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 إهــداء
 في األعلى مثلي والى جهدي ثمرة اهدي رةهالطا أبي روح إلى

األخالق  أنبل في   زرع و كان، كيفما بالقدر اإليمان و الصبر
 .عمرها في اهلل أطال العزيزة أمي والمبادئ

 األعزاء وأبنائهم باسمه الكل إخوتي و أخواتي كل إلى
كل  إلى جيالي يوسف، ، القادر عبد ، ميلود بالذكر وأخص
األمين،  احمد ،واضح سامي عماري، ، سليم( زمالئي و أصدقائي

وعمال  أساتذة كل إلى باسمه الكل )..،يحياوي ،مخلوف فتحي
 بالشلف البدنية التربية ومعهد اهلل عبد بسيدي البدنية التربية معهد

 
 أهدي هذا العمل



 

 

 

   

 كلمة شكر و تقدير
 

 هذا إلتمام الص حة و بالفهم علينا من   الذي القدير للعلي   أولا  الشكر و الحمد
 هتوجيهات على بوعجناق كمال دكتورلا إلى جزيل و خاص بشكر أتقدم كما العمل

 البحث . ذاه على اإلشرافه تفضل و الجم ة
 التحضير فترة خالل بتوجيهي قاموا الذين األساتذة جميع فضل أنسى ل و
 بن الدكتور األستاذ و رةهالز  فاطمة عباسي الدكتورة من كل فضل و الرسالة لهذه

 هباسم الكل والدكاترة الساتذة وكل عائشة فتاحين الدكتورة الستادة الناصر عبد تومي
 لهأ األساتذة و البحث ذاه إلنجاز المساعدة يد مد في يوما وايبخل لم اللذين

 و البحث في بعيد أو قريب من سواء المساعد يد تقديم في مواهسا الذينالختصاص
 بوطالبي عيسى، صديق بن مصطفى، بوزازوة ، موسى، سي الدكاترة من كل الذكر أخص

 و معها تعاملنا التي التعليمية المؤسسات مسؤولي أشكر كما فتحي بلغول بن جدوا
 . المدروسة العينة وتالميذ التربة ومديرياتثانويات  من كل في المتمثلة

 بعيد من أو قريب من سواء الدعم لنا قد م من كل أشكر كما
 يااو معن أو مادياا الدعم ذاه كان أو
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 :مقدمـــــة
إذ أصـــــــبحت الحركـــــــة ،نســـــــانية ال تخلـــــــو مـــــــن الحركـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة اإل اليوميـــــــة إن الحيــــــاة     

ــــــد والمناســــــب لمواجهــــــة مــــــا ــــــار الوحي ــــــوجي الخي ــــــب عــــــن التطــــــور التكنول مــــــن كســــــل وخمــــــول  ترت
قلـــــــل أو أعــــــدم مــــــن نشــــــاط وحيويـــــــة  وهــــــو مــــــات العمــــــل أو الراحـــــــة )البيــــــت( االســــــواء فــــــي مجــــــ

ا التغيــــــر فــــــي الســــــلوك قــــــد رهــــــاق والملــــــل وهــــــذاإلجهــــــزة الوظيفيــــــة وولــــــد شــــــعور دائــــــم بالتعــــــب و األ
 يؤدي إلى أمراض نفسية وبدنية .

ساســــــــية التــــــــي تســــــــاعد علــــــــى تنميــــــــة األالبــــــــدني الرياضــــــــي مــــــــن العوامــــــــل  طويعتبــــــــر النشــــــــا    
القــــــدرات المختلفــــــة والتــــــي تحــــــدث عنهــــــا العديــــــد مــــــن العلمــــــاء وبينتهــــــا الكثيــــــر مــــــن الدراســــــات إذ 

هامـــــــا فــــــي تكـــــــوين شخصــــــية الفـــــــرد "أن الممارســـــــة الرياضــــــية تــــــؤدي دورا ســـــــيندرتبــــــين دراســــــة "
"أن العمليـــــــة التربويـــــــة يجـــــــب أن تقـــــــوم أساســـــــا علـــــــى النشـــــــاط والعمـــــــل فروبـــــــلوكـــــــذلك أوضـــــــح "

 والتفكير.
تقانهـــــــا والعنايـــــــة انشـــــــطة البدنيـــــــة والرياضـــــــية علـــــــى األوتســـــــعى     كتســـــــاب المهـــــــارات الحركيـــــــة وا 

ضـــــافة اإلا ، بباللياقـــــة البدنيـــــة مـــــن أجـــــل صـــــحة أفضـــــل وقـــــوام ســـــليم وحيـــــاة أطـــــول وأكثـــــر نشـــــاط
التـــــي تعـــــد بالنســـــبة نحـــــو االنشـــــطة المختلفـــــة و يجابيـــــة إتجاهـــــات اإلـــــى تحصـــــيل المعـــــارف وتنميـــــة 

ضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك تســـــــاعد علـــــــى التكيـــــــف مـــــــع  للفـــــــرد جانبـــــــا هامـــــــا مـــــــن جوانـــــــب شخصـــــــيته ، وا 
 المجتمع وتوفر له القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف النفسية المتعددة بتفكير مستقل.

 حيــث ،المجتمــع فــي الكبيــر التــأثير ذات االجتماعيــة المؤسســات أهــم المــدارس تمثــلو       

 اإلدارة هـي فالمدرسـة ، المجتمـع أفـراد مـن وهامـة كبيـرة فئـة نحـو المسـؤولية عاتقهـا علـى تقـع

 التربيـة بعمليـة القيـام أحيانـا تسـتطيع ال األسـرة ألن األبنـاء  تربيـة فـي األسـرة مـع تتعـاون التـي

 .(1)بمفردها

 مرحلــة أي فــي التربويــة األنظمــة علـى تحتـوي التـي التعليميـة المؤسسـات يـدخل لتلميـذفا    

 تعـديل إلـي يحتـاج مـا ومنهـا عليـه، فنبقـى ، مقبـول هـو مـا فيهـا السـلوك أنمـاط مـن ذخيـرة ولديـه
 أنمــاط تحديــد ، تعليميــة مرحلــة كــل بدايــة فــي المهــم مــن يصــبح وبــذلك نحذفــه، أو فنعدلــه

 التي السلوك

                                                 
 المؤتمر ." الثانوي األول الصف لتالميذ الصحية والسلوكيات بالعادات وعالقتها الرياضي النشاط نحو االتجاهات،  عماد ، القاسم أبو ، محمد زكي ، حسن 1

 2002العلمي



 

 عمليــة تصــبح وبالتـالي ، والجــودة الكفـاءة مــن مالئمــة بدرجــة إليهــا، الوصـول تلميــذل ينبغـي

 .السلوك إلصدار   والمواقف والشروط الظروف تهيئة هي التعليم
 متزايـدا اهتمامـا العشـرين القـرن أواخـر فـي النفسـية االتجاهــات دراســة موضــوع احتــل وقـد   

 خاصــة، بصــفة الجماعــة ةيكيــودينام الشخصــية دراســات :مجــالي فــي البــاحثين معظــم مــن
 بســلوكهم والتنبــؤ الحــالي، ســلوكهم تفســير فــي لألفــراد النفســية االتجاهــات دراســة تســهم حيــث

 فســلوك االجتماعيــة، التنشــئة إطــار فــي والظــواهر والموضــوعات األحــداث : تجــاه المســتقبلي

 التطبيـع وسـائط مـن يكتسـبها التـي النفسـية التجاهاتـه انعكـاس هـو بـل الصـدفة وليـد لـيس الفـرد
 .والمجتمع ، والمدرسة ، كاألسرة : االجتماعي واالتصال

 بســلوك تــرتبط التــي الموضــوعات أهــم مــن االتجاهــات أن :( 1999 ) شــمعون ذكــر وقــد
 الــنفس علــم محــور تمثــل االتجاهــات أن إلــى المهتمــين مــن الكثيــر يشــير حيــث ، اإلنســان

(1).أنواعها تعددت مهما السلوكية والدراسات
 

 هـي مـا اإلنسـانية الشخصـية أن باعتبـار، أهميـة ذات لألفـراد النفسـية االتجاهـات دراسـة وتعـد

 وأنمـاط وأسـاليب ووجدانـه وميولـه عاداتـه ، فـي فتـؤثر الفـرد لـدى تتكـون اتجاهـات مجموعـة إال

 . سلوكه

 أو ســار أنــه علــى إقبــال مــن االتجــاه موضــوع نحــو الفــرد يظهــره بمــا تتعلــق فاالتجاهــات
 ، اإلنسـاني للسـلوك كموجهـات تعمـل فهـي ، مكـروه أو سـار غيـر أنـه علـى إحجـام أو محبـوب،
 الموضـوعات بعـض نحـو إيجابيـة اتجاهـات يملـك عنـدما   إيجـابي بنحـو للعمـل تدفعـه بحيـث

 والتعـاون لالتصــال : المتكاملــة النهائيـة الصــورة االتجاهــات تعتبـر كمـا، والعكــس األشـياء أو

 بمكونــات والدافعيــة اإلنســانية الحاجــات تــرتبط حيــث   اإلنســانية الجماعــات بــين والتفاعــل

 تكتسـب ألنهـا   ألخـرى ثقافـة مـن وتتنـوع ، واالجتماعيـة ، الترويحيـة ، الوجدانيـة االتجاهـات

