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أثر األلعاب الجماعية في تقويم سلوك المتمدرسين في الطور الثانوي (مرحلة مراهقة )
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تاريخ النشر2020/06/28:

الملخص:
ت عترب األلعاب اجلماعية من أبرز وأىم األنشطة الرياضية اذلامة عند التالميذ يف الطور
الثانوي ،بالنظر إرل إقباذلم ادلتزايد و ادلستمر علي شلارستها  ،وذلك ما جعلها من أىم برامج
مادة الًتبية البدنية و الرياضية ،كوهنا تساعد ادلراىق علي التكيف ضمن اجلماعة وإكتساب
مهارات و معارف عديدة وتعمل كذلك علي هتذيب السلوك ،فاأللعاب اجلماعية أدرجت
خصيصا يف الطور الثانوي ألمهيتها الكبَتة من قبل ادلختصُت لتحقيق األىداف ادلرجوة و خاصة
منها النفسية ،اليت حترر ادلراىق من العقد والضغوطات النفسية ومنح تقومي السلوكات ،وكذلك
دلا ذلا من بعد اجتماعي الذي يسمح للمراىق باالندماج ضمن اجلماعة ،كما تساعده على
تنمية قدراتو العقلية و التعلمية ،كما تسمح لو أيضا بتفجَت طاقاتو الكامنة اليت يتمتع هبا أثناء
ىذه ادلرحلة احلساسة (ادلراىقة) ،ف األلعاب اجلماعية وسيلة يف تكوين و بناء شخصية ادلراىق ،
وذلذا السبب فان رتيع ادلسؤولُت و ادلختصُت خاصة ادلربُت يولون أمهية بالغة ذلذه األنشطة
الرياضية اجلماعية ضمن اجملال الًتبوي .
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منماني نادية

بوغالية فايزة

 دلهوم عماد:المؤلفون

" ما مدي تأثير األلعاب الجماعية على تقويم سلوكات تالميذ الطور الثانوي
." كمرحلة للمراهقة ؟
 " مدى تأثير األلعاب الجماعية على تقويم:و كانت دراستنا ادليدانية حتت موضوع
 اليت، "  دراسة ميدانية لبعض ثانويات والية سوق أهراس- سلوك تالميذ الطور الثانوي
 تلميذ موزعُت400  عينة التالميذ ( تتمثل ىذه العينة يف- 01:كانت عينتها متكونة من
 أساتذة06  ( تتمثل ىذه العينة يف: عينة األساتذة- 02 ، على ثانويتُت بوالية سوق أىراس
كما إستخدمنا االستبيان، اليت مت اختيارىا عشوائيا،موزعُت على ثانويتُت بوالية سوق أىراس
 فيما كان ادلنهج الوصفي االختيار األنسب و األصوب،على شكل استمارة كأداة للبحث
.للدراسة
 إعطاء أمهية كبَتة لأللعاب اجلماعية:وقد خلصت دراستنا إذل بعض النتائج من أمهها
 بررلة أكثر من،يف الثانويات وذلك بربرلة دورات رياضية لتوطيد العالقة الطيبة بُت ادلراىقُت
 جيب على األساتذة الربوز بالسلوك،حصة يف األسبوع ودتديد الوقت ادلربمج أللعاب اجلماعية
. اجليد ألن ادلراىق يراقب وحيب التقليد و القدوة يف حياتو وليكون لو أحسن مثال يف السلوك
Abstract:
Team games are considered to be one of the most important
and important sporting activities for students in the secondary stage,
in view of their increased and continuous demand for their practice,
which made them one of the most important programs of physical
and sports education, as it helps the teenager to adapt within the
group and gain many skills and knowledge It also works to refine
behavior, as group games were specifically included in the
secondary stage because of their great importance by specialists to
achieve the desired goals, especially psychological ones, which frees
the teenager from the contract and psychological pressures and the
granting of behavior evaluation as well as it has a social dimension
that allows the teenager to integrate into the group It also helps him
to develop his mental and learning abilities, and also allows him to
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)  أثر األلعاب الجماعية في تقويم سلوك المتمدرسين في الطور الثانوي (كمرحلة مراهقة:العنوان
blow up his potential energies that he enjoys during this sensitive
phase (adolescence), as team games are a means of forming and
building the adolescent's personality, and for this reason all officials
and specialists, especially educators, attach great importance to For
these group sports activities within the educational field.
" What is the impact of team games on evaluating the behavior
of secondary pupils as a stage of adolescence? "
And our field study was under the topic: "The effect of group
games on evaluating the behavior of secondary pupils - a field study
of some secondary schools in the state of Souk Ahras", which was
sampled of: 01 - the sample of students (this sample is represented
by 400 pupils distributed in two high schools in Wilayat Souk Ahras,
02- The Sample of Professors: (This sample consists of 06 professors
distributed among two high schools in the state of Souk Ahras, which
were randomly selected, and we used the questionnaire in the form
of a form as a research tool, while the descriptive approach was the
most appropriate and desirable choice for study.
Our study concluded some of the most important results:
Giving great importance to team games in secondary schools by
programming sports courses to consolidate the good relationship
between adolescents, programming more than one session per week
and extending the programmed time for team games, teachers should
highlight good behavior because the teenager is watching and loves
imitation And role model in his life and to have the best example of
behavior.
Key words: group games, behavior, adolescence, secondary
education.

: مقدمة إشكالية البحث- 1
 تتلخص،إن ادلهمة اليت تقوم علي عاتق اجملتمع بصفة عامة و ادلؤسسات الًتبوية خاصة
أساسا يف تربية النشء تربية سلمية ىادفة إرل تعديل سلوكو و ادلعامالت احلسنة بُت التالميذ
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بوغالية فايزة

منماني نادية

واألساتذة وعمال تلك ادلؤسسية الًتبوية  ،وبُت أفراد اجملتمع و ذلك لبناء رلتمع متجانس يف
سلتلف جوانبو.
ومن أىم الطرق وادلناىج الًتبوية ادلتبعة يف ذلك اجملال ىو شلارسة األنشطة الرياضية و
البدنية  ،اليت تشمل األلعاب الفردية و األلعاب اجلماعية يف ادلؤسسات الًتبوية اليت تعد احدي
األنشطة اإلنسانية الًتبوية ادلهمة ،فاأللعاب اجلماعية أصبحت جزءا" ىاما من الربامج اليت
هتدف إرل إعداد فرد صاحل ذو سلوك حسن يف رتيع اجلوانب و يقول يف ىذا اجلانب "وديع
فارج" :يعد برنامج األلعاب الناجح ىو ذلك الربنامج الذي ديد األطفال بأنواع األنشطة اليت
تتناسب مع حاجاهتم لتأكيد استمرارية منوىم البدين و العقلي واالنفعال االجتماعي" ( الين

