم التعرف 

 الموجدة داخل هذه الجدول.

شكال أالمصفوفات و  و جداولالكثر من خالل أوسیتم توضحه  لیهإ وهذا ما سوف نتطرق    

   السوسیوجرام والتحالیل الخاصة بهم التالیة. 
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 .عرض وتفسیر نتائج الدراسة الخاصة بالقیاس السوسیومتري  -1-3 -7

إن الغرض من مقیاس السوسیوجرام هو معرفة درجة العالقات االجتماعیة بین أفراد الجماعة، حیث       

یبین لنا نوعیة العالقات بین أفراد الجماعة، إذا كانت متجمعة ومتماسكة، أو مفككة،  أن السوسیوجرام

وفي موضوعنا هذا الذي یدرس التفاعل االجتماعي ضمن األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة 

ط الریاضي تم اختیار جماعة النشا ،التعلیم المتوسط، ومن خالل تطبیق هذا المقیاس على جماعة النشاط

في مجال كرة القدم، إن جماعة النشاط متكونة من تالمیذ من مستویات مرحلة التعلیم المتوسط من السنة 

جل الوقوف حول درجة التفاعل بین أاألولى إلى السنة الرابعة متوسط، وأیضا من أقسام مختلفة. وهذا من 

التي تجمعهم بما أنهم ینتمون إلى جماعة  التالمیذ أثناء ممارستهم للنشاط، وكذا معرفة طبیعة العالقات

 النشاط.

 والسوسیوجرام هو عبارة عن أنواع من العالقات نذكرها كالتالي:    

 عالقة مركزیة. -              

 .(تبادلیة) عالقة مزدوجة -              

 عالقة متتابعة. -              

 عالقة دائریة مقفلة.     - 

 عالقة مفردة.  -  

 حیادیة. -  
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 ؟ یشاركك في النشاط الذي تمارسه یالزم اختر -1
 

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1                 x  1 
2          x         1 
3 x                  1 
4   x                1 
5                 x  1 
6     x              1 
7  x                 1 
8   x                1 
9                x   1 
10                 x  1 
11 x                  1 
12       x            1 
13                  x 1 
14     x              1 
15                 x  1 
16   x                1 
17                  x 1 
18                x   1 

 18 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 2 2 المجموع
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) یوضح اختیار زمیل یشارك في النشاط.                       01(سوسیوجرام  رقم   

 

      ):      01رقم ( سوسیوجرام بیانات تحلیل  

تبین لنا المصفوفة العالقات االجتماعیة بین تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط أثناء ممارستهم للنشاط، وشكل     

تلمیذ، اختار كل تلمیذ منهم زمیله حسب طبیعة األسئلة  18بیانات مجمعة لجماعة التالمیذ عددهم  السوسیوجرام

 الموجودة في المصفوفة، ومن خالل إجابات التالمیذ حول السؤال األول شكل السوسیوجرام بالطریقة التالیة: 

  عالقات ایجابیة متبادلة ویرمز لها بالرمز                           

 عالقات ایجابیة من طرف واحد ویرمز لها بالرمز  

 أما بخصوص تفسیر أنماط العالقات كما هي موضحة في السوسیوجرام، والتي نوضحها كما یلي:      

 ).17) نحو (15، 10، 5، 1) و ( 03) نحو (10، 8، 4ممثلة في (   عالقات مركزیة: - 

 )، 18، 17، 1، 3، 4)، وأیضا ( 18، 17، 10، 2، 7، 12: ( 01:  تتمثل في عالقة عالقات متتابعة -

17 

16 

 

11 

 

8 

 

5 

15 

7 

 

3 

 

13 

 

10 

6 

 

12 

 

14 

 

18 

 

9 

 

4 

2 

 

1 
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 ).1، 3، 16، 9)، و ( 18، 17، 5، 6)، و ( 18، 17، 1، 11( و 

) إلى 6)، (8) إلى    (13)، (16) إلى (9)، (7) إلى (12)، (3) إلى (8)، (3) إلى (4( عالقات منفردة: -

 ).  17إلى ( )15)، وأیضا (5) إلى (14)، (5(

 ؟"یشاركك في النشاط الذي تمارسه یالزم اختروبعد قراءة السوسیوجرام، من خالل طرح السؤال "       

یبین لنا هذا الشكل وجود عالقات ایجابیة بین التالمیذ الممارسین للنشاط، وفي هذا السؤال بین لنا        

ثالثة أنواع من العالقات، عالقة مركزیة ونجد اختالف في آراء في اختیارهم لزمالئهم بحیث هناك  السوسیوجرام

،  وهذا یعني انهما )17) و أیضا (3رات والمتمثل في (شخصین تم اختیارهم من قبل زمالئهم أكثر من ثالث م

صل بین التالمیذ، كما بین لنا معهم ، ما یوضح أكثر تواویفضلون ممارسة النشاط زمالئهم  محبوبان من قبل 

النشاط وجود نوع ثاني من العالقات وتتمثل في العالقات المتتابعة والتي أوضحت عن وجود خمسة منها ما 

یؤكد أن التالمیذ یتفاعلون فیما بینهم، فكل تلمیذ یختار زمیله بطریق تسلسلیة ما یجعل تعارف بین الزمالء مما 

نه لم یتم اختیارهم أسیوجرام أیضا عالقة ثالثة وهي العالقة المنفردة بالرغم من یساهم في تفاعلهم، ویوضح السو 

ما یعزز أكثر التفاعل االجتماعي  ،من قبل زمالئهم إال أنهم اختاروا زمالئهم الذین یحبون ممارسة النشاط معهم

 بینهم. 
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 ؟        النشاط الذي تمارسهیشاركك في ال تحب ان  زمیال اختر -2      
 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1        x           1 
2    x               1 
3            x       1 
4           x        1 
5             x      1 
6                   0 
7          x         1 
8          x         1 
9          x         1 
10           X        1 
11       x            1 
12         x          1 
13         x          1 
14                   0 
15      x             1 
16           x        1 
17    x               1 
18          x         1 

 18 0 0 0 1 0 1 1 3 4 2 3 0 1 0 2 0 0 0 المجموع
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) یوضح اختیار زمیل ال یشارك في النشاط.                             02(سوسیوجرام  رقم    

 ): 02رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام    

جب أال یتبادر إلى الذهن في ضوء ما تقدم أن العالقات بین األقران هي عالقات ایجابیة دائما، فقد ی       

فتعمل على تأخیر النمو االجتماعي. وحین یختار التلمیذ   تنشأ بینهم عالقات سلبیة تؤدي إلى عكس المتوقع،

فقد ال یتالءم معه أثناء ممارسة   علیه،نه یكره أو یحقد أزمیل ال یرید أن یمارس معه  النشاط لیس بالضرورة 

 النشاط ویتالءم معه خارجه.

 :جتماعیة التي یمكن أن تظهر وهياوعلیه فهناك عالقات     

 دلة و یرمز لها بالرمزعالقات سلبیة متبا -

 عالقات سلبیة من طرف واحد، ویرمز لها بالرمز        -

 ؟"ن یشاركك في النشاط الذي تمارسهأال ترید  زمیال اختر)، والتي تمثل سؤال " 02تبین لنا المصفوفة رقم (    

 فیما یلي: موضح  وولقد تم تفسیر السوسیوجرام كما ه     

 ).11) نحو (16، 11، 4)، وأیضا ( 10) نحو (18، 9، 8، 7تظهر في ( :  والتي عالقات مركزیة -

10 

16 

 

1 

 

2 

 

8 

18 11 

 

121

 

 

9 

3 

 

14 

 

5 

 17 

 

4 

6 

 
13 

15 
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، 16)، و ( 15، 6، 11، 10، 9، 12، 3) و( 15، 6، 11، 10، 9، 13، 5تظهر (  عالقات متتابعة: -

 ).16، 11، 10، 18)، و ( 15، 6، 11، 4، 17)، و ( 15، 6، 11، 10، 8، 1)، و ( 15، 6، 11

)، 11) إلى (16)، (13) إلى (5)، (10) إلى (18)، (10) إلى (7)، (8إلى ( )1بین (  عالقات منفردة: -

 ). 12) إلى (3)، (4) إلى (17(

 ). 15)، (14تمثلت في ( :حیادیة عالقات -

بقدر ما تعني أن التلمیذ ال یوجد احد من زمالئه ال یفضل أن یمارس معه  االنعزالوالحیادیة هنا ال تعني 

 النشاط.  

منها عالقة مركزیة سلبیة تظهر عدم رغبة  ،راءتنا السوسیوجرام یتبن لنا وجود مجموعة من العالقاتبعد ق       

التالمیذ مشاركة بعض زمالئهم في ممارسة النشاط، حیث اظهر السوسیوجرام وجود عالقتین مركزیتین، والتي 

مفاده عدم رغبتهم ممارسة  والذي ،بینت أن هناك فردین من أعضاء الجماعة تم اختیارهم من قبل زمالئهم

النشاط معهما، كما نجد في السوسیوجرام عالقات متتابعة تعبر أیضا عدم رغبة بعض التالمیذ في ممارسة 

النشاط مع زمالئهم، وهناك عالقات منفردة لم یتم اختیارها من قبل زمالئها في هذا السؤال ولكن هي اختارت، 

النشاط معهم، في حین بین السوسیوجرام أیضا العالقة الحیادیة والتي ممارسة  تودوا وبینت الزمالء الذین ال 

 لیس لها مشكل مع أي زمیل من جماعة النشاط.