(2). التعليم طريق عن
 

 علـى حـدة مجـال كـل فـي والبـاحثين العلمـاء بـاختالف االتجاهـات مفـاهيم وتنوعـت تعـددت وقـد

 الـذي التعلـيم أن التربيـة علمـاء فيـري ، المختلفـة واالجتماعيـة والنفسـية التربويـة  المجـاالت بـين

                                                 
 423 ،القاهرة،ص 1 ط الكتاب للنشر، النفسي،مركز والقياس الرياضي النفس علم :( 1999 ) العربي محمد ، شمعون 1
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 77ص  ،1995 أسيوط سنة 
 



 

 الـذي التعلـيم مـن جـدوى أكثـر يعـد المتعلمـين عنـد إيجابيـة نفسـية اتجاهـات تكـوين إلـي يـؤدي
 تخضـع بينمـا ، دائمـا أثرهـا يبقـي النفسـية االتجاهـات إن إذ   المعرفـة كسـب مجـرد إلـى يـؤدي

(1). للنسيان عادة المعرفية الخبرات
 

 االتجاهـات، تكـوين مراحـل أن :( 1987 ) والسـلمي ، ( 1984 ) عليـوة :مـن كـل وضـح وقـد

 والثالثـة معـين، شـيء نحــو الميــل نمـو مرحلـة الثانيـة ، إدراكيـة مرحلـة األولــى، مراحـل ثـالث

(2).ما شيء على الميل يستقر إذ  ، الثبوت مرحلة
 

 مكــون مــن يتــألف حيــث ، التكــوين ثالثــي االتجــاه أن :( 1991 ) الحميــد عبــد ذكــر وقــد
(3).موروثة وليست مكتسبة االتجاهات وأن وسلوكي وجداني، معرفي،

 

 بنــاء فــي المدرســة بــه تهــتم لــذي يجبــان ا التربويــة الوســائل أحــد الرياضــي النشــاط ويمثــل

 النظــام وفلســفة ثقافــة مــع شــىايتم بمــا وتدعمــه، ترضــاه مــا نحــو التالميــذ اتجاهــات وتشــكيل

(4)الدولة داخل والتعليم التربية وقيم فلسفة ضوء في وذلك ، المدرسي
 

 لزيـادة تبعـا   تختلـف الفـرد اتجاهـات أن إلـى : ( 1983 ) عـويس درويـ،، :مـن كـل أشـار وقـد
 النفســـية ،الصـــحية، التربويـــة الجوانـــب فـــي الرياضـــي النشـــاط بأهميـــة المعرفيـــة خبرتـــه

 يمكـن كـي  درجتهـا وقيـاس السـائدة النفسـية االتجاهـات اكتشـاف األمـر ويتطلـب واالجتماعيـة،

  االتجاهـات تعـديل أو تغييـر إلـي تـؤدي التـي السـبل اتخـاذ ثـم المنـاهج، ووضـع الخطـط رسـم

(5). الموضوعة لألهداف تبعا  
 

 االرتقـاء فـي هامـا دورا تلعـب الرياضـي النشـاط نحـو اإليجابيـة االتجاهـات أن :المالحـظ ومـن

 واالسـتمرار ، النشـاط ذلـك لممارسـة   وتثيـره الفـرد تحـرك التـي القـوة تمثـل إذ   األداء بمسـتوى

 الممارسة تلك في

 ونموهـا شخصـيته تكامـل فـي يـؤثر ممـا   المجتمـع عنـه يرضـي وبأسـلوب ، منتظمـة بصـورة

 (6)متزنة  بصورة
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 فـرد مـن تختلـف متباينـة فائـدة ذو الرياضـي النشـاط بـأن : ( 1998 ) عـالويحسـن  وأضـاف

 النشــاط يمثلهــا التــي األدائيــة القيمــة أو العلميــة الفائــدة أســاس علــى ذلــك يكــون وقــد آلخــر،

(1)للفرد بالنسبة البدني
 

 بيـنهم فيمـا تختلـف األفـراد اتجاهـات أن إلـىCorbin ( 1975 ) كـوربين أشـار كمـا         

 المحيطـة البيئـة فـي والظـواهر المواقـف بعـض نحـو واسـتجاباتهم شـعورهم وبـاختالف بـاختالفهم

2)بهم
 

)
 

نحــــــــو النشـــــــاط البــــــــدني الرياضـــــــي يعــــــــد ضــــــــرورة  اإلتجــــــــاهومـــــــن هــــــــذا المنطلـــــــق فــــــــإن تنميـــــــة    
ومخرجـــــا تربويـــــا واجتماعيـــــا إلـــــى حـــــد مـــــا، لكـــــن هنـــــاك عوامـــــل نفســـــية أخـــــرى تتـــــدخل فـــــي تحديـــــد 

 الشخصـــــــي او التوافـــــــق يجتمـــــــاعاإلال يجـــــــب أن نتجاهلهـــــــا كـــــــالتوافق النفســـــــي والتوافـــــــق  اإلتجـــــــاه
شخصــــية الفــــرد  أو يقــــاس بهــــا مــــدى انســــجام عتبــــر مــــن أهــــم العوامــــل النفســــية التــــي تحــــددي ذيالــــ

 تجاهاته وأفكاره .اوالتي من خاللها يستطيع الفرد بناء 
ـــــاة    ـــــات الهامـــــة فـــــي حي ـــــة مـــــن العملي ـــــر التوافـــــق العـــــام بأبعــــــاده المختلف ـــــة  نســـــان اإلإذ يعتب ) طفول

كمـــــا أنـــــه الغايـــــة والهـــــدف التـــــي يســـــعى لتحقيقهـــــا مـــــع ذاتـــــه وغيـــــره فـــــي  ، شـــــباب كهولـــــة وشـــــيخوخة(
ســـــرة مـــــرورا بالمدرســـــة والمجتمـــــع بوجـــــه األصـــــعدة انطالقـــــا مـــــن األوضـــــاع وعلـــــى كافـــــة األجميـــــع 
ـــــة تحـــــول  عـــــام . ـــــي مشـــــكالت توافقي ـــــى يتخـــــبط ف ـــــإن الفـــــرد يبق ـــــاب هـــــذا العامـــــل ف ـــــي ضـــــل غي وف

المجتمـــــــع كلـــــــه حيـــــــث يـــــــؤدي كثـــــــرة هـــــــداف المنشـــــــودة، ومـــــــن وراء ذلـــــــك أهـــــــداف األدون بلوغـــــــه 
  االجتماعيــــــــةزمــــــــات النفســــــــية و األختالف المجتمعــــــــات إلــــــــى تفشـــــــي افـــــــراد غيــــــــر المتــــــــوافقين بـــــــاأل

توافـــــــق تنتشـــــــر  نســـــــجام داخـــــــل المجتمـــــــع والجـــــــدير بالـــــــذكر أن ظـــــــاهرة الـــــــالاالوغيـــــــاب التـــــــوازن و 
 مــــــراضاألتبــــــرره ظــــــاهرة اســــــتفحال  بشـــــكل واضــــــح وكبيــــــر فــــــي المجتمعــــــات المعاصــــــرة وهـــــذا مــــــا

ســـــــباب المؤديـــــــة إلـــــــى ذلـــــــك األ، ومهمـــــــا كانـــــــت  اإلجتماعيـــــــةنفعاليـــــــة و االضـــــــطرابات االالنفســـــــية و 
فــــــان مصــــــدرها يبقــــــى المجتمــــــع ذاتــــــه أو دخيــــــل مجتمــــــع أخــــــر وعليــــــه فــــــإن القضــــــاء علــــــى هــــــذه 

وتـــــــأتي  مـــــــراض يجـــــــب أن يكـــــــون نـــــــابع مـــــــن المجتمـــــــع نفســـــــه أو مـــــــن الفـــــــرد فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــه،األ
حيــــث مدرســـــيها  نســــرة فبقــــدر مــــا تكــــون المدرســــة متزنــــة مــــاألالمدرســــة فــــي الدرجــــة الثانيــــة بعــــد 

وبرامجهـــــــا التربويـــــــة الهادفـــــــة والمتنوعـــــــة وأبرزهـــــــا النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي المميـــــــز عـــــــن بـــــــاقي 
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هميــــة الكبيــــرة التــــي يكتســــيها مــــن حيــــث التخفيــــف مــــن حــــدة األخــــرى مــــن حيــــث األالمــــواد التربويــــة 
ذ مــــن خـــــالل كســــر الـــــروتين النــــاجم عـــــن ضــــطرابات إذ يعتبـــــر المتــــنفس الوحيـــــد للتالميــــاالبعــــض 

براز قدراتهم البدنية والمعرفية ومدى تقبل   خر .اآلطريق البرامج الدراسية وكثافتها وا 
ــــأثير  ــــأتي ت ــــي تكــــوين اوي ــــدني الرياضــــي واللعــــب كعامــــل فعــــال ف تجــــاه المــــراهقين نحــــو النشــــاط الب

ل المســــــؤولية وأخــــــذ شخصـــــية الفــــــرد وبناءهــــــا بنــــــاءا قويــــــا، بحيــــــث يكــــــون الفــــــرد قــــــادرا علــــــى تحمــــــ
ــــوازن النفســــي  ــــرار بفعــــل الت ــــيح ممارســــة النشــــاط البــــدني اإلالق ــــدني الــــذي يت جتمــــاعي و العقلــــي الب