وديع فارج  ،دون سنة  ،ص . )49
فاأللعاب اجلماعية إذن أسسها وطيدة لصحة األجسام و سالمة العقول وقوة النفوس،
بل إن مكانتها يف ميدان رعاية أفراد اجملتمع و تربيتهم جيب أن يكون إذل جانب حركة التعليم
تسَت معو يف كل مرحلة و تصاحبو يف رتيع مستوياتو ،ولعل أىم مستوي من مستويات
التعليمية ىي ادلرحلة الثانوية باعتبار التلميذ يعيش مرحلة ادلراىقة كمرحلة من مراحل النمو
احلساسة و اخلطَتة يف حياتو ،تظهر أثرىا يف سلوكات غَت متزنة ،الغضب ،العدوانية  ،االضلراف
...إخل.
نستشف فيما سبق ذكره أن األلعاب اجلما عية واجبة وأساسية يف كل مرحلة من
مراحل منو الفرد بصفة عامة ويف مرحلة ادلراىقة بصفة خاصة بالنسبة للتالميذ و باألخص يف
الطور الثانوي  ،شلا جيعلنا لنا نطرح ىذا السؤال:
" ما مدي تأثير األلعاب الجماعية على تقويم سلوكات تالميذ الطور الثانوي
مصاحبة لمرحلة المراهقة ؟ ".
ومن خالل ىذا التساؤل نطرح رلموعة من التساؤالت الفرعية و ىي:
 )1ىل التالميذ يفضلون األلعاب اجلماعية أكثر من األلعاب الفردية ؟
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 )2ىل ديكن لأللعاب اجلماعية معاجلة ادلشاكل اليت يتعرض ذلا ادلراىق ؟
أوال :األلعاب الجماعية.
 - 1لمحة تاريخية عن األلعاب الرياضية الجماعية :عند تفحصنا يف عادات تقاليد
اجملتمعات القددية جدا  ،صلد ان األلعاب اجلماعية تعود باألصل إذل اجملتمعات البدائية ،إذ صلد
العديد من العاب الكرة ضمن الًتاث الثقايف لكل حضارة ،وىي األساسية دلختلف األلعاب
ا لرياضية اجلماعية فكانت أوذل الًتقيمات يف القرن التاسع عشر ميالدي.
ففي الصُت ىناك ما يسمى " "Tsu-chuفهي دتثل لعبة دفع الكرة إذل ابعد عن
عصان موضوعان على األرض.
فالعرب يلعبون الكرة منذ القدمي ،وقبائل أمريكا الشمالية ديارسون "سكيني".
كما أن يف اليابان يف القرن العاشر قبل ادليالد ،لديهم لعبة "كيماري" وىي أن تضرب
الكرة صغَتة بالقدم ما يشبو كرة القدم احلالية.
ففي اجملتمعات األوذل ادلوجودة يف كولومبيا ،وذلك يف القرن السابع قبل ادليالد دتارس
لعبة " بوك تابوك" وىو ما يشابو بكثَت وديكن أن نقول كرة السلة احلالية بالذات.
كما أن ادلملكة الرومانية ختيلت وإخًتعت بعض التمارين والعديد من األلعاب بالكرة،
ومن بينها نذكر " إيبسكيروس" و"أرابسطون" وىذا ما يشبو "روقبي" احلارل وأيضا "فولي"
وىي كرة من جلد احليوان منفوخة باذلواء ترمي إذل السماء ،وىي خطوة األوذل لتأسيس لعبة كرة
الطائرة .يف القرون الوسطى ىناك لعبة حتت اسم "سول" واليت دتارس بكثَت خاصة يف فرنسا
القددية ،فهي دتارس فوق أراضي من جليد وحتتاج إذل عصا لدفع الكرة ،وىذه اللعبة حتولت إذل
"الهوكي" احلالية على اجلليد.
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وصلد العديد من األلعاب التقليدية اليت تركت بصمات على تاريخ سلتلف اجملتمعات
لنجد يف األخَت بعض التعديالت والتصحيحات لتصبح على أشكال جديدة لتمثل األلعاب
الرياضية اجلماعية األساسية حاليا ،ونذكر منها" :فوست بال" األدلانية أب الكرة الطائرة

و "هازناشيك" أحد منابع كرة اليد.

فمهما كانت حضارة وحيثما وجدت ،مهما كان الشعب فإن األفراد ديارسون األلعاب
اجلماعية بأية شلارسة كانت و بأية تسمية كانت ،فبذلك إن األلعاب الرياضية اجلماعية موجودة
مع وجود اإلنسان مهما وجد وأين وجد فإهنا تنمو بنموه وتتطور عرب تطور حضارتو وثقافتو.
)(Claud bayer,1998, P27-28
 1- 1مفهوم اللعب:
لقد إختلف علماء النفس وعلماء الًتبية يف وضع تعريف عام للعب ،وىذا راجع
إلختالف اآلراء والنظريات اليت عاجلت موضوع اللعب فمثال :
" ويستر " يعرف اللعب :أنو كل حركة أو سلسلة يقصد هبا التسلية أو ىو السرعة

واخلفة يف تناول األشياء أو إستعماذلا أو التصرف فيها ( .نقاز محمد  ،2006 ،ص)39
بينما "  "Pierre Janetيعرف اللعب بأنو نشاط أورل غَت موافق للواقع كما ىو

العمل) Medeleine abadie ,1943,P16(.

ومن خالل طرح ىذه اآلراء و التعاريف للعب ،نستطيع أن نقول أن اللعب حيتل مكانة
كبَتة وأساسية يف حياة التلميذ ،ألنو خيرجو من وحدانيتو إذل العادل اخلارجي حيث يستطيع
التلميذ أن خيرج كل ما جيول يف خاطره إذل أن يصل إذل مرحلة اإلبداع ،ذلذا فهو يعترب نشاط
بدين وعقلي يف نفس الوقت أو بعبارة أخرى يعترب كمطلب للنمو اجلسمي والعقلي
واالجتماعي.
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 2- 1أهمية اللعب:
اللعب دافع إجتماعي وىو قدمي قدم احلضارات نفسها ،إنو ينتشر يف كل مناحي احلياة،
فطقوس دتت يف اللعب ادلقدس وسعر منا يف اللعب وإنتعش من خاللو ،وادلوسيقى و الرقص
كانا لعبا خالصا يف وجهها مبكر ،ودل تنفصل عن اللعب بل نشأت فيو ومثلتو ودل تغادره
مطلقا(.حنان عبد الحميد العناني ،2002،ص)23
إن اللعب ىاما جدا بالنسبة للطفل  ،وىو حاجة عقيمة وفيزيولوجية فبدنيا باللعب
الطفل يكتشف وينم ي إمكانيتو ويكسب مهارات الكبَتة ويتعرف على معٌت التوازن وكذا
اللعب يسمح للطفل إلثبات ذاتو ،وينمي ذاكرتو ،ختيلو ،فكره ادلنطقي وإبتكاره عقليا
وإجتماعيا ،فحُت يلعب الطفل يكون فرحا يندمج مع اجلماعة ويعدل لعبة مقارنة باآلخرين( .
)Medeleine abadie ,1943,P25
 - 2أنواع اللعب واأللعاب:
 1- 2اللعب الرمزي:
ىو لعب األدوات وتقليد جترى يف غياب الراشد ينتج الطفل فيها مواقف قريبة من الواقع
يلعب دور األم أو الطبيب أو غَت ذلك وأحيانا خيًتع ذلم قصص من نسيج خيالو ،مستوحات
من الرسوم ادلتحركة ،كما ديكن حتويل الوسائل ادلتوفرة لديهم إذل وسائل أخرى.
 2 - 2اللعب اإلبتكاري والتركيبي:
األطفال حيبون الًتكيب ويظهرون متعة يف إبتكاراهتم ،حيث يبذل معظم جهده يف
البحث ،ادلنطق والتخيل ،تسمح ىذه األعمال باستعمال عدة وسائل مثل:ادلاء ،الًتاب ،الرمل،
احلصى ،صناديق التغليف ،ع لب فارغة ،قطعة من اخلشب ،وىذا بتجريب إستعماذلا وإكتشاف
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العادل ادلادي احمليط بو ،ومعرفة القوانُت الفيزيائية اليت حتكمو  :فوق ،حتت ،ضخم،صغَت،
أعلى ،أسفل...اخل  ،فمثال يف األلعاب ادلائية بعض ادلواد تطفو فوق ادلاء و األخرى تغرق( .