نه من الطبیعي وجود أإن شكل السوسیوجرام ال یعكس طبیعة عالقات التالمیذ مع بعضهم البعض، إال      

بعضهم، وذلك نظرا لوجود فروقات بینهم، وهذه  عالقات أو سوء فهم بینه وبین زمالءه أثناء ممارسة النشاط مع

لو كان له طبعا   ،العالقات السلبیة ال تعني بالضرورة عدم وجود تفاعل فیما بینهم، فهي مجرد حریة رأي للتلمیذ

 وهناك من ال یریده ذلك. ،حریة االختیار فهناك زمیل محبب أن یمارس معه النشاط
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 یساعدك في القیام بالنشاط الذي تمارسه ؟     زمیال اختر -3       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1   x                1 

2          x         1 

3                 x  1 

4   x                1 
5                  x 1 

6               x    1 

7  x                 1 

8                 x  1 

9                x   1 

10 x                  1 
11 x                  1 

12       x            1 

13                 x  1 

14     x              1 

15                 x  1 

16             x      1 
17                  x 1 

18                x   1 

 18 2 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 المجموع
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 یمثل الزمیل الذي یختاره لیساعده في النشاط.)03سوسیوجرام  رقم (

     ):03(رقم  سوسیوجرام بیانات تحلیل

ویوضح لنا السوسیوجرام من  "،یساعدك في القیام بالنشاط الذي تمارسه ؟ زمیال اختر"وتشمل هذه المصفوفة     

 :خالل الشكل، ولقد تم تفسیر كما یلي

 ).17) نحو (8، 13، 15، 3(  عالقة مركزیة: - 

 ).16، 18، 17، 13، 16تمثلت في (  عالقات دائریة:- 

، 17، 3، 4)، و ( 1، 10، 2، 7، 12)، و ( 17، 13، 16، 18، 5، 14تمثلت في (  متتابعة: عالقات - 

 ). 18، 17، 15، 6)، و ( 16، 18

)، 7) نحو (12)، (16) نحو ( 8)، (5) نحو ( 14)، ( 15) نحو (6)، (3) نحو (4( عالقات منفردة: - 

 ).1) نحو (11)، (16) نحو (9(
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السوسیوجرام وجود عالقات متنوعة من خالل إجابات واختیارات التالمیذ لزمالئهم، بدایة یتبین لنا من شكل      

ویحبون أن یساعدهم أثناء ممارستهم  ،بعالقة مركزیة تؤكد على وجود شخص محبوب من قبل جماعة النشاط

والتفاهم ببین جماعة  هذا النوع من العالقات یزید من انتشار أكثر في التفاعلو  ،للنشاط، وهناك عالقات متتابعة

النشاط، باإلضافة إلى وجود عالقة دائریة توضح من أن هناك أفراد في الجماعة یحصل بینهم مساعدة وتعاون 

ن لم یتم اختیارها من قبل زمالئها إ حتى و  ،هذا ما یزید في تعزیز التفاعل، باإلضافة إلى وجود عالقات منفردة

 ئها.حب أن یساعدها غیرها من زمالإال أنها ت
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 ال ترید أن یساعدك النشاط الذي تمارسه ؟     زمیال اختر - 4        

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1           x        1 

2    x               1 

3            x       1 

4           x        1 
5            x       1 

6                   0 

7          x         1 

8               x    1 

9          x         1 

10              x     1 
11            x       1 

12         x          1 

13              x     1 

14                   0 

15              x     1 

16              x     1 
17    x               1 

18          x         1 

 16 0 0 0 1 4 0 3 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 المجموع
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.      یختاره لیساعده في النشاط ال یمثل الزمیل الذي)40سوسیوجرام  رقم (  

 

 ):  04رقم ( سوسیوجرام بیانات تحلیل

ید أن یساعدك النشاط الذي ال تر  اختر زمیال" من خالل السؤاللزمالئهم لتالمیذ تبین لنا المصفوفة اختیار ا     

 ولقد تم تفسیر العالقات بینهم من خالل شكل السوسیوجرام والتي نوضحها كما یلي: ،"؟تمارسه

) نحو 12، 5، 3)، ( 14) نحو (16، 13، 15، 10)، ( 10) نحو (9، 18، 7تشمل (  عالقة مركزیة: -  

 )12.( 

)، 10، 9، 12، 3)، و ( 10، 9، 12، 5)، و ( 10، 9، 12، 11، 4، 17: شملت: ( عالقات متتابعة -  

 ).10، 9، 12، 11، 1)، و ( 10، 9، 12، 11، 4، 2و ( 

)، 4) نحو (17)، (4) نحو (2)، (11) نحو (1)، (12نحو () 5)، (12) نحو ( 3(  عالقات منفردة: -  

 ).15) نحو(8)، (14) نحو (13)، (14) نحو (16)، (10) نحو (18(

 ).6تشمل ( :حیادیة عالقة - 
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السوسیوجرام عالقات  یوجد فيالتالمیذ لزمالئهم، إذ  تالسوسیوجرام أربع عالقات من خالل اختیارا شكل      

عالقتین مركزیتین،  وعالقات متتابعة شملت خمسة عالقات، وأیضا عالقات منفردة شملت ب والتي قدرتمركزیة، 

عشرة، إن اختیار التالمیذ لزمالئهم فیما یخص عدم تفضیلهم بعض الزمالء لعدم مساعدتهم أثناء ممارستهم 

نه ال یتواصل معه، أ معنى ذلكنه ال یرید مساعدة من زمیل له أللنشاط، هذا یعتبر فقط جزئیة ولیس بالضرورة 

 فهناك من المواقف قد یحتاجه فیها.  
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 ؟   كن ومجتهد في النشاط الذي تمارسهمتم زمیال اختر -5      

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1  x                 1 

2          x         1 

3                 x  1 

4    x               1 
5       x            1 

6               x    1 

7  x                 1 

8         x          1 

9                x   1 

10            x       1 
11 x                  1 

12       x            1 

13                 x  1 

14     x              1 

15                 x  1 

16                 x  1 
17                  x 1 

18                x   1 

 18 1 4 2 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 المجموع
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زمیل المتمكن والمجتهد في النشاط.        یمثل اختیار ال)50سوسیوجرام  رقم (  

 

 ):05رقم ( سوسیوجرامبیانات تحلیل 

"، ویوضح لنا ؟كن ومجتهد في النشاط الذي تمارسهمتم زمیال اختر) "05ویتضمن سؤال المصفوفة رقم (    

 السوسیوجرام العالقات التالیة:

 ).17) نحو (13، 15، 16، 3تحتوي ( عالقة مركزیة:  - 

 )، 17، 16، 9، 8)، و ( 7، 12، 10، 2، 1، 11واحتوت (  عالقات متتابعة: - 

 ).2، 7، 5، 14و ( 

 ). 16، 18، 17، 16)، (،27، 12، 10، 2من ( عالقة دائریة: - 

 ).15) نحو (6)، (17) نحو (13)، (1) نحو (11)، (3) نحو (4)، (9) نحو (8وهي (عالقة منفردة:  - 
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أن هناك مجموعة من  كدتأوالتي القات، منها عالقة مركزیة السوسیوجرام وجود أنواع من الع اوضح     

التالمیذ اختاروا زمیل مشترك بینهم یرونه مجتهد ومتمكن في النشاط الذي یمارسونه، كما یبین أیضا عالقات 

ن كل تلمیذ یرى زمیله اآلخر متمكن في النشاط أو  ، متتابعة ما یوضح أن التالمیذ یعتبرون زمالئهم متمكنین

الذي یمارسونه، وهذا ما یساهم في انتشار العالقات بین التالمیذ، ویبین السوسیوجرام عن وجود عالقة دائریة 

تثبت بوجود جماعة من الزمالء یرون أن هؤالء التالمیذ في هذه الجماعة هم المتمكنین في النشاط الذي 

بحیث لم یتم اختیارهم في حین هم اختاروا زمالءهم  ،السوسیوجرام من وجود عالقات منفردة یمارسونه، كما یبین

 واعتبروهم متمكنین في النشاط الذي یمارسونه. 

فهناك تالمیذ  -أو ما یسمى بالفروق الفردیة -من الطبیعي أن نجد في جماعة النشاط اختالف في القدرات   

 اط الذي یمارسونه.لهم قدرات عالیة ومتمكنین من النش

نه ال وجود للعالقة الحیادیة، وهذا یؤكد عن عدم وجود األنانیة بین التالمیذ أونجد في هذا السوسیوجرام     

حیث أن كل تلمیذ اختار زمیله الذي یراه متمكنا من النشاط الذي یمارسونه، وهذا یبین أن النشاط الذي 

 زیادة التفاعل بینهم.  على التخلي عن األنانیة و  همیمارسونه یساعد
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 ال تراه متمكن ومجتهد في النشاط الذي تمارسه ؟ زمیال اختر -6

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1     x              1 

2                   0 

3             x      1 

4             x      1 
5           x        1 

6                   0 

7          x         1 

8          x         1 

9          x         1 

10   x                1 
11                 x  1 

12         x          1 

13         x          1 

14                   0 

15                x   1 

16    x               1 
17    x               1 

18             x      1 

 15 0 1 1 0 0 3 0 1 3 2 0 0 0 1 2 1 0 0 المجموع
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متمكن ومجتهد في النشاط. لیس یمثل اختیار الزمیل) 60سوسیوجرام  رقم (  

 ): 06رقم ( سوسیوجرامبیانات تحلیل 

التي و  ،"سه؟ال تراه متمكن ومجتهد في النشاط الذي تمار  زمیال "اختروتمثل هذه المصفوفة طرح التساؤل    

 توضح كما یلي :

 ).10) نحو (8، 7، 9)، ( 13) نحو (18، 3، 4وهي (  عالقات مركزیة: -  

، 5، 10، 9، 12)،  و( 4، 17، 11، 5، 1)، و( 9، 13، 4، 16، 15وشملت (  عالقات متتابعة: -  

 )،  13، 14، 17، 11، 5، 10، 7)، و( 13، 14، 17، 11، 5، 10، 8)، و( 17، 11

 ).10، 9، 13، 18و ( 

) نحو 12)، (10) نحو(8)، (10) نحو(7)، (13) نحو (18)،(16) نحو (15وهي ( عالقات منفردة: -   

 ).13) نحو (3)، (5حو() ن1)، (9(

 ). 14)، (6)، (2وهي ( :حیادیة عالقة -   
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من خالل قراءة السوسیوجرام، تبین لنا أن التالمیذ المنتمین للنشاط اختاروا حسب معرفتهم بضعف قدرات      

من عالقات، شملت عالقة مركزیة  بعض زمالئهم أثناء ممارستهم للنشاط، وهذا ما دل علیه وشكله السوسیوجرام

وتم اتفاق بعض زمالئهم على اختیار شخصین في هذه العالقة الغیر متمكنین من النشاط الذي یمارسونه، 

وعالقات متتابعة تدل على أن كل تلمیذ یرى زمیله اآلخر ال یراه متمكن أو ال یجید في النشاط الذي یمارسه، 

یوضح أكثر أنهم متمكنین في قد  ین لم یتم اختیارها، وعدم اختیارهم وهناك عالقة منفردة هي اختارت في ح

، أما العالقة األخیرة في هذا السوسیوجرام فتمثلت یوضح عدم درایة زمالئهم بقدراتهم أو ،النشاط الذي یمارسونه

السوسیوجرام  وهذا النوع من العالقات یوضح أنها لم تختار ولم یتم اختیارها، من خالل ،في العالقة الحیادیة

 ویحاولون تنمیة قدراتهم من خالل ممارستهم للنشاط والعمل أكثر. ،قل قدرةأن هناك من التالمیذ أیتضح 
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 ؟     ن یكون قائدا للنشاط الذي تمارسهتریده أ زمیال اختر -7       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1        x           1 

2           x        1 

3                 x  1 

4   x                1 
5 x                  1 

6               x    1 

7  x                 1 

8                 x  1 

9                x   1 

10           x        1 
11            x       1 

12       x            1 

13                 x  1 

14     x              1 

15                 x  1 

16                 x  1 
17                  x 1 

18  x                 1 

 18 1 5 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 المجموع
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یمثل اختیار زمیل قائد للنشاط.)70سوسیوجرام  رقم (  

 