  الرياضي من خالل حصة التربية البدنية والرياضية داخل المدرسة .
ات لـــــدى المـــــراهقين نحـــــو النشــــــاط اإلتجاهــــــهتمامـــــات لدراســـــة اإلومـــــن ثـــــم ظهـــــرت موجــــــة مـــــن   

ـــــين  ـــــة ب ـــــدني الرياضـــــي كالعالق ـــــر اإلتجاهـــــداء الحركـــــي و األالب ـــــة األات، ومعرفـــــة أث لعـــــاب الجماعي
ات ودراســــــــات أخــــــــرى حــــــــول اتجاهــــــــات نحــــــــو النشــــــــاط البــــــــدني الرياضــــــــي اإلتجاهــــــــفــــــــي تكــــــــوين 

حـــــو ات ناإلتجاهـــــومـــــن هـــــذا المنطلـــــق رأينـــــا غيـــــاب دراســـــات حـــــول  اإلجتماعيـــــةوعالقتهـــــا بـــــالقيم 
هميـــــة فـــــي تكـــــوين األ،البالغـــــة  اإلجتماعيـــــةالنشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي وعالقتهـــــا بالعوامـــــل النفســـــية 

شخصـــــية الفـــــرد والتـــــي لـــــديها تـــــأثيرات كبيـــــرة فـــــي تكوينهـــــا بصـــــفة عامـــــة علـــــى شخصـــــية المراهـــــق 
مــــــن خــــــالل الممارســــــة الرياضــــــية  االوخاصــــــة فــــــي الوســــــط الدراســــــي، والتــــــي ال يمكــــــن تحديــــــدها 

ات لـــــدى المـــــراهقين الثـــــانويين نحـــــو النشـــــاط البـــــدني اإلتجاهـــــلتربويـــــة وطبيعـــــة داخـــــل المؤسســـــات ا
 جتماعي .اإلالرياضي وعالقتها بالتوافق النفسي 

ولغــــــرض تحقيــــــق هــــــذه الدراســــــة اخترنــــــا عينــــــة مــــــن تالميــــــذ المرحلــــــة الثانويــــــة والــــــذين تتــــــراوح     
( ســـــــنة، إنـــــــاث وذكـــــــور مـــــــن مســـــــتويين )ســـــــنة أولـــــــى، ســـــــنة ثالثـــــــة( 69-61) نأعمـــــــارهم مـــــــا بـــــــي

ــــــاطي مســــــتخدما المــــــنهج الوصــــــفي ــــــي  االرتب ــــــب الدراســــــة والت ــــــابين الكشــــــف جوان ــــــى ب شــــــتملت عل
ول اشـــــــتمل خمســـــــة فصـــــــول نظريـــــــة لهـــــــا عالقـــــــة مباشـــــــرة بموضـــــــوع الدراســـــــة والبـــــــاب األالبـــــــاب 

 الثاني فشمل فصلين يتعلقان بالجانب التطبيقي .
إلــــــــى التعريــــــــف بالبحــــــــث بمختلــــــــف جوانبــــــــه مــــــــن حيــــــــث  التمهيــــــــديالفصــــــــل قنــــــــا فــــــــي و تطر  
 هداف والدراسات السابقة. األشكالية والفروض و اإل

 اإلتجـــــاهات وتناولنـــــا فيهـــــا تعـــــاريف اإلتجاهـــــشـــــمل علـــــى  ثحيـــــ ول النظـــــريالفصـــــل اال أمـــــا فـــــي 
، توافــــــــقل المحدثــــــــة للوالعوامــــــــ اإلتجــــــــاهضــــــــافة إلــــــــى نظريـــــــات اإلمكوناتـــــــه ميزاتــــــــه وخصائصــــــــه ب



 

بنــــــــاء إزاء المشــــــــاركة فــــــــي األتجاهــــــــات اســــــــرة فــــــــي تغييــــــــر األتكوينــــــــه وطــــــــرق قياســــــــه مــــــــع دور و 
 الفعاليات الرياضية.

ــــأمــــا فــــي      فقــــد تطرقنــــا إلــــى مفهــــوم النشــــاط البــــدني الرياضــــي أهدافــــه ،  اني نظــــريالفصــــل الث
والمراهــــــق  يةســــــس التربويــــــة العامــــــة للتربيــــــة البدنيــــــة والرياضــــــاألو  مكانتــــــه فــــــي النظــــــام الجزائــــــري،

 .والممارسة الرياضية
ــــــث الفصــــــلأمــــــا بخصــــــوص     ــــــق  النظــــــري الثال فتضــــــمن عــــــرض مبســــــط حــــــول مفهــــــوم التواف

ــــــــه والعوامــــــــل االجتمــــــــاعي ومجاالالنفســــــــي  ــــــــه باألت ــــــــى نظريــــــــات اإلساســــــــية فــــــــي إحداث ضــــــــافة إل
 التوافق .

ــــي      ــــة ومفهومهــــا ومميزاتهــــا  النظــــري الرابــــعالفصــــل أمــــا ف ــــة المراهق ــــا مرحل وخصــــائص فتناولن
المرحلــــــــة العمريـــــــــة واهــــــــم التغيـــــــــرات الخاصـــــــــة لهــــــــذه المرحلـــــــــة وخصوصــــــــا الجســـــــــدية والنفســـــــــية 

ــــــــةو  ــــــــة والمميــــــــزات  اإلجتماعي ــــــــة المراهق ــــــــه فــــــــي مرحل ــــــــدني وأهميت ــــــــم تناولنــــــــا النشــــــــاط الب ومــــــــن ث
   والسمات التي يكتسبها ممارسو النشاط البدني .

 في ما يخص الباب الثاني واشتمل على فصلين :
ـــــــــــي االولالتطالفصـــــــــــل   دواتألا وســـــــــــتطالعية اإلالدراســـــــــــة المـــــــــــنهج المتبـــــــــــع ، تضـــــــــــمن  بيق

ــــــــي البحــــــــث  ــــــــي مجتمــــــــع و و  المســــــــتعملة ف ــــــــة البحــــــــث وف ــــــــر عــــــــرض أهــــــــم األعين جــــــــراءات اإلخي
ـــــــــــي اإل ـــــــــــل العلمـــــــــــي ألدوات البحـــــــــــث واهـــــــــــم االدوات االحصـــــــــــائية حصـــــــــــائية المعتمـــــــــــدة ف التحلي

 .المستعملة
ــــي الثــــانيالفصــــل  ــــائج البحــــث تحليــــل فقــــد شــــمل عــــرض و  التطبيق واالســــتنتاج العــــام ومناقشــــة نت

 والخاتمة والخروج بجملة من االقتراحات.
  



 

 

 الباب األول 
 الجانب النظري

 

 

  



 

 :اشكــــــالية -1

ــــى إعــــداد الفــــرد إعــــدادا    ــــدني الرياضــــي مــــن خــــالل تعــــدد أنشــــطته، وتنوعهــــا إل يعمــــل النشــــاط الب
ـــــــي إعـــــــداد  ـــــــر العامـــــــل الحاســـــــم ف ـــــــرات ،إذ تعتب ـــــــف الخب ـــــــزوده بمختل ـــــــث ت ـــــــا بحي متكـــــــامال ومتوازن

الغـــــرض اهتمـــــت أوجـــــه  اخر ولهـــــذاألبـــــ حتكـــــاكاالشخصـــــية الفـــــرد، ومعرفـــــة أبعادهـــــا مـــــن خـــــالل 
أو التربيـــــــة البدنيـــــــة والرياضـــــــية حســـــــب المفهـــــــوم التربـــــــوي  ،تعليمـــــــيالنشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي ال

هـــــداف العامـــــة للتربيـــــة األاجتماعيـــــا وهـــــذا مـــــن خـــــالل  ،داد التلميـــــذ المراهـــــق صـــــحيا ،نفســـــيابإعـــــ
ـــــــة تحســـــــين القـــــــدرات الحركيـــــــة والجســـــــمية البدنيـــــــة والرياضـــــــية مـــــــن ، المعرفيـــــــة والنفســـــــية الوجداني

عامــــــة ات الناجمـــــة عــــــن الحيـــــاة اليوميـــــة بصـــــفة ، مـــــع العمـــــل علــــــى خفـــــض التـــــوتر  االجتماعيـــــةو 
ــــــاة الدراســــــية بصــــــفة خاصــــــة ــــــق الصــــــراع ف ،والحي ــــــرد عــــــن طري ــــــق ذات الف ــــــي تحقي هــــــو يســــــاهم ف

لبــــاحثون ومــــع هــــذا فقــــد أكــــد ا ،عــــامال مــــن عوامــــل التقــــدم االجتمــــاعيوبــــذل الجهــــد ،و بــــذلك يعــــد 
ـــــــدني ـــــــة النشـــــــاط الب ـــــــى أهمي ـــــــه الم ،عل ـــــــار أن ـــــــى اعتب ـــــــره عل ـــــــد اســـــــتخدموا تعبي جـــــــال الرئيســـــــي ولق

"اعتبــــر النشـــــاط  الرســــنالمشــــتمل علــــى ألــــوان و أشــــكال وأثـــــر الثقافــــة البدنيــــة ل نســــان ،ومـــــنهم" 
 .(1)البدني بمنزلة نظام رئيسي تندرج ضمنه كل األنظمة الفرعية األخرى

كمـــــا أكـــــد بعـــــض البـــــاحثين أن ممارســـــة النشـــــاط البـــــدني ينـــــتج عنـــــه اكتســـــاب لـــــبعض االتجاهـــــات 
(2)الرياضينحو النشاط البدني 

 . 