الين وديع فارج  ،دون سنة  ،ص . )26
 3- 2اللعب التربوي:

ىي ألعاب سلتلفة من ألعاب ورقية ،قطع نقدية ...اخل ،فهي ألعاب صممت خصيصا
للطفل ،ىذا النوع من اللعب يسمح للطفل بالتعلم وىو يلعب مع حتديد فرص اإلبتكار،
اإلخًتاع وادلبادرة لو ،شلا ديكنو من التعلم اذلادف ،ويؤكد سَتورتو ومساعدتو يف التفكَت ومواجهة
اآلراء وحتويل ادلكتسبات.
 4- 2األلعاب التمهيدية:
تعترب األلعاب التمهيدية مرحلة متقدمة لأللعاب الصغَتة ،حيث يتم فيها تطبيق ادلهارات
احلركية ادلكتسبة من األلعاب الصغَتة بصورهتا البسيطة إذل مهارات حركية تعد الالعب إذل
ألعاب الفريق.
 5- 2ألعاب الفرق :
ىي اليت ختضع للقوانُت الدولية ،وذلا قواعد ثابتة متفق عليها دوليا ،وحتتاج ىذه
األلعاب إذل قاعات اللعب ومالعب ذات مقاييس زلددة،ودتارس بأدوات ذلا قياسات وأوزان
زلددة وثابتة ،وتنظم ذلا دورات على ادلستوى الدورل والعادلي(.الين وديع فارج ،دون سنة ،

ص)28- 27

 - 3مميزات اللعب:
يف حُت وجدت صعوبات لتحديد مفهوم زلدد للعب ،بعض الباحثُت ادلهتمُت
بادلوضوع توصلوا اذل إجياد ادلميزات التالية للعب:
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 1- 3تعديل الواقع اليومي:
مشاىد اللعب تتلخص يف إطار واقع داخلي ،أين يأخذ مكان الواقع احلارل ،ادلعٌت احلقيقي
لألشياء إذل معٌت آخر ،وىذا للمخيلة الواسعة ،فال يعي حدود الواقع واخليال واعيا تاما.
 2- 3المرون ــة:
اللعب يوفر فرص التطور و اإلبتكار للطفل ،ألن لألطفال قابلية أكثر يف إجياد
األفكار اجلديدة ،و السلوكات يف اللعب من أين يكون يف نشاطات غَت إبتكارية.
 3- 3اإلختيار الحـر:
اللعب خيتاره الطفل بكل عفوية وحرية ،فاحلرية يف القواعد وتقبلها ،تسمح بتحقيق
الرغبة واجلدية يف اللعب من جهة ،ومن جهة أخرى اجلدية يف اإلختيار الزميل ومبادرة تسمح
بتكوين عالقة إجتماعية جديدة.
 4- 3النتيجة اإليجابية:
ىي إحدى خصائص اليت تدل على ادلتعة و من ادلؤثرات صلد :الضحك ،ادلرح،
ادلزاحة...اخل.
 - 4دور األلعاب في نمو الفرد:
تعترب األلعاب أحد األنشطة الرياضية اذلامة يف رلال الًتبية البدنية ادلناسبة جلميع
األعمار ،ولكال اجلنسُت على سواء ،وىي أحد ادلقومات الرئيسية ألي برنامج للًتبية البدنية،
ويفضلها الكثَتون ألهنا قريبة من طبيعة الفرد و ميولو ،باإلضافة إذل دورىا اذلام يف النمو البدين،
احلركي ،اإلنفعارل و اإلجتماعي الذي يعود على الفرد من شلارستو ذلا ،وىي جديرة باإلىتمام
كل طالب دلهنة الًتبية البدنية .و نوضع دور األلعاب يف منو الفرد يف النقاط التالية :
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 1- 4دور األلعاب في النمو البدني:
تساعد األلعاب الطفل على النمو البدين ،فهي تنمي قدرة اجلسم على التكيف
للمجهود ،وقدرتو على مقاومة التعب والعودة إذل حالتو الطبيعية ،وتتضمن األلعاب على العديد
من احلركات مثل  :اجلري ،الرمي ،القفز ،الرفع ،وكلها حركات تساعد على حتسُت األجهزة
العضوية ادلختلفة باجلسم " اذلضمي ،الدوري ،ال تنفسي...اخل ".
 2- 4دور األلعاب في النمو الحركي:
تعمل األلعاب على جعل اجلسم قادرا على احلركة مع بذل أقل قدر شلكن من الطاقة،
كما جتعل حركة الطفل رشيقة و رتيلة ،وتعتمد احلركة الفعالة على العمل ادلنسق بُت اجلهاز
العضلي و اجلهاز العصيب ،وينتج عن ىذه احلركة الصحيحة ادلنسجمة أن تبعد ادلسافة بُت
التعب وقمة األداء ،و تنمو ىذه احلركات يف األلعاب اليت تتضمن مهارات مثل :اجلري،
الوثب ،االضلناء ولف اجلسم ،وكل احلركات اليت تتطلب مهارات توافقية مثل :القدرة على
التحكم يف رمي الكرة إذل مكان بعيد.
 3- 4دور األلعاب في النمو العقلي:
تساعد األلعاب على النمو العقلي ،فالفرد حيتاج إذل التفكَت وتفسَت ادلعارف اليت
يكتسبها ،مثل القوانُت وميكانيكية األداء احلركي واخلطط ادلتضمنة يف األلعاب ادلختلفة،
وتساعد ألعاب الفرد على حتليل ادلواقف ادلفاجئة و ادلشحونة باإلنفعال و القدرة على إختاذ
القرار بسرعة حتت ضغط ىذه الظروف.
 4- 4دور األلعاب في النمو اإلنفعالي:
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إن النجاح يف احلياة يتوقف إذل حد كبَت على عوامل إنفعالية ،ومن عالمات النضج
اإلنفعالية أن يكون الفرد متحررا من اإلجتاىات الصبيانية كاألنانية و اإلعتماد على الغَت
واخلوف من حتمل ادلسؤولية ،و اإلنفعال ادلعتدل يزيد اخليال خصوصية ،وينشط التفكَت ويزيل
ادليل إذل مواصلة العمل.
ويف شلارسة األلعاب ،رلال خصب لتنمية إنكار الذات ،فاأللعاب جتعل الفرد يشعر
بادلسؤولية ،و اإلعتماد على نفسو ،وسعادة ورضا فيما يقوم بو.
 5- 4دور األلعاب في النمو اإلجتماعي:
الفرد أثناء اللعب يكتشف مسؤوليتو ضلو اجلماعة ،واحلاجة إذل التبعية و القيادة و إذل
ادلمارسة الناجحة وشعور باإلنتماء ،كما يتعلم كيف يواجو مواقف الرضا ،ومواقف الضيق
واذلزدية ،ويتحقق أثناء اللعب التعاون واحلب واإلخاء ،حتقيق الذات واحًتام حقوق اآلخرين ،و
الرغبة يف الفوز ببذل اجلهد والعطاء ،وبذلك ينمو يف الفرد العالقة اإلنسانية القيمة ،والوعي
اجلماعي وادلعايشة التعاونية (.جوان ياسين و آخرون  ،1995ص)30
 - 5قيمة اللعب لدى المراهق:

بسبب الفروق الفردية يف القوة وادليل إذل اللعب والقدرة البدنية فإن األوالد والبنات
ينفصلون عادة من الصنف الرابع االبتدائي يف دروس الًتبية البدنية ،إذ دييل األوالد إذل شلارسة
األلعاب العنيفة اليت تربز قوهتم ،بينما دتيل البنات إذل ألعاب الفرق واألنشطة اإليقاعية ،وكلما
كرب كل جنس يف السن فإنو يفضل األنشطة اليت ديكن فيها أن يتفاعل مع أفراد اجلنس اآلخر،
ويف أثناء فًتة ادلراىقة ،فإن الفتية من اجلنسُت تكون ثقيلة احلركة ،وكسالنة ،ومهمومة وثائرة
ومتمردة.
ويكون ادلراىق أكثر قوة لعبور الثغرة ادلوجودة بُت الطفولة والرشد بنجاح إذ ما دتكن من
شلارسة الفضائل االجتماعية بدرجة كافية ،حبيث ال يبدو بائسا إجتماعيا.
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وفوق ىذا فمن ادلهم بدرجة كبَتة أنو يف الفًتة ما بُت  10إذل  15سنة ما دل يعاد تعليم
ادلهارات اليت سبق اكتساهبا يف السنوات السابقة وتكرر وتصحح وما دل يكن لدى ادلراىق
القدرة اجليدة على أداء بعض األلعاب يف ىذه السنوات  ،فإن فرصة تعلمو أدائها يف السن 20
إذل  30سنة سوف تكون قليلة جدا ،إذ كلما كرب الفرد يف السن كلما شعر باخلوف و اإلحراج
و اخلجل من األداء أمام زمالءه (.باسمة كيال ،1993 ،ص )131
ثانيا /الم ــراهقة
 - 1تعريف المراهقة : Adolescence
يعرفها " أنجلش "  :بأهنا فًتة أو مرحلة من مراحل منو الكائن البشري من بداية البلوغ
اجلنسي أي نضوج األعضاء التناسلية لدى الذكر و األنثى وقدرهتا على أداء وظائفها إذل
الوصول إذل اكتساب النضج  ،و ىي بذلك مرحلة انتقالية من النضج البدين و اجلنسي و
العقلي و النفسي ،خالذلا يصبح ادلراىق رجال راشدا أو امرأة راشدة( .عبد الرحمن
العيسوي ،1984،ص )15
 - 2أهمية مرحلة المراهقة:
دلرحلة ادلراىقة أمهية بالغة يف حياة اإلنسان ،ذلك ألهنا مرحلة انتقال من الطفولة إذل
الرجولة أو الرشد ،وال شك أن مراحل االنتقال مراحل حرجة يف حياة اإلنسان بسبب حاجتو
إذل التكيف مع ظروف جسمو و بيئتو ادلتغَتة ،و بسبب نظرة احمليطُت من الكبار ضلو الشاب
ادلراىق أو الفتاة ادلراىقة ،و لذلك ىناك اىتمام متزايد مبرحلة ادلراىقة و دراستها يف اجملتمعات
ادلتقد مة  ،بغية إلقاء األضواء الكاشفة عليها ،و عالج ما يواجو ادلراىقُت من مشكالت تعًتض
سبل النمو السوي ،و شلا يزيد من أمهية مرحلة ادلراىقة أهنا ادلرحلة اليت تنضج فيها القيم الروحية
و الدينية لدى ادلراىق ،وكذلك النزاعات ادلثالية و األخالقية ،و حبكم ما يصل إليو ادلراىق من
النضوج العقلي( .عبد الرحمن العيسوي ،1984،ص )22
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 - 3العوامل التي تؤثر في مرحلة المراهقة:
ىناك الكثَت من العوامل اليت تؤثر يف تأخَت أو تبكَت وصول ادلراىقة إذل مرحلة البلوغ ،
من ذلك أو زيادة ىرمونات الغدد النخامية تساعد على منو األعضاء التناسل ية و نضج اجلنسية.
و يتأثر البلوغ بكمية الغذاء الذي يتناولو ادلراىق  ،و كيفية تناولو  ،و نوع ىذا الغذاء ،
فكثرة تناول ادلواد الربوتينية تؤدي إذل التبكَت يف البلوغ و نقص ادلواد النشوية تؤدي إذل تأخره و
نقص كمية الغذاء عامة تسبب تأخر البلوغ  ،و يؤيد ذلك ما الحظو العلماء من ضعف القدرة
اجلنسية لدى أسرى احلرب الذين حرموا من الطعام اجليد دلدة طويلة  ،و تأيدت ىذه الفكرة
من خالل جتارب جتويع الفئران  ،و يتأثر البلوغ العام بالضعف العام أو ادلرض ادلزمن ( .محمد