 ):07رقم ( سوسیوجرامبیانات تحلیل 

وتم عرض األجوبة ، "؟كون قائدا للنشاط الذي تمارسهتریده أن ی زمیال "اختروتمثل هذه المصفوفة طرح السؤال 

 :الموضح كما یليو  في شكل السوسیوجرام

 ).17)  نحو (15، 16، 3، 8، 13تمثلت في (  عالقات مركزیة: -   

، 11، 2، 18، 17، 15، 6)، و( 7، 12، 11، 2، 18، 17، 8، 1، 5، 14وهي (  عالقات متتابعة: -   

 )،   7، 12، 11، 2، 18، 17، 16، 9)، و ( 7، 12، 11، 2، 18، 17، 3، 4)، و( 7، 12

 ).2، 7، 12، 11، 10و ( 

 ).2، 7، 12، 11، 2وتتمثل في (  عالقة دائریة: -  
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) 14)، (3) إلى (4)، (16) إلى (9)، (15) إلى (6)، (17) إلى (13)، (11( ) إلى10( عالقة منفردة: - 

 ).5إلى (

القیادة وجود شخص له تأثیر على أفراد الجماعة  وتعنيما یمیز األنشطة الجماعیة هو وجود قائد داخلها،       

المسؤولیة وقیادتها، جل المحافظة على روح أإلثارة دوافعهم لبلوغ هدف معین، ومن  فرادهاأوالتنسیق بین 

 وجعلهم یتعاونون لتحقیق هدف مشترك. ،جل التأثیر في أفراد الجماعةأفالنشاط الذي یمارسه من 

وشكل السوسیوجرام في هذا السؤال من خالل اختیار الشخص المناسب لقیادتهم، فهناك اختالف في       

ل یرى زمیله اآلخر مناسب متتابعة كل زمیوجود عالقات  عن طریقاختیار قائدا داخل جماعة النشاط، وهذا 

وهذا ما تم توضحیه في عالقة مركزیة،  ،واحد جماعة النشاط اتفقوا على اختیار قائد من وهناك أفرادللقیادة، 

وهناك عالقة دائریة ترى أن القیادة تنحصر بین هؤالء األشخاص، كما توجد عالقات منفردة اختاروا زمالئهم 

 المناسبین لقیادتهم في حین لم یتم اختیارهم.

تیاره على أساساها ویتم اخ ،القیادة لها خصائص وممیزات، فمن أهم الخصائص التي یتمیز بها القائدن إ   

 نذكر:   

 حسن المظهر والتمتع باللیاقة البدنیة. -  

 حسن الخلق والتمسك بالقیم والمبادئ. -  

 یتمتع بقوة الشخصیة للتأثیر على اآلخرین ویتحمل المسؤولیة. -  

 الیقظة والذكاء والقدرة على مواجهة المشكالت. -  

 القدرة على اتخاذ القرار. -  

 ) 1القدرة على التفكیر والتحلیل والتنبؤ.( -  
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 ؟    ن یكون قائدا للنشاط الذي تمارسهال تریده أ زمیالاختر  -8       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1  x                 1 

2    x               1 

3            x       1 

4           x        0 
5   x                0 

6           x        1 

7          x         1 

8                x   1 

9          x         1 

10                   0 
11                   1 

12      x             1 

13         x          1 

14                   0 

15                x   1 

16          x         1 
17    x               1 

18   x                1 

 15 0 0 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 2 1 0 المجموع
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قائد للنشاط. ال یكون یمثل اختیار زمیل)80سوسیوجرام  رقم (  

 ):08رقم ( سوسیوجرامبیانات تحلیل 

وتم عرض ، "؟ن یكون قائدا للنشاط الذي تمارسهتریده أال  زمیال اختر"وتمثل هذه المصفوفة طرح السؤال    

 :الموضح كما یليو  ،األجوبة في شكل السوسیوجرام

 ).10) نحو (16، 9، 7وشملت ( عالقة مركزیة: -  

 )، 6، 11، 4، 17)، و ( 6، 11، 4، 2، 1)، و ( 6، 12، 3، 18وهي (  عالقات متتابعة: -  

 ).6، 12، 3، 5و ( 

) إلى 8)، (16) إلى (15)، (4) إلى (17)، (2) إلى (1)، (3) إلى (18)، (3) إلى(5( عالقة منفردة: -  

 ).10) إلى (7)، (9) إلى(13)، (16(

 ).6)، (14( عالقة حیادیة: - 

 ،السوسیوجرام یتضح لنا أن هناك أربع عالقات تجمع جماعة النشاط، تمثلت في عالقة مركزیةمن شكل        

     بحیث هناك أفراد من جماعة النشاط اتفقوا على وجود زمیل لهم ال یلیق أن یكون قائدا أو یمارس القیادة، كما 
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ر زمیل الذي ال یستطیع أن یكون إذ كل فرد من جماعة النشاط اختا ،اظهر السوسیوجرام وجود عالقة متتابعة

 ونفي جماعة النشاط ال یستطیعفراد أ هناك نأب واعتبرت قائدا لهم، باإلضافة إلى وجود عالقة منفردة اختارت

في حین لم یتم اختیارها لهذا من قبل زمالئها، أما النوع األخیر الذي شكله السوسیوجرام وهي  ،قیادة الجماعة

 فضلت عدم االختیار وفي نفس الوقت لم یتم اختیارها من قبل زمالئهم.  التيو  ، العالقة الحیادیة

والقیادة لها خصائصها وممیزاتها  ،تعتبر القیادة من أهم عناصر التي یجب أن تتوفر داخل جماعة النشاط    

 ولیس كل شخص جدیر بالقیادة أو أن یكون قائد في الجماعة.
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 ؟ معه دائما في النشاط الذي تمارسهتفضل أن تستمر  اختر زمیال -9       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1           x        1 

2          x         1 

3                 x  1 

4   x                1 
5            x       1 

6               x    1 

7  x                 1 

8   x                1 

9                x   1 

10               x    1 
11               x    1 

12       x            1 

13                 x  1 

14     x              1 

15                 x  1 

16             x      1 
17                  x 1 

18                 x  1 

 18 1 4 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 المجموع
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یمثل اختیار زمیل تستمر دائما معه في النشاط.)90سوسیوجرام  رقم (  

 ): 09رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام

وتم ، "؟ارسهتفضل أن تستمر معه دائما في النشاط الذي تم زمیال اختر"وتمثل هذه المصفوفة طرح السؤال    

 :الموضح كما یليو  ،عرض األجوبة في شكل السوسیوجرام

 ).15) نحو (10، 11، 6)، و ( 17) نحو (3، 13، 18وتمثل (  عالقة مركزیة: -   

)، و ( 18، 17، 15، 10، 2، 7، 12، 5، 14)، و ( 18، 17، 15، 11، 1وهي (  عالقات متتابعة: -   

). ونالحظ في هذه العالقات هناك 18، 17، 13، 16، 9)، و ( 18، 17، 3، 8)، و ( 18، 17، 3، 4

 عالقة متتابعة قصیرة وهناك الطویلة.

الن استمرار في ممارسة النشاط مع )، وهذا یعني أن كال الزمیلین یفض18) و (17بین ( عالقة متبادلة: -   

 بعضهما. 

 ).15) إلى (6)، (11) إلى (1)، (3) إلى (8)، (3) إلى (4)، ( 5) إلى (14وهي ( عالقة منفردة: -   
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ما تم توضیحه من خالل وهذا  ،یوضح لنا شكل السوسیوجرام وجود تجاوب من خالل اختیارات التالمیذ     

بینها عالقة تبادلیة بین عضوین من جماعة النشاط، وأیضا عالقات متتابعة من التي و  ،العالقات الموجودة

تتراوح ما بین الطول والقصر، ووضح لنا السوسیوجرام عالقتین مركزیتین تم اختیارهما أكثر من مرة من قبل 

رغبة في استمرار یذ لهم الن التالمأیبین تنوع في هذه العالقات ال نإزمالئهم، باإلضافة إلى وجود عالقة منفردة، 

 ممارسة النشاط مع بعضهم البعض.
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 ؟  معه دائما في النشاط الذي تمارسهال تفضل أن تستمر  اختر زمیال -10       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1       x            1 

2    x               1 

3            x       1 

4           x        1 
5             x      1 

6                   0 

7          x         1 

8          x         1 

9              x     1 

10                   0 
11            x       1 

12                   0 

13         x          1 

14                   0 

15                x   1 

16              x     1 
17    x               1 

18           x        1 

 14 0 0 1 0 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 المجموع



 عرض وتحلیل ومناقشة مقیاس السوسیومتري                                الفصل السابع           
 

248 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.              تستمر دائما معه في النشاطال یمثل اختیار زمیل )10سوسیوجرام  رقم (  

 

 ):10رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام  

، "؟ارسهتفضل أن تستمر معه دائما في النشاط الذي تمال  زمیال "اختروتمثل هذه المصفوفة طرح السؤال      

 :الموضح كما یليو  ،وتم عرض األجوبة في شكل السوسیوجرام

 ).14، 9، 13، 5)، و ( 12، 11، 4، 2شملت (  عالقة متتابعة: -   

 ).6)، (10)، (14)، (12وهي (  :حیادیة عالقة -   

تمثلت األولى في عالقتین متتابعتین،  ،من خالل شكل السوسیوجرام یوضح لنا وجود نوعین من العالقات      

 نه تم اختیارها من قبل بعض زمالئهم.أإال  ،وعالقة حیادیة لم تختار

بعضهم مع بعض، بالرغم من  التالمیذلهذا السؤال لیس بالضرورة یؤكد على تنافر  إن شكل السوسیوجرام     

ال یرفض  همع زمیله، لكنممارسة النشاط ال یفضل االستمرار في  تلمیذوجود هذه العالقات السلبیة فقد نجد أن ال

ال یعني عدم  لتالمیذا مع بعضهم، كما أن وجود تنافر یفضلون القیام بها اللعب معه مطلقا، فهناك أنشطة أخرى

جمعهم مع بعضهم بشكل تلقائي فیظهر بینهم التعاون و المساندة، ما یوجود التفاعل االجتماعي بینهم، فهناك 

األسئلة  التالمیذ عن هذا النوع منوٕاجابة  ممارستهم للنشاط،تسهم في زیادة التفاعل االجتماعي بینهم أثناء 
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تصرف مزعج أو فهو یعبر عن فترة  ،غیره من هذه األسئلة المطروحةالسلبیة فیما یخص مع من ال یفضل أو 

ثناء  التالمیذیقوم به زمیله تجاهه، ینقص من العالقة التي بینهما دون إلغائها، فالتفاعل االجتماعي موجود بین  أ

یعتبر  م للنشاطممارستهأثناء  لتالمیذ، فالتعاون بین اتلمیذدون أن یشعر به أي  ،بطریقة تلقائیة ممارسة النشاط

بینهم، إن اختالف التالمیذ في شخصیاتهم وخصائصهم، من الطبیعي أن ال یكون هناك توافق  تفاعال اجتماعیا