مثـــــــل والمناســـــــب األ( أضـــــــحت الخيـــــــار اتاالتجاهـــــــبالجوانـــــــب النفســـــــية والوجدانيـــــــة ) هتمـــــــاماالإن 
 إزاء المثيرات المحيطة به. تجاههانساني وتحديد اإللفهم حقيقة هذا الكائن 

علــــــى أنهــــــا التمثيـــــــل النفســــــي فــــــي داخـــــــل الفــــــرد ألثــــــار المجتمـــــــع  تجاهـــــــاتلاليمكننــــــا النظــــــر    
ـــــه ،ن والثقافـــــة،أل نشـــــطة األات المناســـــبة نحـــــو بعـــــض اإلتجاهـــــالفـــــرد يكتســـــب مـــــن مجتمعـــــه وثقافت
 .(9)خرين كذلك نحو النشاط البدني الرياضي األفراد األوبعض 

ـــــــذين يتكامـــــــل معهـــــــم األو البيئـــــــة  خـــــــتالفا نأكمـــــــا يـــــــرى "محمـــــــد لبيـــــــب النجيحـــــــي " فـــــــراد ال
ــــــذ  ــــــى  جتمــــــاعياالتكــــــوينهم  خــــــتالفاو التلمي ــــــؤدي إل ــــــنظم  خــــــتالفاوالنفســــــي ي ــــــي ت ــــــات الت التكوين

 .(1)" اإلتجاهات ،فال يوجد فردان لهما نفس اإلتجاههذه 
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ـــــب النفســـــية و منـــــو  ـــــةه تعـــــد الجوان ـــــورة الســـــلوك  اإلجتماعي نســـــاني اإلعناصـــــر أساســـــية فـــــي بل
خيــــــــرة تــــــــدعمها عوامــــــــل األساســــــــية )اللعــــــــب،الترويح( وهــــــــذه األالــــــــذي يتماشــــــــى وحاجــــــــات الفــــــــرد 

ـــــزان ـــــق وتكـــــوين جتمـــــاعي قصـــــد تحاإلالنفســـــي  االت ـــــرد  تجاهـــــاتاقي ـــــف الف ـــــى تكي ـــــة تعمـــــل عل معين
ــــه  ــــى أحســــن صــــورة  يجــــب إن يــــراه بهــــا زمالئ مــــع مجتمعــــه ومــــع نفســــه وغيــــره وفــــي مدرســــته وعل

ـــــ ـــــوق عل ـــــن يحـــــاول التف ـــــتم  ىوخاصـــــة مـــــن خـــــالل الممارســـــة الرياضـــــية أي ـــــره وهـــــذا الي مـــــن  االغي
 يجابي أو سلبي نحو النشاط البدني الرياضي .اهتجااخالل 

ــــذات مــــنح الشخصــــية مــــاي البــــدني الرياضــــي فالنشــــاط  ،يحتــــاج إليــــه الفــــرد مــــن ثقــــة وقيمــــة ال
وتكـــــــوين العالقـــــــات مـــــــع المحـــــــيط  نتمـــــــاءاو وقبـــــــول  عتـــــــرافاحتـــــــاج إليـــــــه مـــــــن ي مـــــــنح مـــــــايكمـــــــا 

ــــــاء التنــــــافس الرياضــــــي يتــــــيح اإلاالنــــــدماجالمدرســــــي والمحــــــيط البيئــــــي مــــــن حيــــــث  جتماعي ، وأثن
ـــــتحكم فـــــي  ـــــافساإلخاصـــــة فـــــي المواقـــــف المشـــــحونة ب تاالنفعـــــاالفرصـــــة ال  ،ثـــــارة مـــــن خـــــالل التن

فالنشــــــاط البــــــدني الرياضــــــي التربــــــوي يســــــاعد علــــــى تكــــــوين شخصــــــية ســــــوية بمــــــا يكســــــبها جســــــم 
ــــــــنفس الشــــــــعور بــــــــالقبول  نفعاليــــــــااوتوازنــــــــا  ،جتمــــــــاعيارشــــــــيق وتوافــــــــق نفســــــــي  ــــــــى ال يعكــــــــس عل

 والعالقات عند التلميذ المراهق . نتماءاالو 
الهادفـــــة نظـــــرا  المـــــواد التربويـــــةالبـــــدني الرياضـــــي مكانـــــة الصـــــدارة بـــــين كمـــــا يحتـــــل النشـــــاط 
يجـــــــابي فـــــــي حســـــــن اســـــــتغالل وقـــــــت اإلحيـــــــث يســـــــاهم بالشـــــــكل  أشـــــــكالهلتوســـــــع برامجـــــــه وتعـــــــدد 

يجابيـــــا ،كمـــــا يتصـــــف هـــــذا العصــــــر إمر الـــــذي يـــــؤثر فـــــي الشخصـــــية تـــــأثيرا األســـــتثمارهاو الفـــــراغ 
ــــه عصــــر  ــــة الحركــــة  نحطــــاطاالبأن ــــل للجلــــوس وقل ــــاس التــــي أصــــبحت تمي ــــدني نظــــرا لحيــــاة الن الب

الحديثـــــــة وظـــــــروف  ةالتقنيـــــــة التـــــــي تغنـــــــي عـــــــن الجهـــــــد العضـــــــلي وضـــــــغوط الحيـــــــا التاآلحيـــــــث 
الســـــــلبية  ثـــــــاراألوغيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن  قتـــــــراباالو المجتمـــــــع الحـــــــديث المتســـــــم بالصـــــــراع والتنـــــــافس ، 

 .الناجمة عن الحياة المعاصرة وتعقيداتها 
 ،هــــــذه التــــــوترات خفــــــضط البــــــدني بصــــــفة عامــــــة أمــــــام هــــــذه الظــــــروف يعمــــــل علــــــى فالنشــــــا

نـــــه يقـــــاوم العديـــــد مـــــن أمـــــراض العصـــــر العضـــــوية والنفســـــية و أفضـــــل أســـــلوب وقـــــائي لمواجهـــــة أو 
ــــة  ــــة المراهق ــــي مرحل ــــي تظهــــر ف ــــاة والحــــد مــــن تفشــــيها والســــيما تلــــك الت ــــي تتولــــد مخــــاطر الحي والت

 تعليمية . عن عوامل



 

ـــــة  ـــــدني الرياضـــــي  ونحـــــ االتجـــــاهفتنمي ـــــدخل عـــــدة عوامـــــل نفســـــية النشـــــاط الب ـــــب ت ـــــةاو يتطل  جتماعي
 نحوالنشـــــــاط الرياضـــــــينتاج عامـــــــل  هاعتبـــــــارا التجـــــــاهنـــــــا يمكـــــــن و ،  نابعـــــــة مـــــــن الفـــــــرد بحـــــــد ذاتـــــــه

 (.جتماعياالالعام )النفسي التوافق 
ـــــة الثاتتجلـــــى  للمراهـــــق جتمـــــاعياالعمليـــــة التوافـــــق النفســـــي ف إذ  ،نويـــــةأكثـــــر عنـــــد التحاقـــــه بالمرحل

حيـــــث يواجـــــه عـــــدة مشـــــاكل  يالحـــــظ تذبـــــذب علـــــى شخصـــــية المراهـــــق خاصـــــة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة،
ــــــــــدة ، كطبيعــــــــــة العالقــــــــــة  ومــــــــــدى مالئمــــــــــة تخصصــــــــــه باســــــــــتعداداته  ســــــــــاتذةاألبأومواقــــــــــف جدي

مكاناتــــه  ــــاراأن إالوا  ــــل لنــــوع مــــن نشــــاط ختي ــــوع مــــن دراســــة أومي ــــي  أو اتجاهــــه نحــــوه المراهــــق لن ف
لــــى ا  مــــن جهــــة أخــــرى و  بــــاءاآلأو  ،ســــتاذ مــــن جهــــةاألتــــه أو رغبــــة الثانويــــة غالبــــا مــــايعود إلــــى رغب

القواعـــــــــــد والتنظيمـــــــــــات التـــــــــــي تفرضـــــــــــها المنظومـــــــــــة التربويـــــــــــة، إلـــــــــــى جانـــــــــــب مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 
خرى التــــــــي تحــــــــول بينــــــــه وبــــــــين التوافــــــــق مــــــــع المدرســــــــين والــــــــزمالء وكــــــــذلك نــــــــوع االتاالنشــــــــغاال

يجـــــاب اإلبـــــين بشـــــكل مفـــــاج   االتجـــــاهنحـــــو الدراســـــة بصـــــفة عامـــــة  ممـــــا يـــــتم انتقـــــال  اتاالتجاهـــــ
 .   (1)حسب المواقف التي يعيشها والسلب