عماد الدين إسماعيل ،1982 ،ص)38

 - 4خصائص و مميزات ا لنمو في مرحلة المراهقة :
إبتداءا من سن البلوغ حىت اكتمال النضج يتعرض ادلراىق لتغَتات عديدة و ىامة نذكر
منها البيولوجية  ،االجتماعية  ،االنفعالية و الذىنية  ،و ىي مرتبطة بعضها البعض من حيث
ظهورىا و من حيث اخلصائص اليت يتميز هبا ادلراىق يف مرحلة منوه نذكر:
 1- 4النمو الجنسي :يف ىذه ادلرحلة يصاحب النضج اجلنسي ظهور شليزات يطلق عليها "
الصفات اجلنسية الثانوية " مثال عند البنات تنمو عظام احلوض حبيث تتخذ شكل حوض
األنثى ،وإختزان الدىن يف األرداف و منوىا وكذلك أعضاء أخرى كالرحم و ادلهبل و الثديُت و
حيدث يف ىذه ادلرحلة النمو اجلنسي يف تتابع منتظم ،أي عملية بعد أخرى بنوع من الًتتيب
ثابت ال يتغَت من حالة إذل أخرى إال نادرا ،إال أن السن الذي عنده عملية النمو اجلنسي
خيتلف اختالفا بينا.
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 2- 4النمو العقلي :يصبح ادلراىق قادرا على التفكَت يف األمور ادلعنوية اجملردة نتيجة سرعة
النضج اليت يتميز هبا النمو العقلي  ،وىذا يعٍت منو الذكاء العام و يسمى بالقدرة العقلية العامة
كما تنضج القدرات الفكرية و ادليول إذل النشاط ادلعُت دون غَته و تزداد قدرة ادلراىق على
القيام بالعمليات العقلية العليا  ،و لقد استطاع علماء النفس بعد دراسات طويلة أن حيددوا
" القدرة العقلية " و ىي الفهم اللغوي
بعض من القدرات اذلامة و قد أطلقوا على ىذه
القدرة ادلكانية  ،التفكَت ،القدرة العددية  ،الطالقة اللفظية  ،التذكر  ،سهولة اإلدراك  ،الذكاء.
 3- 4النمو الجسمي :أما يف ىذه ادلرحلة تتميز ادلراىقة بالنسبة للنمو اجلسمي بتباطؤ سرعة
النمو اجلسمي نسبيا عن ادلرحلة األوذل للمراىقة و تزداد احلواس إرىاقا كاللمس و الذوق و
السمع و تتحسن احلالة للمراىق  ،و يصل الفتيان و الفتيات إذل نضجهم البدين الكامل تقريبا
إذ يتخذ مالمح الوجو و اجلسم صورهتا الكاملة تقريبا.
 4- 4النمو االنفعالي :و يتصف النمو االنفعارل حبدة االنفعال  ،حيث يغضب و يثور
ادلراىق ألسباب تافهة كما ديتاز االنفعال بالتقلب و سرعة التغَت  ،ومعظم انفعاالت ادلراىق
راجع لشعوره بأنو أصبح رجال و يرى بأن احمليطُت بو يعاملونو كطفل ،ىذا من جانب الوقوع يف
العديد من الصراعات النفسية األخرى (.حامد عبد السالم زهران،1972 ،ص)46
 5- 4النمو االجتماعي للمراهق :شلا دييز النمو االجتماعي للمراىق أن ادلراىق يشعر يف
ىذه ادلرحلة بالبلوغ شلا يرغمو على إتباع سلوكات معينة كمحاولة التحرر من القيود اليت يفرضها
عليو الوالدين أو األستاذ يف البيت أو يف ادلدرسة و يعتربىا جاىال لكفاءتو و مقدرتو  ،كما
حياول دائما تقليد الكبار و خاصة النجوم.
 6- 4النمو الحركي :يرى الدكتور "عماد الدين إسماعيل" :إن التغَتات السريعة اليت
حتدث يف الطرود الوزن بنسب متفاوتة يف أعضاء اجلسم ادلختلفة ،قد تنشأ عنها بعض
االضطرابات يف احلركة و التوازن  ،ذلك أن العادات و ادلهارات احلركية اليت اكتسبها ادلراىق يف
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طفولتو السابقة تصبح غَت رلدية يف ىذه الفًتة  ،أو بعبارة أخرى وجب تغيَتىا على حسب
ادلتغَتات اجلديدة اليت ظهرت يف سطحية االنف عال و يف تقلب سلوك و تصرفات الكبار ،أو قد
يالحظ التناقض االنفعارل كما حيدث حُت يتذبذب االنفعال بُت احلب و الكره و الشجاعة و
اخلوف و حُت يتذبذب ادلراىق بُت االنشراح و االكتئاب و بُت التدين و اإلحلاد و بُت
االنعزالية و االجتماعية  ،احلماس و الالمباالة ،و قد يالحظ اخلجل و ادليول و االنطواء و منو
وجب على ادلراىق أن يكيف حركتو مرة ثانية إزاء ىذه التغَتات اجلديدة و من ىنا ختلق تلك
الرعونة العادية اليت تشهدىا يف حركة ادلراىقُت  ،فادلراىق قد يتعثر يف مشيتو و قد تقع األشياء
منو و قد يكون ىذا األخَت يف ىذه احلاالت ع رضة دلواقف حرجة إذا كانت فيها تعليقات من
اآلخرين تؤدي إذل خجل ادلراىق من ىذه التعثرات ( .حامد عبد السالم زهران،
،1972ص)47- 46
 - 5مراحل المراهقة:
إنو دلن الصعب جدا حتديد بدأ مرحلة ادلراىقة و هنايتها فهي ختتلف من فرد آلخر ومن
جنس آلخر ومن ساللة إذل أخرى ومن رلتمع آلخر باختالف ثقافة ىذا اجملتمع و للداللة على
صعوبة حتديد بدايات ىذه ادلرحلة و هنايتها يقول كل من " جوزيف ستون و تشرش"  :أن
ادلراىقة تبدأ مبظاىر البلوغ و بداية ادلراىقة ليست دائما واضحة وهنايتها تأيت مع دتام النضج
االجتماعي دون حتديد ما قد وصل إ ليو الفرد من ىذا النضج" ،و ضلن إذا كنا نتحدث على
ادلراىقة كوحدة متكاملة مع ما قبلها و مع ما بعدىا من مراحل النمو فإن بعض الدراسات
تقسمها تقسيما اصطالحا إذل ثالث مراحل فرعية تقابل ادلراحل التعليمية التالية :
 مرحلة ادلراىقة ادلبكرة ما بُت ( )14- 12سنة تقابل مرحلة التعليم اإلعدادي (ادلتوسط). مرحلة ادلراىقة ادلتوسطة ما بُت (  )17- 16- 15سنة تقابل مرحلة التعليم الثانوي. مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة ما بُت (  )20- 19- 18سنة تقابل مرحلة التعليم اجلامعي.187
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وىكذا مرحلة ادل راىقة تنتهي من حوارل سن احلادية و العشرين ،حيث يصبح الفرد ناضجا
جسميا و فيزيولوجيا و انفعاليا واجتماعيا( .مصطفى غالب ،1979 ،ص )32
 - 6مشاكل المراهقة:
 1- 6المشاكل النفسية :لعل ادلشاكل النفسية من أىم ادلشكالت اليت يتعرض ذلا ادلراىق يف
حياتو اليومية واليت تتمثل يف عالقتو مع الراشدين و خاصة األبوين و مكافحتو التدرجيية للتحرر
من سلطات الراشدين و ثورتو على حتقيق ىذا التطور مبختلف األساليب ،فهو ال يتبع قيود
البيئة وعاداهتا و تقال يدىا ،بل أصبح يزن األمور و يفكر فيها و يناقشها عندما حيس أن ىذه
العادات تتصارع مع تفكَته ،و أصبح دييل إذل االنعزال عن رلال األسرة و الرغبة يف تكوين
صدقات و روابط عاطفية جديدة.
 2- 6المشاكل االنفعالية :يعتقد علماء النفس أن حساسية ادلراىق االنفعالية و إضطرابو
االنفعارل يرجع إذل عدم قدرتو على االنسجام مع البيئة اليت يعيش فيها  ،إذ يدرك ادلراىق عندما
يتقدم يف السن قليال أن طريقة معاملة ال تتناسب مع ما وصل إليو من نضج ،ومن رتلة
األسباب اليت تعمل على اضطرابو  ،عجزه ادلارل و شعوره بعدم الثقة شلا ينجم عنو عدم
االنس جام بُت اجلنسُت ،و االرتباك يف ادلعاملة و شعوره أن األسرة تطلب منو حتمل بعض
ادلسؤوليات.
 3- 6المشاكل الصحية :نظرا للتغيَتات اجلسمية ادلصاحبة دلرحلة ادلراىقة اليت ىي نتاج
تغيَتات ىرمونية بواسطة زيادة العوامل ادلفرزة للهرمونات اجلنسية ،مث يتبع ذلك كرب حجم
األ عضاء التناسلية اخلارجية و نزول دم احليض لدى اإلناث مع كرب حجم الثديُت و ظهور
الشعر يف منطقة العانة و حتت اإلبطُت و استدارة احلوض ،و لدى الذكور يكرب حجم األعضاء
التناسلية .
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و ىذه التغيَتات اجلسدية السريعة قد حتدث مشاكل صحية لدى ادلراىقُت فيبدوا أنو ال
يسيطر على أطرافو اليت أصبحت أعرض ،أو خيجل من السمنة و النفاخة ،لذا جيب عرض
ادلراىقُت على انفراد مع األطباء لالستماع إذل متاعبهم الذي يف حد ذاتو جوىر العالج .
 4- 6المشاكل االجتماعية :يرى العادل النفسي "بالنت" :إن العوز ادلادي ادلستمر يؤدي إذل
قسوة يف الس لوك االجتماعي و صالبة الشخصية و الشعور بعدم األمن و النقص ،وال يفهم
من ىذا بطبيعة احلال أن الفقر ىو احلالة الوحيدة اليت ديكن أن تنتج الشعور بعدم األمن أو
الشعور بالنقص أو ما شاهبهما( .رويبح كمال ،2007 ،ص .)105
 - 7المراهق و ممارسة النشاط البدني الرياضي:
من الصعب أن الًتبية البدنية و الرياضية تساعد ادلراىق على التعرف عن قدراتو البدنية
والفعلية  ،و يكشف عن مواىبو بطبيعة احلال إذل اكتسابو للسلوك السوي  ،حيث أن شلارسة
النشاط البدين الرياضي ادلدرسي وسيلة تربوية ذلا التأثَت االجيايب على سلوك التالميذ يف مرحلة
ادلراىقة من حيث اكتساب القيم األخالقية  ،الروح الرياضية  ،قيمة اللعب النظيف  ،االلتزام
بتطبيق القوانُت و قواعد اللعب  ،حتمل ادلسؤولية و التنافس يف سياق تعاوين  ،لذا جيب أن
يهتم ادلريب الرياضي بتقدمي األنشطة الرياضية وفق قواعد تربوية تؤكد على إظهار اجلوانب
االجيابية للسلوك واكتساب القيم األخالقية ( .رويبح كمال ،2007 ،ص .)117
ثالثا /السلوك
 - 1مفهوم السلوك:
تعددت التعاريف اليت حتاول أن تصف السلوك اإلنساين ،فمنهم من يرى أنو كل ما يقوم
بو الفرد من نشاط مبا فيو النشاط الظاىري كالرياضة و النشاط الباطٍت  ،كاإلدراك و التفكَت
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واإلحساس ،و يعترب وسيلة اتصال بُت الفرد و اجلماعة وىو الوسط الذي تنتقل فيو الفكرة
وادلبدأ واالجتاه من فرد آلخر .
ومنهم من يرى أنو وسيلة الفرد اليت يسلكها للوصول إذل اذلدف  ،فهو إذن وسيلة إلشباع
دوافعو .
فالسلوك اإلنساين ىو أساس التفاعل بُت األفراد فقد يكون رلموعة اليت تصدر عن فرد
معُت كما قد يكون رلموعة ردود األفعال اليت تصدر عن فرد  (.مصطفى غالب،1979 ،