في البدایة فهم یحتاجون إلى وقت حتى یتعرفوا على بعضهم البعض، وهنا یكون دور هذا النوع من األنشطة 

 اهم والحب بینهم. مما یؤدي إلى التف ،حتى یتم التأقلم مع بعضهم البعض
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 ؟مارسهتتالءم معه في النشاط الذي ت زمیال اختر -11       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1         x          1 

2          x         1 

3 x                  1 

4   x                1 
5                 x  1 

6               x    1 

7  x                 1 

8            x       1 

9                x   1 

10       x            1 
11      x             1 

12       x            1 

13                 x  1 

14     x              1 

15                 x  1 

16   x                1 
17                  x 1 

18       x            1 

 18 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 المجموع
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.                            یمثل اختیار زمیل تتالءم معه في النشاط)11سوسیوجرام  رقم (  

 

 ): 11رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام

وتم عرض األجوبة ، "؟مارسهتتالءم معه في النشاط الذي ت زمیال "اختروتمثل هذه المصفوفة طرح السؤال    

 :الموضح كما یليو  ،في شكل السوسیوجرام

 ). 07) نحو (10،18، 12)، (17) نحو (15، 13، 5تمثلت في (  عالقة مركزیة: -  

، 15، 6، 11)، و ( 10، 2، 7، 18، 17، 5، 14)، و ( 10، 2، 7، 18، 17، 13(  متتابعة: عالقة -  

 ).16، 9، 1، 3، 4)، و ( 10، 2، 7، 12، 8)، و ( 10، 2، 7، 18، 17

 ).2، 7، 10، 2)، و ( 3، 16، 9، 1، 3تمثلت في (  عالقة دائریة: -   

 ).6() نحو11)، (3) نحو (4)، (12) نحو ( 8)، (17) نحو (13)، (5) نحو (14وهي (عالقة منفردة:  -   
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إال أن  ،غلب التالمیذ في هذا النشاط الذي یمارسونه یشكلون جماعات بینهمأیوضح لنا السوسیوجرام، أن       

هناك دائما أفضلیة للجماعة والتي یتم اختیاره أكثر من مرة، وهذا یدل على أن هذا الشخص له ممیزات ایجابیة 

میذ یتالءمون معه أثناء ممارستهم للنشاط، كما عبر السوسیوجرام أیضا عن وجود جماعة تفضل تجعل التال

دائما أن تمارس النشاط مع بعضها البعض وتتالءم فیما بینها، أو ما یسمى بالعالقات الدائریة، ونرى أن هناك 

حد أنهم في نفس الوقت ال یوجد بعض األفراد یختارون الزمالء الذین یتالءمون معهم في ممارسة النشاط، إال أ

 من زمالئهم اختارهم.

واختیارهم للزمالء الذین یتالءمون معهم دلیل على أن هناك تفاعل  ،إن إجابة التالمیذ عن هذا السؤال    

 وانسجام داخل هذه الجماعة. 
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 ؟  الذي تمارسهط ال تتالءم معه في النشا زمیال اختر -12        

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1           x        1 

2    x               1 

3                x   1 

4             x      1 
5             x      1 

6       x            1 

7          x         1 

8               x    1 

9              x     1 

10            x       1 
11            x       1 

12 x                  1 

13         x          1 

14                   0 

15                x   1 

16              x     1 
17    x               1 

18         x          1 

 17 0 0 2 1 2 2 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 المجموع
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تتالءم معه في النشاط.ال یمثل اختیار زمیل )12سوسیوجرام  رقم (  

 ):12رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام

وتم عرض األجوبة ، "؟مارسهتتالءم معه في النشاط الذي تال  زمیال "اختروتمثل هذه المصفوفة طرح السؤال   

 :الموضح كما یليو  في شكل السوسیوجرام

 ).14، 9، 13، 4، 17)، و ( 14، 16، 15، 8وتتضمن (  عالقة متتابعة: -  

 ).1، 12، 11، 1وهي  (  عالقة دائریة: -

 ،یوضح لنا السوسیوجرام شكل العالقات من خالل إجابات التالمیذ واختیارهم لزمالئهم في هذا السؤال     

ونالحظ أن هناك نوعین من العالقات األولى عالقة متتابعة، بحیث كل زمیل اختار زمیله الذي ال یتالءم معه 

یذ الذي ال یتالءم مع زمیله في النشاط، ال التلمفدائریة،  ةفي النشاط الذي یمارسونه مع بعضهم، وأیضا عالق

نه ال یوجد عالقة مع زمیله بل هو ال یتالءم معه في النشاط، وهذا نظرا لطبیعة النشاط الجماعي،  أیعني 

عتمد على اللعب ی الذيوهو نشاط كرة القدم  ،وخاصة النشاط الذي تم االعتماد علیه في المقیاس السوسیومتري

مهارة كل شخص ودوره ومركزه في النشاط، فكل فرد من هذه الجماعة یكمل دور الفرد أیضا على و  ،الجماعي
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اآلخر داخل النشاط، وهنا قد تحدث بعض الثغرات بحیث قد ال یستطیع فرد من أعضاء الجماعة أن یتالءم مع 

الءم بین هذا ما یجعل في بعض األحیان عدم ت ،فكل شخص مهارته وأسلوبه ،زمیله أثناء ممارستهم النشاط

 زمیلین في جماعة النشاط. 
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 ؟  یرافقك خالل النشاط الذي تمارسه تحب أن زمیال اختر -13       

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1               x    1 

2          x         1 

3           x        1 

4   x                1 
5                 x  1 

6     x              1 

7  x                 1 

8                   1 

9                 x  1 

10           x     x   1 
11               x    1 

12       x            1 

13                 x  1 

14     x              1 

15                 x  1 

16   x                1 
17                  x 1 

18               x    1 

 18 1 4 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 المجموع
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         یمثل سوسیوجرام اختیار زمیل یرافقك خالل النشاط.)13سوسیوجرام  رقم (

 

 ):13رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام

ویوضح لنا  ،"؟یرافقك خالل النشاط الذي تمارسه تحب أن زمیال "اختروتشمل هذه المصفوفة سؤال    

 :السوسیوجرام من خالل الشكل، ولقد تم تفسیر كما یلي

 ).17) نحو (5، 13، 8، 15)، و ( 15) نحو (18، 11، 1وتشمل (  عالقة مركزیة: -

، 11، 3، 16، 9)، و ( 17، 5، 14، 6)، و ( 17، 15، 11، 10، 2، 7، 12وهي (  متتابعة: عالقة -

 ).17، 15، 11، 10، 2)، ( 11، 3، 16)، و ( 17، 15، 1، 3، 4)، و ( 17، 15

 ).15، 18، 17، 15تمثلت (  عالقة دائریة: -

)، 16) نحو (9)، (17نحو () 13)، (17) نحو (8)، (3) نحو (4)، (15) نحو (1وهي ( عالقة منفردة: -

 ). 14) نحو (6)، (7) نحو (12(

لقد اظهر السوسیوجرام عالقات اجتماعیة قویة بین التالمیذ، تمثلت في العالقة المتتابعة، وهذا النوع من      

، العالقات یساهم أكثر في انتشار التفاعل بین التالمیذ، باإلضافة إلى وجود عالقات مركزیة تمثلت في عالقتین
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من خالل  ،وهذا ما یؤكد أن هناك أشخاص داخل المجموعة یساهمون في تعزیز التفاعل بین أعضاء الجماعة

، باإلضافة إلى العالقة الدائریة، ویعني هذا أن بعض أفراد الجماعة فضلوا بعضهم حب والتفاف أفرادها حولال

بعضهم البعض، وهذا النوع من لدة الوالء أن یكون مع بعضهم البعض أثناء ممارستهم للنشاط، ما یساهم في زیا

العالقات یحمس الزمالء اآلخرین إلى االنضمام إلى هذه المجموعة، ما یزید في تقویة العالقة واالحترام والتآلف 

إال أنها اختارت الزمالء الذین یودون  ،بین أفراد الجماعة، وهناك عالقة منفردة بالرغم من أنه لم یتم اختیارها

 مرافقتهم.

یسودها االحترام والتضامن واأللفة والمحبة مع  ،لهذا فالنشاط یسعى دائما إلى تكوین عالقات بین التالمیذ   

 بعضهم البعض.
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 ؟  یرافقك خالل النشاط الذي تمارسه ال تحب أن زمیال اختر -14        

 المجموع 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1            x       1 

2    x               1 

3            x       1 

4           x        1 
5                   0 

6               x    1 

7          x         1 

8          x         1 

9          x         1 

10                   0 
11                x   1 

12                 x  1 

13         x          1 

14                   0 

15                x   1 

16    x               1 
17    x               1 

18            x       1 

 15 0 1 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 المجموع
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   .                یرافقك خالل النشاطال یمثل اختیار زمیل )14سوسیوجرام  رقم (

 ):14رقم ( تحلیل بیانات سوسیوجرام

ویوضح لنا  ،"؟یرافقك خالل النشاط الذي تمارسهال تحب أن  زمیال "اختروتشمل هذه المصفوفة سؤال    

 :السوسیوجرام من خالل الشكل، ولقد تم تفسیر كما یلي

 ).10) نحو (9، 7، 8)، و ( 4) نحو (16، 17، 2(  وهي عالقة مركزیة: -

، 4، 16، 15، 6)، ( 16، 11، 4، 17، 12، 18، 5)، و ( 16، 11، 4، 2شملت ( و  متتابعة: عالقة -

11 ) ،(3 ،12 ،17 ،4 ،11 ،16 .( 

 ).4، 16، 11، 4وتتضمن (  عالقة دائریة: -

) إلى 2)، (15) إلى (6)، (18) إلى (5)، (9) إلى (13)، (12) إلى (3)، (12( ) إلى1(  :عالقة منفردة -

 ).10) إلى (8)، (10) إلى (7)، (4(

 ).14وهي ( عالقة حیادیة:  -
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من شكل سوسیوجرام یتضح لنا أن هناك عالقات بینت عدم رغبة التالمیذ في مرافقة زمالئهم أثناء ممارسة      

بینها السوسیوجرام عالقة متتابعة وصلت إلى أربعة عالقات، وأیضا عالقة مركزیة  النشاط، ومن العالقات التي

 شملت ثالثة عالقات، باإلضافة إلى العالقة الدائریة، والعالقة المنفردة، والعالقة الحیادیة.