بعــــــدة عوامــــــل نفســــــية واجتماعيــــــة منهــــــا التوافــــــق بصــــــفة عامــــــة لهــــــا عالقــــــة  تجاهــــــاتلالن إ
نحـــــــو الممارســـــــة  اتاالتجاهـــــــدور فـــــــي تحديـــــــد طبيعـــــــة  لهاتـــــــه العوامـــــــلأو  ،النفســـــــي االجتمـــــــاعي

جـــــــاءت هـــــــذه الدراســـــــة لهـــــــذا الغـــــــرض الثــــــانوي و  التعلـــــــيم مرحـــــــةن فـــــــي مـــــــراهقيالالرياضــــــية لـــــــدى 
 هاته العالقة. طبيعة للكشف عن

ــــــى طــــــرح  ومــــــن كــــــل مــــــا ســــــبق التطــــــرق اليــــــه حــــــول عناصــــــر موضــــــوع الدراســــــة ارتأينــــــا ال
 التساؤل التالي:

 
النشــــاط  ممارســــة بـــين اتجاهــــات تالميــــذ المرحلـــة الثانويــــة نحـــو ارتباطيــــه عالقـــة هـــل هنــــاك

 ؟ االجتماعيالبدني الرياضي و توافقهم النفسي 
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 سئلة الجزئية التالية :األومن خالل هذا التساؤل العام يمكننا طرح 
ــــاك  -3 ــــة احصــــائياهــــل هن ــــة دال ــــة ارتباطي ــــين عالق نحــــو النشــــاط المــــراهقين اتجاهــــات  ابعــــاد ب

 ؟ماعيجتاالالبدني الرياضي في المرحلة الثانوية  ودرجة توافقهم النفسي 
تجاهــــــات نحــــــو النشــــــاط البــــــدني البينا عالقــــــة ارتباطيــــــة ذات داللــــــة احصــــــائيةهــــــل هنــــــاك  -5

)ذكــــــور  حســــــب متغيــــــر الجــــــنس جتمــــــاعياالتوافــــــق النفســــــي الالرياضــــــي فــــــي المرحلــــــة الثانويــــــة  و 
 ؟(إناث،

تجاهــــــات نحــــــو النشــــــاط البــــــدني البينا عالقــــــة ارتباطيــــــة ذات داللــــــة احصــــــائيةهــــــل هنــــــاك  -0
حســـــــــب متغيـــــــــر المســـــــــتوى  جتمـــــــــاعياالتوافـــــــــق النفســـــــــي الالثانويـــــــــة  و الرياضـــــــــي فـــــــــي المرحلـــــــــة 

 ؟ الدراسي)سنة ثالثة ،سنة اولى(

ــــة فــــي الدرجــــة الكليــــة  -6 ــــذ المرحلــــة الثانوي ــــين تالمي ــــة احصــــائية ب هــــل توجــــد فــــروق ذات دالل
 لمقياس التوافق النفسي االجتماعي حسب متغير المنطقة ؟

 الفرضيات:.5
 الفرضية األساسية األولى : .3.5

  نحــــو النشــــاط المــــراهقين اتجاهــــات  ابعــــاد بــــين عالقــــة ارتباطيــــة دالــــة احصــــائياتوجــــد
 .االجتماعيالبدني الرياضي في المرحلة الثانوية  ودرجة توافقهم النفسي 

  ـــــة احصـــــائية بـــــين بعـــــد ـــــةتوجـــــد عالقـــــة ارتباطيـــــة ذات دالل ـــــرة اجتماعي ـــــدني كخب  النشـــــاط الب
ـــــــة  نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي ودرجـــــــة التوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي لـــــــدى تالميـــــــذ المرحل

 الثانوية . 

  ـــــين بعـــــد ـــــة احصـــــائية ب ـــــة ذات دالل ـــــة ارتباطي ـــــدني للصـــــحة واللياقـــــةتوجـــــد عالق  النشـــــاط الب
ـــــــة  نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي ودرجـــــــة التوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي لـــــــدى تالميـــــــذ المرحل

 الثانوية.

 النشـــــــاط البـــــــدني كخبـــــــرة تـــــــوتر القـــــــة ارتباطيـــــــة ذات داللـــــــة احصـــــــائية بـــــــين بعـــــــد توجـــــــد ع
ــــــدى تالميــــــذ  ومخــــــاطرة  ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي ل ــــــدني الرياضــــــي ودرجــــــة التواف نحــــــو النشــــــاط الب

 المرحلة الثانوية

 ــــين بعــــد ــــة احصــــائية ب ــــة ذات دالل ــــة ارتباطي ــــة توجــــد عالق ــــرة جمالي ــــدني كخب نحــــو النشــــاط الب
 ودرجة التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية. النشاط البدني الرياضي



 

  نحــــو  النشــــاط البــــدني لخفــــض التــــوترتوجــــد عالقــــة ارتباطيــــة ذات داللــــة احصــــائية بــــين بعــــد
 النشاط البدني الرياضي ودرجة التوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية .

 النشــــــاط البــــــدني كخبــــــرة للتفــــــوق ة بــــــين بعــــــد توجــــــد عالقــــــة ارتباطيــــــة ذات داللــــــة احصــــــائي
نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي ودرجـــــــة التوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي لـــــــدى تالميـــــــذ  الرياضـــــــي

 المرحلة الثانوية .

 :الفرضية األساسية الثانية .5.5

  ــــاك ــــة هن ــــة ذات دالل ــــة ارتباطي ــــين إحصــــائيةعالق ــــدني ال ا ب تجاهــــات نحــــو النشــــاط الب
ـــــة  ـــــي المرحل ـــــة  و الرياضـــــي ف ـــــق النفســـــي الالثانوي ـــــر الجـــــنستواف  االجتمـــــاعي حســـــب متغي

 .(إناث)ذكور ،

  وجـــــــود عالقـــــــة ارتباطيـــــــة دالـــــــة احصـــــــائيا بـــــــين االتجـــــــاه نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي
 المرحلة الثانوية . ذكوروالتوافق النفس اجتماعي عند 

  وجـــــــود عالقـــــــة ارتباطيـــــــة دالـــــــة احصـــــــائيا بـــــــين االتجـــــــاه نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي
 المرحلة الثانوية إناثوالتوافق النفس اجتماعي عند 

 الثالثة:الفرضية األساسية  .0.5

 ــــاك ــــة  هن ــــهعالق ــــة  ارتباطي ــــين إحصــــائيةذات دالل ــــدني ال ا ب تجاهــــات نحــــو النشــــاط الب
االجتمـــــاعي حســـــب متغيـــــر المســـــتو  توافـــــق النفســـــي الالرياضـــــي فـــــي المرحلـــــة الثانويـــــة  و 

 .الدراسي)سنة ثالثة ،سنة اولى(

  ــــــــدني ــــــــين اتجاهــــــــات نحــــــــو ممارســــــــة النشــــــــاط الب ــــــــة احصــــــــائيا ب ــــــــة دال ــــــــة قوي توجــــــــد عالق
ـــــــدى مســـــــتوى  ـــــــوافقهم النفســـــــي االجتمـــــــاعي ل ـــــــة ودرجـــــــة ت ـــــــة الثانوي ـــــــي المرحل ـــــــى الرياضـــــــي ف اول

 . ثانوي

 ــــــــين اتجا ــــــــة احصــــــــائيا ب ــــــــة دال ــــــــة قوي ــــــــدني توجــــــــد عالق هــــــــات نحــــــــو ممارســــــــة النشــــــــاط الب
ـــــــدى مســـــــتوى  ـــــــوافقهم النفســـــــي االجتمـــــــاعي ل ـــــــة ودرجـــــــة ت ـــــــة الثانوي ـــــــي المرحل ـــــــةالرياضـــــــي ف  ثالث

 . ثانوي

 :الفرضية األساسية الرابعة  .6.5

  توجـــد فـــروق دالـــة احصـــائيا بـــين تالميـــذ المنـــاطق االربعـــة فـــي الدرجـــة الكليـــة للتوافـــق
 النفسي االجتماعي .



 

 :البحث أهداف .0
  ـــــــراز ـــــــين كـــــــل مـــــــن ابعـــــــاد االتجاهـــــــات النفســـــــية نحـــــــو النشـــــــاط إب ـــــــة ب ـــــــات االرتباطي العالق

البــــــدني الرياضــــــي والتوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي لتالميــــــذ المرحلــــــة الثانويــــــة وفــــــق مجموعــــــة مــــــن 
 .المتغيرات والمتعلقة بالجنس والمستوى الدراسي 

  ذات  لرياضــــــــي النشــــــــاط البــــــــدني االعلميــــــــة نحــــــــو  اتاالتجاهــــــــالتعريــــــــف بأهميــــــــة ومزايــــــــا
 .الممارسة الرياضيةالتربوية أثناء  هدافاأللتحقيق  االجتماعيةغراض اال

  ـــــة طبيعـــــة ـــــة فـــــي الطـــــور الثـــــانوي تجاهـــــات االمعرف ـــــه المرحلـــــة العمري وكـــــذلك المميـــــزة لهات
 .جتماعياالالنفسي  بالنسبةللتوافق

  ــــــدها الكشــــــف عــــــن الفــــــروق فــــــي درجــــــة التوافــــــق العــــــام )النفســــــي االجتمــــــاعي ( والتــــــي تول
 الدراسية.البيئة الجغرافية من خالل تحليلها وفق المناطق الدراسية لمجموع تالميذ العينة 

  



 

 البحث:أهمية  .6
 تتمثل أهمية البحث فيما يلي :

 من الناحية العلمية :  3.6
 اســـــتراتيجيةمـــــن النتـــــائج العلميـــــة الموضـــــوعية لهـــــذا البحـــــث ومـــــدى وضـــــع  ســـــتفادةااليمكـــــن 

لتكــــــوين أســــــاتذة ذوى خبــــــرة فــــــي المجــــــال المعرفـــــــي ســــــواء فــــــي الــــــنهج النفســــــي ومعرفــــــة طبيعـــــــة 
 .التالميذبين  االجتماعيةو العالقات النفسية 

  ـــــة الثانويـــــة  تالميـــــذ تجاهـــــاترتباطيالاالإبـــــراز مالمـــــح التـــــأثر ل عوامـــــانطالقـــــا مـــــن  المرحل
 نفسية واجتماعية نابعة من التلميذ في حد ذاته.