ص ) 46

 - 2دوافع السلوك:
إن السلوك اإلنساين حيرك ويوجو من خالل دوافع حتمية  ،واليت من خالذلا حياول الفرد
الوصول على ىدف الدافع الذي حركو ذلذا كثَتا ما يطلق على السلوك تسمية السلوك الوسيلة
ألنو وسيلة الفرد إلشباع دوافعو  .إن الدوافع تتأثر يف سلتلف أشكال السلوك من تعلم  ،وإدراك
وشعور بُت الدافعية و السلوك ليست بسيطة بل ىي شديدة التع قيد أحيانا  ،فادلستوى ادلتوسط
من الدافعية خيتلف تأثَته على السلوك من ادلستوى ادلتطرف منها كذلك  ،فالدوافع ادلتعارضة
قد تسبب صراعا داخليا شلا ينتج عنو سلوك الفرد غَت سويا و غَت مقبول  (.مصطفى غالب،

 ،1979ص ) 49

 - 3أسباب اضطراب السلوك:
الشك أن أسباب اضطراب السلوك كثَتة ومتعددة ديكن تلخيصها فيما يلي:
 1- 3الجنس :تدل الدراسات و ادلالحظات العامة أن الذكر ىو أكثر عدوانيا و اضلرافا من
األنثى ،ويرى العلماء ذلك إذل الفروقات البيولوجية واذلرمونية واالجتماعية ،فالقوة العقلية
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واذلرمون الذكري يعتربا ن من العوامل االجتماعية اليت تورل الذكر اىتماما أكرب من ادلرآة يف
سلتلف شؤون احلياة وادليادين.
 2- 3العائلة :الشك أن األسرة تلعب دورا بارزا يف تشكيل شخصية الطفل وحتديد
مستقبلو وأن األطفال العدوانيُت يعيشون يف أسر يسودىا الشجار واالضطراب.
 3- 3دور التلفزيون :اعتقد البعض أن أفالم العنف اليت يشاىدىا األطفال يف التلفزيون
تدفع هبم إذل تقليد ما يشاىدونو وذلك يصبح الطفل عدوانيا ،وىذا يعٍت أن الطفل يقلد
النماذج السلوكية اليت يراىا باستمرار ،فإذا كانت ىذه النماذج عدوانية وسلبية فإن السلوك
يصبح عدوانيا.
 4- 3العامل البيولوجي :يقر علماء النفس إال أن العامل الوراثي و العامل االجتماعي
يتفاعالن باستمرار ويؤديان إذل اضطراب السلوك .
 5- 3العامل االجتماعي :قد تبُت أن احلروب تؤدي إذل ارتفاع نسبة العدوانية و أعمال

العنف عند العسكريُت وادلدنيُت مبا فيهم األطفال ( .سيغموند فرويد ،ترجمة عثمان
نجماني 1986 ،ص )75
 - 4أبرز التحديات السلوكية في حياة المراهق:

 1- 4الصراع الداخلي :حيث يعاين ادلراىق من وجود عدة صراعات داخلية ،ومنها:
صراع بُت االستقالل يف األسرة واالعتماد عليها ،وصراع بُت سلتلفات الطفولة ومتطلبات
ال رجولة واألنوثة  ،وصراع بُت طموحات ادلراىق الزائد وبُت تقصَته الواضح يف التزامو  ،وصراع
بُت غرائزه الداخلية وبُت التقاليد االجتماعية  ،والصراع الديٍت بُت ما تعلمو من شعائر ومبادئ
ومسلمات وىو صغَت ومن تفكَته الناقد اجلديد وفلسفتو اخلاصة للحياة  ،وصراعو الثقايف يف
جيلو الذي يعيش فيو .
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 2- 4االغتراب والتمرد :فادلراىق يشكو من أن والديو ال يفهمانو ،ولذلك حياول
االنسالخ عن مواقف وثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة لتأكيد وإثبات تفرده ودتايزه ،وىذا
يستلزم معارضة سلطة األىل ألنو يعد أي سلطة فوقية أو أي توجيو إمنا ىو استخفاف اليطاق
بقدراتو العقلية اليت أصبحت موازية جوىريا لقدرات الراشد ،وبالتارل تظهر فيو سلوكات التمرد
والعناء والتعصب والعدوانية .
 3- 4الخجل واالنطواء :والذي يسببو رغبة ادلراىق يف حتقيق مقاصده اخلاصة دون
االعتبار للمصلحة العامة ،وبالتارل قد يصرخ ويشتم ،يس رق و يركل الصغار و يتصارع مع
الكبار ،يتلف ادلمتلكات ،جيادل يف أمور تافهة ن يتورط يف ادلشاكل وال يهتم مبشاعر غَته.
 4- 4العصبية وحدة الطباع :فادلراىق يتصرف من خالل عصبيتو وعناده ،يريد أن حيقق
مطالبو بالقوة و العنف الزائد ويكون متوترا بشكل يسبب إزعاجا كثَتا للمحيطُت بو( .فؤاد