اط، ویرجع ومن المالحظ أن جل التالمیذ اختاروا زمالئهم الذین ال یفضلون مرافقتهم أثناء ممارستهم للنش      

أن جماعة النشاط هم أشخاص من فصول دراسیة مختلفة في مرحلة التعلیم المتوسط،  ،السبب كما ذكرنا سابقا

زیادة مع الوقت الكافي یساعد  ،وهذا یجعل التلمیذ یمیل أكثر إلى زمیله من نفس الفصل والنشاط الجماعي

سة النشاط ككل أن التلمیذ یتفاعل مع زمالئه، التالمیذ على التأقلم مع بعضهم، والشيء االیجابي في ممار 

یجعل  ههو في حد ذاتو  ،وٕاعطاء الحریة له في اختیار الزمیل الذي یتعامل معه عن التلمیذ الذي ال یتعامل معه

یتعلم ویكتسب الخبرة في اختیار األصدقاء باإلضافة إلى أنه  ،خبرة في اتخاذ القرار الذي یخصه ویناسبهاللدیه 

 الذین یتالءم معهم.      

 :ستنتاجا •

ن هناك عالقات متنوعة أنستخلص  ،جاب علیها التالمیذأومن خالل استعراض نتائج السوسیوجرام والتي       

ونجد  ،ل التالمیذن هناك جذب ونفور من قبأوهذا ما الحظنه  ،بین العالقات االجتماعیة االیجابیة وبین السلبیة

 جاباتخرین في اإلآویختارون كذلك نفس زمالء  ،ن بعض التالمیذ یختارون نفس الزمالء في االسئلة االیجابیةأ

خر واحد ینفرون منه. وهناك زمالء محبوبون یتم آوزمیل  إلیه،ي لدیهم زمیل واحد فقط ینجذبون أ ،المنافیة

 و تنافر.  ألیهم، وهناك العكس، وهناك زمالء ال یتم اختیارهم سواء تجاذب إاختیار زمالءهم لهم ویلجئون 

 أن االخیر في نستخلصن أجل أمن كان ذلك  ،طبیقه على جماعة النشاطوت االختبار لهذا استخدامناو       

 لجماعة بالنسبة فائدتهن أ ذإ ذلك، تجاوزل یب ،والمعطیات االرقام على وقوفلل فقط لیس السوسیومتري االختبار

 :منها نذكر القضایا من مجموعة في تتشكل التي النشاط

 بما تغییرها محاولة بالسلب كانت ذاإ و  النشاط، ةجماع داخل الموجودة العالقات وطبیعة العالقات بنیة معرفة -

 .للعمل بالدافعیة سمحت للجماعةة ایجابیها عالقات من یخلق

 عن ینجم ما ،اختالالت لتواجد تفادیا لجماعةا ضمن ادماجهم على العمل بهدف ،والمنبوذین المنعزلین لمعرفة -

 .منخفضة سوسیومتریة مكانة

االختبار السوسیومتري، نتطرق إلى النتائج  االستبیان وأداة من خالل النتائج التي تحصلنا علیها من  *  

  توصلت إلى استنتاجات متعلقة بموضوع الدراسة. العامة والتي
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  :ةالعام النتائج -7-2    

االنشطة الثقافیة والریاضیة في اطار الجمعیة الثقافیة  من خاللتبعا لهذا التحلیل یمكن القول       

ن ضمن أ، و بین التالمیذیحدث التفاعل االجتماعي  والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط 

االستبیان  ولهذا نرى من خالل النتائج المتحصل علیها من ،نشطة هناك تفاعل بین التالمیذهذه األ

نجد أن  اساتذة االنشطة،ومن المقابلة التي تم إجراءها مع  ،اختبار القیاس السوسیومتري یضا منأو 

حصائي كاي مربع إسلوب أالنتائج المتحصل علیها بعد تم تطبیق  الفرضیة الفرعیة االولى من خالل

كما قدر ، =x² 71.314الفرضیة الفرعیة الثانیة قدرت بـنتیجة ما أ، =x²  49.856 قدرت النتیجة بـ

 =x²هي  ونتیجة الفرضیة الفرعیة الرابعة، x²= 111.77 بــ كاي مربع في الفرضیة الفرعیة الثالثة

عالقة كبیرة  لها ةالجماعی االنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة أنثبتت أوهذه النتائج ، 259.112

من خالل اندماجهم  تالمیذحتكاك بین الاال ثناءأویظهر ذلك  ،وبین التفاعل االجتماعي اووطیدة بینه

فأثناء  ،باإلضافة إلى تنمیة روح الجماعة ،، إذ نجد المشاركة فیما بینهم و التعاونمع بعضهم

على درایة بدوره داخل تلمیذ جد هناك نوعا من التنظیم ، أي أن كل نمع بعضهم  لنشاطلممارستهم 

مما یخلق االحترام ویسود ویعم  ،نه فرد مهم في الجماعةأیحس و   ،مما یزید الثقة في نفسه ،الجماعة

وهذا ال ، همالجتماعي بینوهذا مما ال شك فیه یؤدي إلى زیادة التفاعل ا ،جو المحبة و المودة بینهم

الناهي و  الموجه والمنسق واآلمر وفه، ستاذ النشاطأوهو من عمل ، فهناك من یقوم بتسییره ،لوحده أینش

سلوبه وطریقته في التعامل مع أیرجع هذا بالدرجة األولى إلى و  جماعة النشاط،داخل  والمنظم

التالمیذ وحسن التصرف ومدى عالقته ب ،نهم في فترة حرجة وهي فترة المراهقةأخصوصا و  ،التالمیذ

و تنمیة وتعزیز  ،و توطید العالقات والتفاهم مع بعضهم معهم وادماجهم التواصل في طریقتهو  معهم،

 التفاعل االجتماعي بین األطفال.

التي فرصا عدیدة من التفاعل االجتماعي، و  للتلمیذیتیح  فالنشاط الثقافي والریاضي المدرسيلهذا و     

حتى تسهم في إثراء شخصیة  ،یحاول إظهار أقصى ما عنده من إمكانات و قدراتتلمیذ الیجعل 

اعر العدوانیة و و بالتالي تقل حدة مش  ،وتخلصه من دائرة التمركز حول ذاته ،االجتماعیة تلمیذال

هو یتعاون مع اآلخرین أثناء الرضا والسعادة التي یشعر بها و  وهذا من خالل مظاهرالضیق عنده، 

، ، واالعتماد على نفسهتلمیذوبهذا فالتفاعل یساعد على تقویة الكیان الشخصي للممارستهم لألنشطة، 

مع إبراز دوره وواجبه االجتماعي ، و فیها تلمیذدور ال زو یبر  لهإذ تمثل الجماعة عنصر نمو اجتماعي 
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ل شخصیته و التي تظهر من خال ،واالخرین نهاقر أتبادل العالقات مع في تجاه اآلخرین یبدأ 

 ،جابات التالمیذإظهره كل من االستبیان من خالل أ، وهذا ما و اعتماده على نفسهوثقته استقاللیته 

ثبتته أیضا ما أفراد جماعة النشاط، و أمعرفة نوعیة العالقات بین  فيواختبار القیاس السوسیومتري 

  .المشرفین على األنشطة ساتذةالمقابلة مع األ

الجمعیة  ضمنجماعة ال ضمن المدرسي الریاضيو  الثقافي النشاط أهمیة نستعرض أن حاولنا     

 فرصة المراهقین للتالمیذ تتیح ، والتي من خالل المسابقات التي تدرجها ،الثقافیة والریاضیة المدرسیة

حول  وقدراتهم بمواهبهم رتقاءواال للتطویر وفرصة واالخرین، أقرانهم مع االجتماعي والتفاعل االلتقاء

 الجهد بذل على المدرسیة الریاضیةو  الثقافیة نشطةاأل على لمؤطرینا تحفیز على تعمل كما ،النشاط

 ومتابعة االطالع في الرغبة لدیهم وتبرز ،المدرسة داخل بها واالهتمام المدرسیة االنشطة تفعیل في

 استخالص تم ولقد. المختلفة جوانبها في بهذه االنشطة في الوسائل والمعدات و الخاصة المستجدات

 : اآلتي في تتمثل والتي المدرسي الریاضيو  الثقافي  النشاط لممارسة األهداف  همأ

 حیاته في التفاعل ینمي فهو وبالتالي ،جماعته عضاءأ مع التفاعل على المراهق التلمیذ یساعد - 

 .الیومیة

 والشعور یجابیة،إ ومعاییر قیم واكتساب والتكیف ،االخرین مع االجتماعیة العالقات وزیادة تكوین  - 

 .لدیه واالحترام التعاون قیم واكتساب فریقه عضاءأ مع المسؤولیة وتحمل ، باالنتماء

 .النواحي جمیع في متكاملة شخصیة وتكوین الثقة زیادة  -

 .والعزلة االنطواء عن االبتعاد -

 . لدیهم السنیة الخصائص طبیعة ضوء في المراهقین التالمیذ لدى البدنیة الصفات تنمیة -

 . الریاضیة سواء الثقافیة او ألنشطةل تهمممارس خالل من االیجابي والسلوك الریاضیة بالروح االهتمام -

 . التالمیذ لدى الطیبةباألخالق النبیلة و  والتحلي الثقافة نشر على یعمل -

 . السلیم التوجیه إطار في للتالمیذ والثقافیة الریاضیة واالحتیاجات المیول إشباع -
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ــات: -7-3 ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــات واالقتراحــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التوصی  

والریاضیة المختلفة.  الثقافیة في األنشطة المشاركة في المسابقات -  

الثقافیة  والریاضیة داخل المدرسة وتكثیفها.  في األنشطة قامة وتنظیم الفعالیاتإالعمل على  -  

الثقافیة  والریاضیة المتبادلة بین المدرسة والمدارس األخرى.   في األنشطة تنظیم اللقاءات -  

نشطة الثقافیة  والریاضة من أجل الصحة والتحلي باألخالق التثقیف ونشر الوعي بأهمیة ممارسة األ -

 الحسنة العالیة. 

اصة بتجهیز أو غیرها لتغطیة التكالیف الخ ،ایجاد التمویل المالي أو الجهات الداعمة إن كانت حكومیة -

 المعدات الخاصة باألنشطة الثقافیة والریاضیة. 

تأهیل المدرسین والمعلمین لمواكبة العمل التربوي الخاص بالنشاط المدرسي.  -  

تجهیز المالعب والساحات والمعدات المناسبة لألنشطة الثقافیة والریاضیة في المدارس.  -  

التدریبیة والتأهیلیة الخاصة بهذه النشاطات. ضرورة مشاركة المدرسین والمدرسات في الدورات -  

حتى یتمكن جمیع التالمیذ  ،تنویع في النشاطات الثقافیة  والریاضیة المدرسیة في المؤسسة التعلیمیة - 

 ممارسة النشاطات المرغوبة فیها وعدم التركیز على نوع واحد من النشاطات المدرسیة.

نشطة المدرسیة في الفرق المدرسیة ر واالنثى) في ممارسة األاشراك كال الجنسین من التالمیذ (الذك - 

 وعدم تركیز على الجنس دون االخر. 