  ــــز تالميــــذ المرحلــــة الثانويــــة  الــــذيالعــــام الكشــــف عــــن درجــــة التوافــــق حســــب المســــتوى يمي
 .النهائية األقسامالدراسي ومدى تأثره بالخبرة الدراسية مقارنة بتالميذ 

 من الناحية العملية : .5.6
  يتضـــــــح الغـــــــرض العلمـــــــي مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه الدراســـــــة بالوصـــــــول الـــــــى معرفـــــــة العالقـــــــات

ـــــدني الرياضـــــي  والتوافـــــق النفســـــي  ـــــين االتجاهـــــات النفســـــية نحـــــو ممارســـــة النشـــــاط الب الموجـــــودة ب
 .االجتماعي 

 والمصطلحات:تحديد المفاهيم  .2
 : اإلتجاهات 3.2

 (1)هي استجابات تقويمية متعلقة بمثير اجتماعي معين.
رفــــــض الفــــــرد  أوهــــــي اســــــتعدادات فطريــــــة نحــــــو تقبــــــل  اتاالتجاهــــــفيــــــرى أن  ميكتنــــــروكتش أمــــــا

 (2)للمنبهات المحيطة به.
ــــار  ــــين اإلتجاهــــ أنويمكــــن اعتب ــــي يمثــــل نقطــــة التقــــاء ب  وومــــاهنفســــي  ومــــاهات ميــــل نفســــي داخل

ـــــل فيمـــــا  اإلتجـــــاهاجتمـــــاعي فطالمـــــا بقـــــي  ـــــل وتمث ـــــر منشـــــط اقتـــــرب ب ـــــداخلي غي ـــــى المســـــتوى ال عل
والمســــــــــايرة للقــــــــــيم والمؤسســــــــــات  تفــــــــــاقاالجتمــــــــــاعي الــــــــــذي يتمثــــــــــل فــــــــــي اإليســــــــــمى بالتصــــــــــور 

ــــــــة ــــــــة ظهــــــــور  االجتماعي ــــــــي حال ــــــــي وفكــــــــري ، وف ــــــــى مســــــــتوى تخيل ــــــــى المســــــــتوى  اإلتجــــــــاهعل عل
 . االتجاهتعبيرا عن  خيراألالخارجي فإنه يصبح رأي وبالتالي يكون هذا 
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 أصــــــبحالفعــــــل والنشــــــاط فإنــــــه  إلــــــى نتقــــــلاو  الــــــرأي، وبالتــــــالياالتجــــــاه وظــــــف ذلــــــك  اأمــــــا إذ
الخارجيـــــة كالنشـــــاطات الرياضـــــية مـــــثال ،  تالســـــلوكيامعبـــــرا عمـــــا هـــــو رمـــــزي ، ويبـــــدو غالبـــــا فـــــي 

متغيــــــــر وســــــــيط يــــــــربط بــــــــين  االتجــــــــاه أن "MOSCHOVISY 3424"لــــــــذلك يــــــــرى موسكزفيســــــــي
 الشخصيةالسلوك والمواقف بين القواعد الجماعية وبنية 

ــــــي  اإلتجــــــاهلمــــــا كــــــان  ــــــة مــــــن  أيميــــــل نفســــــي داخل العصــــــبي والنفســــــي  والتأهــــــب ســــــتعداداالحال
تـــــــنظم مـــــــن خاللـــــــه تجربـــــــة الشـــــــخص وتكـــــــون ذات اثـــــــر تـــــــوجيهي أو دينـــــــاميكي علـــــــى اســـــــتجابة 

 .             (1)ستجابةاالير هذه الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تث
يســـــاعد علـــــى تعـــــديل العالقـــــة بـــــين التصـــــور والواقـــــع كمـــــا  االتجـــــاهشـــــارة إلـــــى أن اإلفإنـــــه يمكـــــن   

 .  THOMAS 1983 P34يقول توماس 
ـــــا شـــــامال مفـــــاده  ـــــي تـــــم ذكرهـــــا ســـــابقا تعريف ميـــــل  اإلتجـــــاهأنونجـــــد مـــــن خـــــالل التعـــــاريف الت

هـــــو اجتمـــــاعي حـــــول موضـــــوع مـــــا  هـــــو نفســـــي ومـــــا نفســـــي داخلـــــي ،يمثـــــل نقطـــــة التقـــــاء بـــــين مـــــا
ه فــــي حيــــاة ومــــا نقبلــــنشــــعر بــــه نحــــوه، ومــــا نفكــــر فيــــه  مــــا يتضــــمن كــــل مــــا شــــيءنحــــو  فاتجاهنــــا

 .(2)الفرد والمجتمع
ــــرف الباحــــثوعليــــه  كمــــا يلــــي " نزعــــة شــــاملة يكتســــبها الفــــرد تتميــــز بالثبــــات  االتجاهــــات يع

ـــــدوافع وتوجـــــه الســـــلوك وتشـــــمل عـــــدة جوانـــــب منهـــــا العقليـــــة  النســـــبي تكتســـــي انفعـــــاال تـــــؤثر فـــــي ال
 والمعرفية واالدراكية والسلوكية "

 :المراهقة.5.2

ــــــذكور  ــــــاة كــــــل مــــــن ال ــــــة مــــــن مراحــــــل النمــــــو المهمــــــة والمــــــؤثرة فــــــي حي ــــــة المراهق تعــــــد مرحل
ـــــاث ناإلو  ـــــة وســـــريعة تشـــــمل كـــــل جوانـــــب ن ظـــــرا  لمـــــا يعتريهـــــا مـــــن تغيـــــرات وتطـــــورات نمائيـــــة هائل

الشخصـــــــــية ومكوناتهـــــــــا . وبالتـــــــــالي فإنـــــــــه تتحـــــــــدد فيهـــــــــا كـــــــــل المظـــــــــاهر والســـــــــمات الشخصـــــــــية 
حيــــــث يتحــــــول فيهــــــا الطفــــــل  والرشــــــد،وتقــــــع مرحلــــــة المراهقــــــة بــــــين مرحلتــــــي الطفولــــــة  ساســــــية.األ

 ناضجة.ة إلى أنثى وتتحول فيها الطفل ناضج،الذكر إلى شاب 
ــــة العمريــــة مــــن )  ــــا  فــــي الفئ ــــة تقــــع تقريب ــــإن مرحلــــة المراهق ــــالي ف ( ســــنة . وهــــي تبــــدأ 53-35وبالت

ـــــوغ  ـــــةاألعـــــادة بمظـــــاهر البل ـــــدى كـــــل  مـــــن الجنســـــين ولي ـــــة ل ـــــدى والثانوي ـــــدأ مبكـــــرا  ل ـــــت تب ن كان ، وا 

                                                 
 .31ص  0879، سنهاحمد زكي بدوي ،معجم العلوم االجتماعية ،  مكتبة لبنان (1
 .018ص  0872 سنهعبد الرحمان عيسوي ،علم النفس الفيزيولوجي ،دار النهضة العربية ، بيروت ،( 2



 

الــــذكور أيضــــا  نــــاث عنهــــا لــــدى الــــذكور بحــــوالي عــــام أو عــــامين ، ولــــذلك فــــإنهن يكملنهــــا قبــــل اإل
 بنفس المدة التي بدأن بها .

إلــــــى تقســــــيم مرحلــــــة المراهقــــــة بصــــــفة عامــــــة إلــــــى  رتقــــــائياالويميــــــل معظــــــم علمــــــاء علــــــم الــــــنفس 
 ثالث مراحل نمائية فرعية متتابعة هي :

 ــــــة ( ســــــنة32-35راهقــــــة المبكــــــرة مــــــن ســــــن )مرحلــــــة الم ، وهــــــي تواكــــــب فــــــي تزامنهــــــا مرحل
 المتوسط.التعليم 
 ـــــة ال ـــــي تزامنهـــــا مرحلـــــة ( ســـــنة32-32وســـــطى مـــــن ســـــن )مراهقـــــة المرحل ، وهـــــي تواكـــــب ف

 التعليم الثانوي.

  وهــــــي تواكــــــب فــــــي تزامنهــــــا مرحلــــــة ( ســــــنة53-32اهقــــــة المتــــــأخرة مــــــن ســــــن )مرحلــــــة المر ،
 ( .3443التعليم الجامعي )زهران ، 

ــــدخل فيهــــا عوامــــل  جيــــزاليعرفهــــا  ــــرد وتكوينــــه تت ــــات الفطريــــة الشــــاملة لنمــــو الف بأنهــــا العملي
 وراثية ومكتسبة .