البهي السيد ،1993،ص )68

فقد كانت دراستنا ادليدانية حتت موضوع" :مدى تأثير األلعاب الجماعية على
تقويم سلوك تالميذ الطور الثانوي  -دراسة ميدانية لبعض ثانويات والية سوق أهراس".
 - 5مجاالت البحث:
 1- 5المجال المكاني :لقد كان ميدان دراستنا التطبيقية على بعض ثانويات مدينة سوق
أىراس و ادلتمثلة يف:
 ثانوية رباحي نوار.
 ثانوية جابر بن حيان.
 2- 5المجال الزماني:
أجرينا حبثنا يف الفًتة ادلمتدة من  10فيفري  2019إذل غاية  18مارس 2019
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 - 6عينة البحث:
من الصعب أخذ كل رلتمع ادلبحوثُت ألن الوقت زلدد ال يسمح بالتوسع مع كل
التالميذ ،كان علينا أخذ فئة تتوفر فيها كل الشروط والصفات ادلوجودة يف اجملتمع األصلي،
حيث اخًتنا يف حبثنا ىذا العينة العشوائية
 1- 6عينة التالميذ :تتمثل ىذه العينة يف ( )400تلميذ موزعُت على الثانويتُت ادلذكورتُت
 ،مث قمنا باختيار عشوائيا وقمنا بتوزيع استبيان عليهم وذلك دون األخذ بعُت االعتبار
مستواىم التعليمي .
 2- 6عينة األساتذة :تتمثل ىذه العينة يف ( )06أساتذة موزعُت على الثانويتُت
ادلذكورتُت  ،مث قدمنا ذلم االستبيان  ،وذلك دون األخذ بعُت االعتبار خربهتم ادلهنية .
 - 7أدوات البحث:
 االستبيان :تعترب أداة البحث الوسيلة اليت ديكن بواسطتها للباحث حل ادلشكلة ادلطروحة،وقد استخدمنا يف حبثنا ىذا تقنية االستبيان ،باعتباره أصلع الوسائل للتحقق من مثل اإلشكالية
اليت قمنا بطرحها ،وقمنا بتقدمي االستبيان على شكل إستمارة ترسل إذل األشخاص ادلعنيُت
وقمنا بإعداد رلموعة من األسئلة يف استمارات خاصة موجهة جملموعة عينة البحث (التالميذ و
األساتذة )
 - 8منهج البحث:
 1- 8المنهج الوصفي :نظرا لطبيعة موضوعنا  ،ومن أجل تشخيص الظاىرة وكشف
جوانبها وحتديد العالقة بُت عناصرىا مبعٌت معرفة العالقة االرتباطية بُت ادلتغَتات بات من
الضروري استعمال " المنهج الوصفي" و الذي نراه مناسبا ذلذا النوع من الدراسة.
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 2- 8الوسيلة اإلحصائية :إن الوسيلة اإلحصائية يف رلال الًتبية البدنية وعلم النفس
الًتبوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل و البحث ادلطلوب وتعترب الوسائل اإلحصائية جانب مهم
ومكمل للبحث " .
ويف حبثنا ىذا استعملنا طريقتُت النسبة ادلئوية ،اختبار (كا )²و الصيغة ىي كالتارل :
عدد أفراد العينة (أ) × 100
 النسبة المئوية =العدد اإلرتارل للعينة ( ) c
(أ)عدد التكرارات .

()cعدد العينة اإلجمالية.

 اختبار (ك ــا )² - 9عرض و مناقشة النتائج:
جدول يوضح :نوع األلعاب الرياضية التي يفضلها التلميذ .
اإلجابات

التكرارات النسبة %

األلعاب الجماعية

367

91.75

األلعاب الفردي ـ ــة

33

8.25

400

100

المجموع

كا²

66.66

مستوى

درجة

كا²

الداللة

الحرية

الجدولية

0.05

1

3.84

المصدر :استمارة الدراسة سؤال رقم.08:
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نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة كبَتة جدا من رلموع التالميذ  % 91.75يفضلون
األلعاب اجلماعية على الفردية  ،ونسبة ضئيلة منهم  % 8.25يفضلون الفردية على اجلماعية.
نالحظ أن قيمة كا ²احملسوبة ( )66.66أكرب من قيمة كا ²اجلدولية ( )3.84عند
مستوى الداللة ( )0.05و درجة احلرية ( ،)1شلا يشَت إذل وجود داللة إحصائية للنتائج
ادلتحصل عليها  ،أي أهنا معنوية و بذلك فان معظم التالميذ يتجهون إذل شلارسة األلعاب
اجلماعية.
جدول يوضح :إذا كان الثانوية توفر للتلميذ النشاط الرياضي الجماعي الذي يحب أن

يمارسه.

اإلجابات

التكرارات النسبة
%

نعم

240

% 60

ال

160

% 40

المجموع

400

%100

كا²

58.33

مستوى
الداللة
0.05

درجة
الحرية
1

كا²
الجدولية
3.84

المصدر :استمارة الدراسة سؤال رقم.11:
نالحظ من خالل اجلدول أن نسب متقاربة من التالميذ الذين يرون أن الثانوية توفر ذلم
النشاط الرياضي اجلماعي الذي حيبون شلارستو والذين يرون أن الثانوية ال توفر ذلم النشاط
الرياضي اجلماعي الذي حيبون أن ديارسونو ،والنسب ىي كالتارل على الًتتيب % 60 :و
%40
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نالحظ أن قيمة كا ²احملسوبة ( )58.33أكرب من قيمة كا ²اجلدولية ( )3.84عند
مستوى الداللة ( )0.05و درجة احلرية ( ،)1شلا يشَت إذل وجود داللة إحصائية للنتائج
ادلتحصل عليها ،أي أهنا معنوية و بذلك فان الثانوية توفر للتلميذ النشاط الرياضي اجلماعي
الذي جيب أن ديارسو .
االستنتاج  :نستنتج من خالل ىذه التحاليل أن الثانوية توفر للتلميذ النشاط الرياضي اجلماعي
الذي جيب أن ديارسو ،وخاصة لو تربمج حصص لكرة القدم.
جدول يوضح :إذا كانت ممارسة التلميذ لأللعاب الجماعية تجعله أكثر تسامح مع
اآلخرين.
النسبة

اإلجابات

التكرارات

نعم

376

% 94

ال

24

%6

المجموع

400

% 100

كا²

%

49.33

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

1

كا ²الجدولية

3.84

المصدر :استمارة الدراسة سؤال رقم.17:
نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة كبَتة من التالميذ  % 94جتعلهم األلعاب
اجلماعية أكثر تسازلا مع اآلخرين ،ونسبة قليلة منهم  % 6يرون أن األلعاب اجلماعية ال جتعل
الرد أكثر تسازلا مع اآلخرين.
نالحظ أن قيمة كا  ²احملسوبة ( )49.33أكرب من قيمة كا  ²اجلدولية ( )3.84عند
مستوى الداللة ( )0.05و درجة احلرية ( )1شل ا يشَت إذل وجود داللة إحصائية للنتائج
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ادلتحصل عليها ،أي أهنا معنوية و بذلك فان اغلب أفراد العينة يرون أن شلارسة األلعاب
اجلماعية جتعلو أكثر تسازلا .
االستنتاج  :نستنتج من خالل ىذه التحاليل أن األلعاب اجلماعية جتعل الفرد أكثر تسازلا مع
اآلخرين وىذا دليل أن ا أللعاب اجلماعية تنمي القيم األخالقية بُت األفراد.
جدول يوضح :هل األستاذ يلعب دور في مساعدة التالميذ من تجاوز بعض المشاكل
النفسية أثناء حصة األلعاب الجماعية ؟
اإلجابات