نشطة المدرسیة. یام تحسیسیة ألهمیة األأقامة إحث التالمیذ المدرسیة من خالل  -   

نشطة المدرسیة ألبنائهم.ولیاء االمور بأهمیة األأتوعیة  -   
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للنشاط الثقافي والریاضي المدرسي في اطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة دور كبیر في      

خصوصا في فترة المراهقة، بحیث تتوسع العالقات االجتماعیة بین األفراد،   ،تنمیة شخصیة التلمیذ

وبالتالي یكون التلمیذ متكیفا اجتماعیا مع من حوله، و لقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن التفاعل 

هداف التي ذا تظافرت الجهود واألإال إال یحدث االجتماعي ضمن االنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة، 

في اطارها الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة في مرحلة التعلیم المتوسط، خاصة من جانب  ىتسع

من خالل اختیاره للطرق التي  للتلمیذ إلى تحقیق تنمیة اجتماعیة یهسعو ستاذ القائم على النشاط، األ

باإلضافة إلى خلق جو یسوده  ،وخلق التعاون و التسامح فیما بینهم  ،مع بعضهم همتساعد على دمج

ي أن هذه الفترة یتطلب منه جهد ألهذا ، و االحترام والمحبة فیما بینهم وزیادة و تعزیز  التفاعل االجتماعي

نشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة لى الرعایة واالهتمام، ولهذا تعتبر األإالمراهقة تعد فترة صعبة تحتاج 

هم النشاطات المساعدة في جعل التلمیذ متوازنا في جمیع الجوانب أمن  ،في مرحلة التعلیم المتوسط

ممارسته لهذه االنشطة  ءثناأن التلمیذ أفالنتائج المتحصل علیها أثبتت صة منها الجانب االجتماعي، خا

یؤمن بروح الجماعة و  ،ع بعشرتهم و رفقتهماستمتاو  ،صدقائهأل هحببینها  من یتعلم جملة القیم الحسنة

و یستطیع أن یقیم أي عالقة جیدة و  ،و المشاركة ،و یدرك قیمة العمل الجماعي والتعاون ،مهاواحترا

ومن خالل اكتسابه لهذه القیم فهو یزداد تفاعال مع   ،و أن یحل ما یعترضه من مشكالت ،متوازنة معهم

خاصة منها  الالصفیة نشطة المدرسیةاألوهذا ما أثبتته الدراسات التربویة العدیدة بأهمیة ، أصدقائه

 النشاط المدرسيفي اكتساب المعرفة و مهارات التوصل و التفاعل االجتماعي ، إذ یعد الجماعیة 

و امتدادا  ،بعادها المختلفةأب التلمیذیعمل بدرجة كبیرة على تشكیل شخصیة  ،وسیطا تربویا الالصفي

االعتماد نفسه مما یزید من االستقاللیة و  ال عنؤو مسه كما یجعل ،اجتماعیا لمزید من التفاعل مع اآلخرین

التلمیذ خارج بالتالي ینعكس على طبیعة و  ،على تحدید دوره داخل الجماعة هیساعدكما  ،على النفس

 إذ یندمج مع اآلخرین و یتفاعل معهم بسرعة . الذي یمارسه،الالصفي النشاط المدرسي 

هو عدم توفر المكان  ،ا الریاضیة او الثقافیةنشطتنا المدرسیة الالصفیة سواء منهأن ما یعیب إ     

یضا الوقت الكافي لها، مما یعیق أو  ،لى النقص في الوسائل والتجهیزات الالزمةإباإلضافة  ،المناسب

ستاذ المنشط لهذا النشاط، وهذا ما تم تأكیده من و من جانب األأممارسة النشاط سواء من جانب التالمیذ 

ن هناك نقص أجمعوا بأحیث  ،ثناء تطرقنا لهذا الموضوعأ ،جراء المقابلة معهمإساتذة الذین تم قبل األ
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كدوا على ضرورة وجود أیضا الوقت المالئم للممارسة هذه  النشاطات، و وأ ،مكان واالجهزةفادح في اال

 نشطة تغطي نفقاتها.میزانیة خاصة لهذه األ

ي مرحلة التعلیم المتوسط، لیس من باب الترف نشطة الثقافیة والریاضیة بالمدرسة فإن ارتباط األ      

والتسلیة، بل من باب الضرورة لالرتقاء بالجوانب التربویة والتعلیمیة، هذا ما أكَّدت علیه كثیر من 

ضیِّقة حول أهمیة هذه العالقة، الالدراسات واألبحاث العلمیة الحدیثة، وفي عالمنا العربي مازالت النظرة 

هیزات مناسبة لها في كثیر من المدارس، وٕان ِوجَدت فهي ُمهملة، وبالتالي في حیث ال توجد مرافق وتج

 شطة.نكثیر من األحیان یتم التخلي على هذه األ

نشطة الجماعیة، تعزز بناء الثقة في النفس، والتفاعل اإلیجابي مع المجتمع، نه ثبت أن األأغیر      

وتنمَّي مهارات القیادة  وحل المشكالت،  االنفعالیةواالندماج فیه، إلى جانب أنها تحد من النزعات 

والعمل الجماعي الذي یسوده التفاهم واالحترام بین  ،وممارستها تغرس في نفوس الطالب االنضباط

 فعالهم خارج النشاط.أما یعكس  ،عضاء الممارسین للنشاطأ

ة مخاصة المنظ ،ضیة المدرسیةهمیة االنشطة الثقافیة والریاأنؤكد على  فإنناومن هذا المنطلق       

في تكوین الجانب االجتماعي للتلمیذ  ،والتي تكون ضمن اطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة

والمحبة،  ،یسودها التفاعل واالندماج واحترام الغیر وروح الجماعة ،وتكوین شخصیة سویة اجتماعیة

  لظروف واالزمات. یعول علیه في ا اصالح اوبالتالي یكتسب المجتمع فرد
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 قسم العلوم االجتماعیة
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علم اجتماع التربیة.أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل. م. د. تخصص   
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 في شكلها النهائي: الستبیاناستمارة ا
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 تخصص علم اجتماع التربیة. L M Dأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة 

                            رالدكتو  ذاألستا:  إشراف                                                       بة لعدد الطاإمن 

    الطاهر براهیمي.  أ/د                                                     .     ةهناء قطوش 

     

ورد فیها من أسئلة ، وكلي  االستمارة لإلجابة على ماضع بین أیدیكم هذه أیشرفنا أن  أعزائي التالمیذ :

 ثقة فیكم وفي إجابتكم وبذلك تكونون قد ساهمتم في إنجاح هذا البحث الذي أنا بصدد إنجازه

 بإجابة یكون والجواب مفتوحة أسئلة، وعلى اإلجابة المختارة xمن فضلك ضع عالمة  مالحظة:
 . موضعھا في قصیرة

 السنة الجامعیة
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غیر  ال ادري
 موافق

  موافق

) النشاط الذي تمارسه مع زمالئك یكسبك التعاون.5     
 

) ممارسة النشاط یشعرك بأنك مسؤول لمساعدة زمالئك.6     

مارسة النشاط یجعلك تشعر بالمتعة في مساعدة اآلخرینم )7             

) ممارسة النشاط یشعرك بأنك على وفاق مع زمالئك واآلخرین.  8     

) تعتقد أن النشاط الذي تمارسه مع زمالئك یؤدي إلى التفاهم بینكم. 9     

أفكار  في ) النشاط الذي تمارسه له دور في جعلك تشارك وتساعد01   
  زمالئك واهتمامات

مع زمالئك ومع ) النشاط الذي تمارسه جعلك متسامحا أكثر 11   
 اآلخرین.

) النشاط الذي تمارسه یجعلك تحترم وتقدر زمالئك واآلخرین.21     

) ممارسة النشاط ساعدك على نسیان الخالف مع زمالئك.31     
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حین تساعد زمالئك أثناء ممارستك للنشاط؟  ) ما شعورك41
.............................................................................................................

 ............................................................... 

الجماعة بینك وبین زمالئك أثناء ممارستكم للنشاط. ) تسود روح51     

) ممارستك للنشاط ساعدك على االحتكاك والمیول أكثر إلى زمالئك.61     

) ساعدك النشاط الذي تمارسه في التعبیر عن مشاعرك لزمالئك.  71     

) ممارسة النشاط ساعدك في تقبل آراء زمالئك الخاصة بك.81     
 

النشاط یشعرك بأنك شخص محبوب من قبل زمالئك. ) ممارسة19     
 

) ممارستك للنشاط ساعدك على إزالة الشعور بعدم الراحة مع وجود 02   
 اآلخرین. 

 
) من خالل ما تعلمته من النشاط الذي تمارسه جعلك منضبط في 12   

 حیاتك الیومیة. 
زمالئك.) الحصص التي تمارسها في النشاط كافیة للتأقلم مع 22     

 
) حین تواجهك مشكلة أثناء ممارستك  للنشاط كیف تكون ردة فعل زمالئك تجاهك؟ 32

.............................................................................................................
..........................................................................................................

.................................................  

) ممارسة النشاط جعلك تشعر بأنك عضو في جماعة األصدقاء.42     

) ممارستك للنشاط له دور في جعل عالقتك بزمالئك تدوم 52   
 أطول.
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) ساعدك النشاط الذي تمارسه من تكوین عالقات صداقة جدیدة. 82     
 

) هدفك من االنخراط في النشاط الذي تمارسه تكوین وزیادة 29   
 صداقات مع اآلخرین.

  
) رد فعلك لو حدث خلل في عالقتك مع زمالئك أثناء ممارستكم 03   

 للنشاط هو االنزعاج.
   
بعد ممارستك للنشاط؟ ) هل تغیرت معاملتك مع زمالئك 13

.............................................................................................................
..........................................................................................................

.................................................  
 

) یهتم مسؤولوا المدرسة باألنشطة التي تمارسونها.23     

) تقوم المدرسة بتنظیم المسابقات المتعلقة بالنشاط الذي تمارسه 33   
 مع المدارس األخرى.  

) توفر لكم المدرسة الظروف والوسائل المناسبة للممارسة 43   
 األنشطة داخلها. 

هناك تشجیع من قبل مسؤولي المدرسة في حالة فوزكم.) 53     

) تختار النشاط الذي تمارسه حسب رغبتك. 63     

) یسمح لك األستاذ بالتعبیر عن آرائك واقتراحاتك بالتفهم ودون 73   
 أن ینزعج منك.

) یهتم األستاذ ألمرك ویساعدك في تخطي مشاكلك أثناء ممارسة 83   
 النشاط.
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) األستاذ یقوم بتقییم النشاط الذي تمارسه04     
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50ملحق رقم:  

 استمارة مقابلة للتحكیم. 

 جامعة محمد خیضر بسكرة

نسانیة واالجتماعیةكلیة العوم اإل  

 قسم العلوم االجتماعیة

 شعبة علم االجتماع

:للتالمیذستمارة موجهة ا  

 

 

 

 

ب. لئظ ئكةذاي ش عكل ئجة ش ب كميك سهئخب ئكخقةهذئن ك. ل. خ. ةخ ل لقخ ب   آضذهح

 شراف : األستاذ الدكتورإعدد الطالبة :                                                           إمن 

 .الطاهر براهیمي  أ/د.                                                               قطوشةهناء 

 

الرجاء من حضرتكم مساعدتي في إتمام هذه الدراسة من خالل قراءة العبارات ووضع عالمة مالحظة: 

تستخدم إال في المكان المناسب والذي یعبر عن قناعتك، مع اإلشارة إلى أن المعلومات سریة وال (×) 

 ألغراض البحث العلمي فقط.