ــــز فيهــــا التصــــرفات الســــلوكية  ســــتالي هــــال أمــــا ــــي تتمي ــــرة مــــن العمــــر والت فيعرفهــــا بأنهــــا فت
ا ماعبرعنـــــــــــــه بكلمتـــــــــــــي العنيفـــــــــــــة وهـــــــــــــذالحـــــــــــــادة والتـــــــــــــوترات  تاالنفعـــــــــــــاالو للفــــــــــــرد بـــــــــــــالعواطف 

TONN/STRESS. 
ــــــــى تنــــــــاول شــــــــريحة المــــــــراهقين  قتصــــــــاراالهــــــــذا وســــــــوف يــــــــتم  فــــــــي الدراســــــــة الحاليــــــــة عل

والمراهقـــــات فـــــي مرحلتـــــي المراهقـــــة  الوســـــطى نظـــــرا  لكثـــــرة وشـــــدة التغيـــــرات والتطـــــورات النمائيــــــة 
 المرحلة بالذات . هبهاتالمرتبطة 

ســــــنة  32-32ويقصــــــد بالمراهقــــــة فــــــي البحــــــث الحــــــالي تلــــــك المرحلــــــة الزمنيــــــة الممتــــــدة مــــــن 
 الثانوية.ن العمر وهي الفترة التي تتزامن مع وجود التلميذ في م

بأنهــــــا المرحلــــــة التـــــــي تلتقــــــي فيهــــــا جميـــــــع  المراهقــــــة كمــــــا يلـــــــي:" يعــــــرف الباحـــــــثوعليــــــه 
كــــــون  بالخصــــــائص البنيويــــــة والنفســــــية فــــــي مرحلــــــة االقتــــــراب مــــــن االكتمــــــال فتتســــــم باالضــــــطرا

 .انه في مرحلة بينية بين الطفولة والرشد لذا تصرفاته تتسم باالضطراب " 
 
 
 
 



 

 : النشاط البدني الرياضي .0.2
عديـــــــدة مــــــن النشـــــــاط الرياضـــــــي فــــــي المؤسســـــــات التربويـــــــة  وأشـــــــكالهــــــو مظـــــــاهر مختلفــــــة 

ـــــذي يســـــتخدم الجهـــــاز  ـــــق النشـــــاط ال ـــــتم عـــــن طري ـــــذي ي ـــــة ال ـــــك الجـــــزء مـــــن التربي ـــــيم وهـــــو ذل والتعل
 . أشكالوالنشاط البدني الرياضي التربوي على ثالثة  نساناإلكي لجسم الحر 
 . درس التربية البدنية والرياضية 
  الداخلي.النشاط 

  الخارجي.النشاط 

وطريقتـــــه  خـــــرىاألالتربيـــــة البدنيـــــة والرياضـــــية : وهـــــي مـــــادة تعليميـــــة تســـــاهم بالتكامـــــل مـــــع المـــــواد 
 ،معرفــــــي بــــــدني، متعــــــددة )مجــــــال حركــــــي، تاالمجــــــالخاصــــــة فــــــي تحســــــين قــــــدرات التلميــــــذ فــــــي 

 (1)عقلي عاطفين انفعالي وجداني ( 
كــــل مظــــاهر الحركــــة :" انــــه النشــــاط البــــدني الرياضــــي كمــــا يلــــي يعــــرف الباحــــثوعليــــه       

 التي تتميز بالنشاط الرياضي وفقا لقواعد وأسس تربوية " 
 التوافق:.6.2

ــــــى بأنــــــه مجموعــــــة العمليــــــات LAZARUS(3444 )يعرفــــــه  النفســــــية التــــــي تســــــاعد الفــــــرد عل
 (2).لعديدةالتغلب على المتطلبات ا

ـــــة مســـــتمرة ،يحـــــاول بها (3423عثمـــــان نجـــــاتي )ويعرفـــــه  ـــــة ديناميكي ـــــه عملي ـــــق  نســـــاناإلبأن تحقي
مكانيــــاتبينــــه وبــــين بيئتــــه التــــي تشــــمل كــــل مــــايحيط بــــالفرد مــــن مــــؤثرات ، حالــــة  إلــــىالوصــــول  وا 

 (3)جتماعياإلالنفسي والبدني والتكيف  ستقراراالمن 
 إلــــىبــــأن التوافــــق هــــو العمليــــة التــــي يســــعى بهــــا الفــــرد  (3443محمــــد الســــيد الهــــابط )ويضــــيف 

 .    4وظروف البيئة المحيطة به بوظروفه، ومطالالتوفيق بين مطالبه 
يفضــــــــل المليجــــــــي اســــــــتخدام لفــــــــظ التكيــــــــف للداللــــــــة علــــــــى التكيــــــــف البيولــــــــوجي أو الفســــــــيولوجي 
للكـــــــائن الحـــــــي أي التكيـــــــف مـــــــع البيئـــــــة ، وبينمـــــــا يقتصـــــــر لفـــــــظ التوافـــــــق للداللـــــــة علـــــــى التكيـــــــف 

 .(1)جتماعي بوجه عاماإل
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ــــاك التــــواؤم حيــــث أن  ــــاك التوافــــق وهن ــــرأي حــــين يقــــول " أن هن ويتفــــق صــــالح مخيمــــر مــــع هــــذا ال
، مـــــابين الفـــــرد وبيئتـــــه، بينمـــــا يضـــــل التـــــواؤم فـــــي عمـــــاقاألتوافـــــق تـــــالؤم وتنـــــاغم علـــــى مســـــتوى ال

 .مستوى السطح ال يزيد على أن يكون مجرد مسايرة ومجاراة للبيئة المحيطة"
 : التوافق النفسي اإلجتماعي .2.2

 أيضـــــامـــــع نفســـــه ،كمـــــا يحقـــــق بهـــــا  تـــــزاناالهـــــو تلـــــك العالقـــــة التـــــي يحقـــــق بهـــــا الفـــــرد حالـــــة مـــــن 
ــــة مــــن  ــــزاناالحال ــــزاناالمــــع المحــــيط الخــــارجي ،ويظهــــر هــــذا  ت ــــه  ت مــــن  لآلخــــرينمــــن خــــالل تقبل
 .(2)ومدرسته بوجه عام أفرادأسرته

التوافـــــــــق النفســـــــــي االجتمـــــــــاعي  كمـــــــــا يلـــــــــي:" هـــــــــو مجموعـــــــــة  يعـــــــــرف الباحـــــــــثوعليـــــــــه       
التصــــرفات المتزنــــة والتــــي يتســــم بهــــا الفــــرد مــــع نفســــه ومــــع غيــــره دون حــــدوث تذبــــذبات فــــي هاتــــه 

 .التصرفات  "
 :والمشابهة الدراسات السابقة .4

ـــــــــق إن معالجـــــــــة إشـــــــــكالية  االتجاهـــــــــات النفســـــــــية نحـــــــــو النشـــــــــاط البـــــــــدني الرياضـــــــــي والتواف
األكـــــــــاديمي الـــــــــذي  االهتمـــــــــامتســـــــــتوجب علينـــــــــا محاولـــــــــة التعـــــــــرف علـــــــــى  االجتمـــــــــاعيالنفســـــــــي 
الموضــــــوع مــــــن خــــــالل الدراســــــات التــــــي أجريــــــت حولــــــه بشــــــكل مباشــــــر أو غيــــــر مباشــــــر، ستقطبه

األمــــــر الــــــذي دفعنــــــا إلــــــى القيــــــام بمســــــح ألهــــــم الدراســــــات الســــــابقة و المشــــــابهة التــــــي لهــــــا صــــــلة 
االتجاهـــــــات النفســـــــية نحـــــــو النشـــــــاط لدراســـــــة ) مباشـــــــرة بالموضـــــــوع، أو تعـــــــالج إحـــــــدى  متغيـــــــري ا

( الــــــذي نحــــــن بصــــــدد دراســــــته، و قــــــد قســــــمناه  التوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي –البــــــدني الرياضــــــي
 أجنبية ( . –إلى قسمين حسب طبيعة الدراسة ) عربية 
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 :المشابهة بالعربية الدراسات السابقة و .3.4

                                                          3444دراســــــــــــــة عزيــــــــــــــزة محمــــــــــــــود محمــــــــــــــد ســــــــــــــالم  الدراســــــــــــــة األولــــــــــــــى:
                                                                                  "االتجاهات النفسية لطالبات المرحلة الثانوية نحو النشاط الرياضي"تحت عنوان:

تلميــــــذة مــــــن تلميــــــذات الصــــــف الثــــــاني مــــــن المــــــدارس  643نــــــة البحــــــث علــــــى اشــــــتملت عيو 
اســــــــتخدمت تــــــــم اختيــــــــارهن بطريقــــــــة عشــــــــوائية، و  الجيــــــــزة وثانويــــــــة العامــــــــة بمحافظــــــــة القــــــــاهرة و ال