التكرارات النسبة
المئوية

نعم

05

% 83.33

ال

01

% 16.66

المجموع

06

% 100

كا²

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة

الداللة

الحرية

الجدولية

75.66

0.05

1

3.84

المصدر :استمارة الدراسة سؤال رقم.04:
من خالل اجلدول نالحظ أن أعلى نسبة  % 83.33اليت دتثل نسبة األساتذة الذين
دتكنوا من مساعدة التالميذ بينما نسبة  % 16.66من األساتذة دل يكن ذلم احلظ من
مساعدة التالميذ .
كما نالحظ أن قيمة كا ²احملسوبة ( ) 75.66أكرب من قيمة كا ²اجلدولية ( )3.84عند
مستوى الداللة ( )0.05ودرجة احلرية ( )1شلا يشَت إذل وجود داللة إحصائية للنتائج
ادلتحصل عليها أي أهنا معنوية وبذلك فإن أغلب أفراد العينة يروهنا تساعد التالميذ يف حل
ادلشاكل النفسية .
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االستنتاج :إن معظم أساتذة العينة دتكنوا من مساعدة بعض التالميذ وىذا راجع إذل اخلربة
ادليدانية وكذلك حسن ادلعاملة مع التالميذ.
جدول يوضح :رأي األساتذة إن كانت األلعاب الجماعية وسيلة لتقويم سلوك المراهق ؟
النسبة

ك ــا²

مستوى

درجة

ك ــا²

اإلجابات

التكرارات

المئوية

المحسوبة

الداللة

الحرية

الجدولية

نعـ ــم

04

% 66.66

ال

02

% 33.33

المجم ـ ــوع

06

% 100

50.66

0.05

1

3.84

تحليل الجدول رقم 07:
من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول نالحظ أن أغلبية األساتذة كانوا على يقُت
من أن األلعاب اجلماعية وسيلة ناجحة لتعديل سلوك ادلراىق والذين تقدر نسبتهم 66.66
 ، %أما  % 33.33منهم فهي وسيلة غَت كافية.
كما نالحظ أن قيمة كا ²احملسوبة ( )50.66أكرب من قيمة كا ²اجلدولية ()3.84
عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة احلرية ( )1شلا يشَت إذل وجود داللة إحصائية للنتائج
ادلتحصل عليها أي أهنا معنوية وبذلك فإن أغلب أفراد الع ينة يروهنا تعدل سلوك ادلراىق .
االستنتاج :من خالل النتائج ادلتحصل عليها نالحظ أن أغلبية األساتذة يؤكدون على فعالية
األلعاب اجلماعية يف تعديل السلوك  ،وذلك بسبب بروز سلوك حسن خالل أداء األلعاب
اجلماعية .
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االستنتاج العام:
إن ادلراىقة بصفتها مرحلة حساسة وصعبة دير هبا الفرد حبكم ادلشاكل اليت ديكن أن
حتدث لو  ،وادلنتجة خاصة عن التغَتات اجلسمية والنفسية واجلنسية  ،حبيث ال جيد سبيال
للتخلص منها أو على األقل التخفيف منها إال من خالل شلارسة األلعاب اجلماعية اليت تنمي
وتقوي بدنو وتعينو على اكتساب مسات شخصية السليمة و ادلقبولة بُت أفراد اجملتمع ،وتفتح لو
طريقا سهال وسريعا لتفاعل االجيايب الذي يساعده على تعديل سلوكو وفهم العالقات
االجتماعية واالندماج داخل اجملتمع.
إن األلعاب اجلماعية إذا وصف ىدفها الًتبوي بطريقة سليمة و مضبوطة من طرف
األساتذة تساعد كثَتا على تعديل السلوك.
فإذا كنا حارسُت كل احلرص على إعطاء األلعاب اجلماعية مكانتها الالئقة يف حصة الًتبية
البدنية والرياضية ويف ادلنظومة الًتبوية كذلك و أكدنا على الدور الذي تلعبو األلعاب اجلماعية
يف كل اجملاالت داخل وخارج الثانوية فإننا حتما سنجٍت ذترة ىذه ادلنافسة و خاصة الفائدة
تشمل معظم اجلوانب ( السلوك  ،األخالق ،اجلانب االجتماعي..اخل ).
االقتراحات:
على ضوء دراستنا لنتائج االستبيان مع التالميذ و األساتذة والدراسة ادلفصلة يف ىذا
اجلانب واليت أثبتت أن األلعاب اجلماعية تساىم يف تعديل و تقومي سلوك ادلراىق وتكوينو
بطريقة سليمة وصحيحة ،ومن خالل كل ىذا ارتأينا إذل تقدمي بعض االقًتاحات اليت نأمل أن
ت كون خالذلا حال لبعض ادلشاكل اليت تعيق ادلراىق خاصة و التلميذ ادلتمدرسُت عامة.
 - 1إعطاء أمهية بالغة دلرحلة ادلراىقة باعتبارىا ادلرحلة احلساسة يف حياة الفرد.
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 - 2توفَت فضاءات اللعب و األدوات و الوسائل البيداغوجية اليت تسهل للتلميذ مزاولة
النشاط الذي يرغب فيو و حتقيق رغبتو و ميولو.
 - 3إعطاء أمهية كبَتة لأللعاب اجلماعية يف الثانويات وذلك بربرلة دورات رياضية يف سلتلف
االختصاصات إلنشاء عالقة جيدة بُت ادلراىقُت.
 - 4تشجيع الرياضة ادلدرسية لتشجيع االحتكاك بُت التالميذ و تعزيز الروح اجلماعية و
األخالقية .
 - 5بررل ة أكثر من حصة رياضية يف األسبوع و منح وقت كايف دلمارسة األلعاب اجلماعية
بصفة خاصة.
 - 6جيب على األساتذة إبراز سلوكاهتم السوية و األخالقية ألن ادلراىق يراقب و يفضل أن
يكون األستاذ قدوتو يف السلوك األمثل.
 - 7تشجيع ادلراىق على االلتحاق باجلمعيات الرياضية واأل ندية دلمارسة األنشطة الرياضية
اجلماعية اليت دييلون إليها و حىت الفردية.
 - 8على األستاذ أن يعرف كيف يفرض االنضباط يف احلصة من خالل زلاولة التنسيق بُت
حاجات ادلراىق أو التلميذ والًتويح عن النفس وبُت وجوب احًتام قواعد اللعبة والنشاط وعدم
جتاوز حدود الغَت و حتمل ادلسؤوليات و ادلشاركة يف حتقيق ىدف اجلماعة .
 - 9تقدمي دروس نظرية لتبُت قيمة األلعاب اجلماعية ليست كنشاط بدين رياضي وإمنا إبراز
كذلك اجلوانب األخالقية و الًتبوية.
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