 لكم كل الشكر                                                                             

 

 السنة الجامعیة:
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في التــــــــــفاعل االجتماعي ضمن األنشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة 
 مرحلة التعلیم المتوسط.

المنخرطین في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة  على عینة من التالمیذ  دراسة میدانیة
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 رأي المحكم المحور األول: البیانات الشخصیة للدراسة
 یعدل یقبل

   الجنس: ذكر      أنثى -1
   السن: -2
   الصف الدراسي: -3
   النشاط المنخرط فیه: ثقافي      ریاضي -4

المحور الثاني: مساهمة النشاطات الثقافیة والریاضیة 
المدرسیة في تنمیة قیمة التعاون من خالل الجمعیة الثقافیة 

لتلمیذ المراهق الممارس لها في مرحلة لوالریاضیة لدى 
 التعلیم المتوسط.

 
 االجابة

 
 المحكم رأي

غیر  موافق
 موافق

ال 
 ادري

 یعدل یقبل 

یكسبك النشاط الذي تمارسه التعاون مع زمالئك اثناء  -5
 .ممارستكم للنشاط

     

تعودك على ممارسة النشاط مع زمالئك یكسبك قیمة  -6
 التعاون حتى ولو كنت خارج المؤسسة.

     

والعمل  اآلراء والتوجیهات والنقد تؤدي الى روح ریاضیة -7
 بها.

     

اثناء ممارستك للنشاط وقع حادث لزمیلك المنافس تساعده  -8
 في تخطیه. ولماذا

     

تحقیق النجاح في ممارسة النشاط یقتضي االلتزام بروح  -9
 انسانیة واعیة.

     

      تعتبر ان النشاط الذي تمارسه اكسبك احترام الغیر. -10

حین تحتاج الیهم اثناء هناك مساعدة  من زمالئك  -11
 ممارسة النشاط.

     

تقوم بمساعدة زمیلك بغض النظر عن العالقة التي  -12
 تجمعك به.

     

تعتقد ان النشاط الذي تمارسه یؤدي الى التفاهم بین     -13
 التالمیذ.

     

      ما تعلمته من النشاط التي تمارسه یؤدي الى االنضباط. -14
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 تغیر فیك بعد ممارستك للنشاط تجاه زمالئك؟ ما الذي -15
 

   

 النشاط؟ ممارسة اثناء زمیلك تساعد حین شعورك هو ) ما16 
 

   

قوم النشاطات الثقافیة والریاضیة المدرسیة المحور الثالث: 
في تنمیة قیمة التكیف والروح الجماعیة من خالل الجمعیة 

الممارس لها في لتلمیذ المراهق لالثقافیة والریاضیة لدى 
 .مرحلة التعلیم المتوسط

 رأي المحكم االجابة
غیر  موافق

 موافق
ال 

 ادري
 یعدل یقبل

      اثناء ممارستك للنشاط توجد روح الجماعة مع زمالئك. -17
      هناك اندماج وتكیف اثناء ممارستك للنشاط مع زمالئك. -18
والتكیف مع ساعدك النشاط الذي تمارسه على االندماج  -19

 .زمالئك
     

تأخذ وقت طویال للتكیف مع زمالئك واالندماج معهم  -20
 اثناء ممارسة النشاط.

     

اصبحت لدیك القدرة على التكیف مع اآلخرین غیر  -21
 من خالل االنشطة التي تمارسها. الزمالء

     

یساهم النشاط الذي تمارسه في تعزیز وتنمیة االندماج  -22
 زمالئك.مع 

     

الحصص التي تمارسها في نشاطك للتكیف واالندماج مع  -23
  زمالئك كافیة.

     

      تفضل زمیلك في النشاط الذي تمارسه قائدا عنك انت. -24
ساعدك نشاطك الذي تمارسه مع زمالئك في تنمیة  -25

 عالقات قویة بینكم.
     

انك محل ثقة  اثناء ممارستك للنشاط مع زمالئك تشعر -26
 من طرف زمالئك.

 

     

ما الذي غیره النشاط الذي تمارسه في شخصیتك من  -27
 الجانب االجتماعي؟
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حین تواجهك مشكلة اثناء ممارسة النشاط كیف تكون ردة  -28
 زمالئك؟

   

المحور الرابع: ممارسة االنشطة الثقافیة والریاضیة من خالل 
 الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة تسهم في زیادة 

لتلمیذ المراهق في مرحلة التعلیم لاالجتماعیة ت العالقا
 المتوسط.

  

 

 االجابة
 

 راي المحكم

غیر  موافق
 موافق

ال 
 ادري

 یعدل یقبل

تمارسه على تكوین الصداقات مع یساعدك النشاط الذي  -29
 االخرین

     

تفضل ان  یتم اختیار زمالئك اثناء ممارسة النشاط من  -30
 طرف االستاذ.

     

      تربطك عالقة بزمالئك اثناء ممارسة النشاط. -31
      هناك عالقة بزمالئك خارج النشاط الذي تمارسه. -32
تمارسه  زیادة  هدفك من االنخراط في النشاط الذي -33

 .وتكوین الصداقات مع الغیر
     

      ساعدك النشاط الذي تمارسه في تنمیة الموهبة لدیك. -34

      یساهم النشاط الذي تمارسه في الترفیه عن نفسك. -35

مكنك النشاط الذي تمارسه من تكوین عالقات تعارف مع  -36
 اصدقاء جدد.

     

      للنشاط یزید في عالقتك مع االخرین.تعتبر ان ممارستك  -37

رد فعلك لو حدث خلل في عالقتك مع زمالئك اثناء  -38 
 ممارسة النشاط هو االنزعاج.

     

    ؟تغیرت معاملتك مع زمالئك بعد ممارسة النشاط -39

في االنشطة الثقافیة والریاضیة  المحور الخامس: للمؤطرین
للتلمیذ (المراهق) في  دور في تنمیة التفاعل االجتماعي

.مرحلة التعلیم المتوسط  
 

 راي المحكم االجابة
 

 
 موافق

غیر 
 موافق

ال 
 ادري

 
 یقبل 

 
 یعدل
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 ................................................................................اقتراحات المحكم: 

هناك اهتمام من طرف مسؤولي المؤسسة باألنشطة التي  -40
 .تمارسونها

     

بتنظیم مسابقات المتعلقة بالنشاط الذي تقوم المؤسسة  -41
 .تمارسه مع المؤسسات االخرى

     

هناك متابعة من قبل مسؤولي المؤسسة اثناء ممارستكم  -42
 .للنشاط

     

یتم تشجعیك من قبل مسؤولي المؤسسة على نشاطك  -43
 .الذي تمارسه

     

تخصص لكم المؤسسة الظروف المناسبة لممارسة  -44
 .داخل المؤسسةنشاطكم 

     

یرافقكم احد مسؤولي المؤسسة في منافساتكم خارجة  -45
 .المؤسسة

     

انت من تقوم باختیارك للنشاط الذي تمارسه على حسب  -46
 .رغبتك وموهبتك

     

یسمح لك االستاذ بالتعبیر عن آرائك واقتراحاتك بالتفهم  -47
 .دون ان ینزعج منك

     

      .االستاذ ویراعي ظروفك اثناء ممارستك للنشاطیتفهمك  -48
ألمرك ویساعدك في تخطي مشاكلك اثناء  االستاذ یهتم -49

 .ممارسة النشاط
     

      .االستاذ في معاملته معك متسلط وال یقبل الحوار -50

یعلمكم االستاذ كیفیة  االحترام والتفاهم والتعاون وزیادة  -51
 .بعضكم البعض ومع منافسكمروح الجماعة مع 

     

      .یساعدكم االستاذ بتشجیعكم آرائكم -52

    ؟الطریقة التي یقوم بها االستاذ لتشجعیكمما هي  -53
لو حصل بینك وبین زمیلك خصام اثناء ممارسة النشاط  -54 

 كیف تكون ردة فعل االستاذ لكما؟
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 06ملحق رقم:

 أسئلة المقابلة المفتوحة الموجهة للمعلمین.

تشرف علیها   ببعض الوسائل  الذيهل تقوم الجمعیة الثقافیة الریاضیة المدرسیة بتدعیم النشاط  -1

 المناسبة لهذا النوع من النشاطات في المؤسسة؟ 

هل هناك مكان داخل المدرسة خاصة بالنشاط ؟  -2  

النشاط خاصة إذا كان األمر یتعلق باستقبال المنافس داخل المؤسسة؟  ةمارسم یتم أین -3  

هل هناك وقت مخصص للنشاط داخل المؤسسة ؟  -5  

لعراقیل التي تواجهها أثناء قیامك بمهامك؟  وهل تقلل من ممارسة األنشطة للتالمیذ ؟ ما هي أهم ا -6  

هل هناك دعم مادي لألنشطة؟  ومن أین تحصلون علیها؟ -7  

كیف یتم تشكیل واختیار جماعة النشاط داخل المدرسة ؟  -8  

بین أهداف األنشطة التي تشرف علیها إكساب التالمیذ قیم اجتماعیة من بینها التفاعل  من -9

االجتماعي واالحترام سواء للزمالء أو المنافس وروح الجماعة. كیف یتم ترسیخها للتالمیذ؟ وما هي 

 الطریقة التي تعتمدها في ذلك أثناء ممارستهم للنشاط ؟ 
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07الملحق رقم:  

 یوضح حساب ثبات استمارة المقابلة.( باستعمال التجزئة النصفیة)

  أوال: العبارات الفردیة:
 االفراد

 العبارات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 

7 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 

9 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

13 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 

15 3 3 1 3 3 3 1 1 2 3 

17 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

25 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

29 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 

31 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 

33 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 47 42 54 53 57 57 51 41 57 57 المجموع

 

 ثانیا: العبارات الزوجیة

 االفراد

 العبارات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 

4 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 

6 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 

8 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

14 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

16 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 

20 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 

22 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 

24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 2 1 2 3 1 3 3 2 2 

28 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 

30 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 

32 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 

34 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
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36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 50 53 53 47 51 49 40 41 45 46 المجموع

 بحیث:

.بموافق ) إلى اإلجابة 3تشیر الدرجة ( -  

.غیر موافق) إلى اإلجابة بـ2تشیر الدرجة ( -  

) الى االجابة ب ال ادري.1تشیر الدرجة ( -  

SPSSوباستعمال  قانون الحزمة اإلحصائیة، تم ایجاد معامل الثبات، من خالل حساب معامل االرتباط  

 لبیرسون، فوجد أن:

و بتطبیق قانون ثبات األداة وجد أن : .7730 :یساوي االرتباطمعامل   

𝟐𝟐× معامل االرتباط بین نصفي األداةمعامل ثبات األداة كاملة =   

𝟏𝟏+ معامل اإلرتباط بین نصفي األداة
  =𝟐𝟐×𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕

𝟏𝟏+𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
   =0.871 

 و بالتالي األداة ثابتة.
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08الملحق رقم:  

(معامل كاندال)المقابلة:یوضح حساب صدق استمارة   

D² d المحكم المجموع 

04 

 المحكم

03 

 المحكم

02 

 المحكم

01 

 المحكمین

 

 العبارات

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 01 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 02 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 03 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 04 

0.0268 0.1636 9 3 2 2 2 05 

10.0084 3.1636 6 1 3 1 1 06 

17.3356 4.1636 5 1 2 1 1 07 

10.0084 3.1636 6 3 1 1 1 08 

1.3539 1.1636 8 3 3 1 1 09 

0.0268 0.1636 9 3 3 1 2 10 

0.6996 -0.8364 10 3 3 3 1 11 

1.3539 1.1636 8 3 3 1 1 12 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 13 

10.0084 3.1636 6 2 2 1 1 14 

1.3539 1.1636 8 3 3 1 1 15 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 16 

0.6996 -0.8364 10 3 2 2 3 17 
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1.3539 1.1636 8 1 3 3 1 18 

10.0084 3.1636 6 1 3 1 1 19 

0.6996 -0.8364 10 3 3 3 1 20 

0.6996 -0.8364 10 3 3 3 1 21 

1.3539 1.1636 8 3 3 1 1 22 

3.3724 1.8364 11 3 3 3 2 23 

0.0268 0.1636 9 3 2 3 1 24 

3.3724 1.8364 11 3 3 3 2 25 

1.3539 1.1636 8 3 3 1 1 26 

0.6996 -0.8364 10 3 2 2 3 27 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 28 

3.3724 1.8364 11 3 3 3 2 29 

1.3539 1.1636 8 1 3 3 1 30 

0.6996 -0.8364 10 3 3 3 1 31 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 32 

0.6996 -0.8364 10 3 3 2 2 33 

17.3356 4.1636 5 1 2 1 1 34 

4.6812 2.1636 7 3 2 1 1 35 

0.6996 -0.8364 10 3 3 3 1 36 

0.6996 -0.8364 10 3 3 3 1 37 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 38 

8.0449 -2.8363 12 3 3 3 3 39 

0.6996 -0.8364 10 3 2 2 3 40 
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0.6996 -0.8364 10 3 3 1 3 41 

1.3539 1.1636 8 3 3 1 1 42 

0.6996 -0.8364 10 3 3 1 3 43 

0.0268 0.1636 9 3 3 1 2 44 

10.0084 3.1636 6 2 2 1 1 45 

0.0268 0.1636 9 3 2 1 3 46 

0.0268 0.1636 9 3 2 1 3 47 

0.6996 -0.8364 10 3 3 1 3 48 

0.0268 0.1636 9 3 3 1 2 49 

0.0268 0.1636 9 3 2 1 3 50 

4.6812 2.1636 7 3 2 1 1 51 

4.6812 2.1636 7 3 2 1 1 52 

0.0268 0.1636 9 3 2 1 3 53 

4.6812 2.1636 7 2 3 1 1 54 

 المجموع / / / / 496 / 215.1764

 

𝑓𝑓 = 1 − 12×∑d²

(n2−1)n×∑g²

12×214.1764
(542−1)55×16

= 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 : یعطى بالصیغة التالیة معامل كندالقانون   

 هي حاصل طرح المتوسط الحسابي من رأي المحكمین في العبارة األولى. dبحیث 

  عدد العبارات. إلىn تشیر و

                  فهي عدد المحكمین.g أما 

 f= 0.999 بالتعویض بالقیم المحسوبة وجد أن  و

 وفق الداللة اإلحصائیة من خالل القانون اآلتي : Fتم حساب و
𝑤𝑤(∑𝑔𝑔−1)
1+𝑤𝑤

= 0.999(4−1)
1+0.999

= 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟗𝟗𝟗𝟗  
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 ملخص الدراسة:
نشطة الثقافیة والریاضیة المدرسیة للتلمیذ في هذه الدراسة بموضوع التفاعل االجتماعي ضمن األ هتمتا     

هذه االنشطة باعتبارها مدرجة في اطار  على كثرأجل محاولة التعرف أمرحلة التعلیم المتوسط وهذا من 

 فیها التلمیذ مرورفي هذه المرحلة  من المعروفالتعلیم المتوسط، و في الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة 

تستدعي  ،خاصة منها الجسمیة والنفسیة واالجتماعیةعلیه فالتغیرات المفاجئة التي تطرأ  ،المراهقة بفترة 

هذه الجمعیة  نأكون ، ل مع اآلخرین وأكثر اندماجا معهمتساعده على التفاع حتى نشطةهذه األ وجود

توضیح وٕابراز دور النشاط لوتهدف الدراسة ، تستقطب جمیع الفئات العمریة في مرحلة التعلیم المتوسط

مرتكزة مرحلة التعلیم المتوسط في تنمیة الجانب االجتماعي للتالمیذ في تلمیذ لوالثقافي والریاضي المدرسي ل

في ذلك على تنمیة التفاعل االجتماعي وما یسوده من قیم أهمها التعاون والتكیف وتكوین عالقات اجتماعیة 

النشاط الذي یقوم بتوجیه وارشاد  المشرف على ستاذأشراف علیها من قبل نه یتم اإلأخاصة و  مع اآلخرین

اختیارنا للتالمیذ المنخرطین في الجمعیة  ، وألجل هذا تم االعتماد على العینة القصدیة من خاللالتالمیذ

  .بسكرة ةمدینبتلمیذ مختارین من متوسطتین  105الثقافیة الریاضیة المدرسیة والذي بلغ عددهم 

التي تساعدنا على جمع المعلومات والتي تمثلت وتم االعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من االدوات     

في اداة االستمارة، والمقابلة الحرة، باإلضافة الى اعتمادنا على مقیاس السوسیومتري او ما یعرف بمقیاس 

 العالقات االجتماعي، باإلضافة الى مجموعة من الوثائق والسجالت.

بأسالیب احصائیة والتي من بینها التكرارات،  وحتى تكون النتائج المتحصل علیها دقیقة تم االستعانة    

ل، اختبار االنسبة المئویة، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، معامل ارتباط بیرسون، معامل كاند

 ).      spssالحزمة االحصائیة ( بأسالیبكاي مربع، معامل التوافق، باالستعانة 

، اذ بلغت باألرقام اظهر لنا هذه النتائج، كما هو موضحوتطبیقنا لهذه االسالیب االحصائیة      

اما نتیجة الفرضیة الفرعیة الثانیة قدرت ، =x²  49.856بـ ة الفرعیة االولى یاالحصائیات في الفرض

ونتیجة الفرضیة ، x²= 111.77 كما قدر كاي مربع في الفرضیة الفرعیة الثالثة بــ، =x² 71.314بـ

 x²= 259.112الفرعیة الرابعة هي 

 :ظهرت لنا هذه االحصائیات النتائج التالیةأو     

في تنمیة قیمة التعاون للتلمیذ المراهق الممارس لألنشطة في  تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة -

 .مرحلة التعلیم المتوسط
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 في لألنشطة الممارس المراهق تلمیذلل التكیف قیمة تنمیة في المدرسیة والریاضیة الثقافیة الجمعیة تساهم -

                                                                                  .المتوسط التعلیم مرحلة

المراهق الممارس  للتلمیذ االجتماعیة في زیادة العالقات تساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة -

                                                                     .المتوسطلألنشطة في مرحلة التعلیم 

  المراهق للتلمیذ الجتماعيا التفاعل تنمیة في دور المدرسیة والریاضیة الثقافیة الجمعیة في ینللمؤطر  -
 المتوسط. التعلیم مرحلة في لألنشطة الممارس

 وثبوت هذه الفرضیات الفرعیة وتأكدنا منهم، ادى الى ثبوت الفرضیة الرئیسیة والتي مفادها:     

لتلمیذ(المراهق) في مرحلة التعلیم لالتفاعل االجتماعي  في تنمیةتساهم الجمعیة الثقافیة والریاضیة المدرسیة 

 .المتوسط
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Summary of the study: 

This study  focused on the theme of social interaction in cultural and sports 
activities for students at the stage of middle school, in order to try to learn more 
about  these  activities ,since they are indicated as part of the sports and cultural 
association in middle school education. It is known at this stage that the student 
passes through a period of adolescence , where he would have some sudden 
physical ,psychological, and social changes , which require the presence of these 
activities to help him to interact with others and to make him more integrated with 
them,the fact that the association attract all age groups in this level of education. 
The study aims to clarify and highlight the role of cultural and sports activities for 
students in middle school education in the development of social aspect of the 
pupil based on the social interaction and what prevail it of values most important 
cooperation and adjustment and the formation of social relationships with others 
especially that it is supervised by a professor of the supervisor of the activity of the 
development under the direction and guidance of pupils ,under the direction and 
guidance of a supervisor professor who supervises the activity of pupils. And for 
this order we had relied on intentional sample through our selection of pupils 
involved in a scholar sports and cultural association , which numbered 105 pupils 
drawn from two  schools in Biskra city.  

  We rely in this study on a set of  hools that  help us in gathering the data      
ule  of sociomitry or social ree interview and the mold:the form, the f such as

relations  besides, a collection of  documents  and records. 

Inorder to get precise results, we follow statistic methods such as,       
computing peasson Percentage, arithmetic averages  standard deviation, frequency, 

square test, common variance as  -correlation coefficient, kandal coefficient, chi
sciences (spss).well as statistical package for the social  

 When we apply these statistical methods, they show these results as 
illustrated in numbers ; the statistics in the first sub – hypothesis : x²= 49.856 ; 
whereas the secod sub-  hypothesis : x² =  71.314;  the chi- square in the therd sub- 
hypothesis : x²= 111.77 ; and the fourth sub- hypothesis : x²= 259.112. 

The results showed  the following statistics  : 
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- The cultural and sports association in middle school education  contribute in the 
development the value of cooperation for a teenage  pupil who is participated in 
activities in middle school. 

-The cultural and sports association in middle school education contribute in the 
development the value of adjustment for a teenage pupil who is participated in 
activities in middle school. 

-The cultural and sports association in middle school education contribute in 
Increasing the the social relationships of a teenage pupil who is participated in 
activities in middle school. 

-Trainers in cultural and sports association have an important role in the 
development of social interaction of a teenage pupil who is participated in 
activities in middle school. 

The confirmation of the sub hypotheses lead to the confirmation of the principal 
hypothesis whieh says : 

-   The cultural and sporty school association contributes in improving the social 
interaction of the pupil ( adolescent) in the middle school. 
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