ـــــــونالباحثـــــــة مقياســـــــين همـــــــا مقيـــــــاس  لالتجاهـــــــات نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني و إنشـــــــاء مقيـــــــاس  كني
للتمــــــــايز الســــــــيمانتي،و أهــــــــم أهـــــــــداف الدراســــــــة التعــــــــرف علـــــــــى االتجاهــــــــات النفســــــــية لطالبـــــــــات 
ــــــديها  ــــــة ل ــــــة الكلي ــــــى كــــــون العين ــــــة نحــــــو النشــــــاط الرياضــــــي و توصــــــل الباحــــــث إل ــــــة الثانوي المرحل

هريـــــة بـــــين الرياضـــــيين انـــــه توجـــــد فـــــروق جو يـــــة نحـــــو أبعـــــاد المقيـــــاس بوجـــــه عـــــام و اتجاهـــــات ايجاب
ـــــين  ـــــة ب ـــــر رياضـــــيين فـــــي بعـــــض االتجاهـــــات لصـــــالح الرياضـــــيين كمـــــا توجـــــد فـــــروق معنوي و الغي

، وكانــــــت أهــــــم نتائجهــــــا اتجاهــــــات تلميــــــذات ت والغيــــــر رياضــــــيات لصــــــالح الرياضــــــياتالرياضــــــيا
 .  ( 1)المرحلة الثانوية في هذه الدراسة ايجابية نحو النشاط الرياضي

                                                     -3423 صــــــــــــــديقة علــــــــــــــى احمــــــــــــــد يوســــــــــــــف ة: دراســــــــــــــنيــــــــــــــةالدراســــــــــــــة الثا
:"اتجاهـــــات الطلبـــــة و الطالبـــــات و المســـــئولين نحـــــو النشـــــاط الرياضـــــي فـــــي تحـــــت عنـــــوان

ـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــمس ـــــــــــــــــــــــالتوافق النفســـــــــــــــــــــــي جامع "                                                                                                                   وعالقتهـــــــــــــــــــــــا ب
حيــــث توصــــلت الباحثــــة إلــــى وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا فــــي اتجاهــــاتهم نحــــو النشــــاط الرياضــــي 

ــــــة  ــــــة لصــــــالح طالب ــــــى و النهائي ــــــة الســــــنوات األول ــــــين طلب ــــــة ، وب ــــــةلصــــــالح الطلب  الســــــنوات النهائي
ــــــدني  ــــــين كــــــل مــــــن ابعــــــاد االتجاهــــــات نحــــــو النشــــــاط الب ــــــة ارتباطيــــــة ب باإلضــــــافة اي وجــــــود عالق

 (2).  الرياضي والتوافق النفسي
:"دراســـــة تحـــــت عنوان، منشـــــورة( )غيـــــر 3425مختـــــاردراســـــة عفـــــت  :الثالثـــــةالدراســــة 

 .مقارنة االتجاهات لطالب كل من الكليات العملية و النظرية نحو النشاط الرياضي" 

 لكنيونمقياس االتجاهات النفسية االدوات المستخدمة: 

                                                 
.1711المرحلة الثانوية نحو النشاط الرياضي"،رسالة  دكتوراه،القاهرة،مصر دراسة عزيزة محمود محمد سالم :"االتجاهات النفسية لطالبات ( 1  
 . 1791منشورة،  دراسة صديقة على احمد يوسف:"اتجاهات الطلبة و الطالبات و المسئولين نحو النشاط الرياضي في جامعة عين الشمس" ، رسالة ماجستير ، غير (2



 

ت نحــــــو النشــــــاط الرياضــــــي وجــــــود فــــــروق دالــــــة إحصــــــائيا فــــــي االتجاهــــــا أوضـــــحت الدراســــــة
ـــــات الكليـــــات العمليـــــة لصـــــالح الطلبـــــة،بـــــين طلبـــــة و  ـــــين ك بينمـــــا طالب ـــــة إحصـــــائيا ب انـــــت غيـــــر دال

طالبــــات الكليــــات النظريــــة وكــــذلك وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــين طلبــــة كليــــات العمليــــة طلبــــة و 
يا بـــــــين طالبـــــــات والنظريـــــــة لصـــــــالح طلبـــــــة الكليـــــــات العمليـــــــة، بينمـــــــا كانـــــــت غيـــــــر دالـــــــة إحصـــــــائ

 1النظرية.الكليات العملية و 
اتجاهــــات طــــالب :" بعنــــوان، 3444: دراســــة إيمــــان احمــــد عبــــد الشــــافيلرابعــــةالدراســــة ا

 "وعالقتها بالتوافق االجتماعي كلية الشرطة نحو النشاط الرياضي
 إلـــــــى التعـــــــرف علـــــــى اتجاهـــــــات طـــــــالب كليـــــــة الشـــــــرطة نحـــــــو النشـــــــاط الرياضـــــــي هـــــــدفت 

قـــــــد اســـــــتخدمت الباحثـــــــة المـــــــنهج الوصـــــــفي و اختـــــــارت عينـــــــة و وعالقتهـــــــا بـــــــالتوافق االجتمـــــــاعي، 
طالــــــــب مـــــــــن الفرقــــــــة الرابعـــــــــة كمـــــــــا  633مجتمــــــــع البحـــــــــث بطريقــــــــة عمديـــــــــه عشــــــــوائية قوامهـــــــــا 

ومقيـــــاس التوافــــــق االجتمـــــاعي لمحمــــــد  اســـــتخدمت مقيـــــاس كينيــــــون لقيـــــاس االتجاهــــــات الرياضـــــية
طـــــــالب كليـــــــة و مـــــــن أهـــــــم  إستخالصـــــــات الباحثـــــــة وجـــــــود اتجاهـــــــات ايجابيـــــــة ل حســـــــن عـــــــالوي 

 .الشرطة نحو ممارسة النشاط الرياضي
وجــــــود عالقــــــة ارتباطيــــــة دالــــــة احصــــــائيا بــــــين كــــــل مــــــن احــــــاب االتجــــــاه االيجــــــابي نحــــــو النشــــــاط 
البــــــدني الرياضــــــي والتوافــــــق االجتمــــــاعي عكــــــس اصــــــحاب االتجــــــاه الســــــلبي بعــــــدم وجــــــود عالقــــــة 

 ارتباطية بين االتجاه والتوافق االجتماعي .
                        5332راسة يوسف حرشاوي: دالدراسة الخامسة : 

ـــد طبيعـــة  تبـــاين اإلنـــاث  فـــي درجـــات االتجـــاه نحـــو النشـــاط البـــدني بـــين تحـــت عنـــوان  :"تحدي
 .المناطق"
ـــــــــــــــــــــــــــــائج هـــــــــــــــــــــــــــــو:                                                            و  ـــــــــــــــــــــــــــــه الباحـــــــــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــــــــن نت أهـــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــا توصـــــــــــــــــــــــــــــل إلي

الصــــــحراء( ايجابيــــــة نحــــــو  –الهضــــــاب  -المنــــــاطق الثالثــــــة) الســــــاحل أن اتجاهــــــات اإلنــــــاث فــــــي 
.                                                                                               الرياضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني

ـــــــــــــاث الســـــــــــــاحل.              ـــــــــــــاث حســـــــــــــب المنـــــــــــــاطق لصـــــــــــــالح إن ـــــــــــــي اتجاهـــــــــــــات اإلن ـــــــــــــاين ف                       وجـــــــــــــود تب
 2االتجاهات نحو النشاط البدني تتأثر بالعوامل االجتماعية و الثقافية و البيئية .

                                                 
 .                                  0892ت لطالب كل من الكليات العملية و النظرية نحو النشاط الرياضي" ، رسالة ماجستير)غير منشورة( ،دراسة عفت مختار :"دراسة مقارنة االتجاها (1
                        2111رسالة دكتوراة الجزائر ، اطق )الساحل ـ الهضاب ـالصحراء(،دراسة يوسف حرشاوي:تحديد طبيعة  تباين اإلناث  في درجات االتجاه نحو النشاط البدني بين المن (2



 

نحـــــو  االتجاهـــــات:بعنووووو ا :5333 محمـــــد ريـــــاضدراســـــة فحصـــــي الدراســـــة السادســـــة :
 .لد  تالميذ الثانويات الجزائرية االجتماعيةمادة التربية البدنية وعالقتها بالقيم 

ـــــام الباحـــــث بدراســـــة  ـــــة البدنيـــــة وعالقتهـــــا بـــــالقيم  اتاالتجاهـــــق االجتماعيـــــة نحـــــو مـــــادة التربي
ــــــات ــــــذ الثانوي ــــــدى تالمي ــــــة ل ــــــة، و الجزائري ــــــة مكون ــــــى عين ــــــي دراســــــته عل ــــــق ف ــــــة  أنطل ــــــذ المرحل تالمي

الثانويــــــة لمختلــــــف ثانويــــــات الجزائــــــر بحيــــــث كــــــان االختيــــــار بالطريقــــــة العشــــــوائية ،وكــــــان الهــــــدف 
 منها:
  االتجاهــــــات نحـــــــو مـــــــادة التربيــــــة البدنيـــــــة والرياضـــــــية التــــــي تميـــــــز التالميـــــــذ الكشــــــف عـــــــن

الممارســــين لهــــا عــــن غيــــرهم مــــن التالميــــذ غيــــر الممارســــين عــــن طريــــق ســــؤال صــــريح يتمثــــل فــــي 
مــــا هــــي االتجاهــــات نحـــــو مــــادة التربيــــة البدنيـــــة والرياضــــية ســــواء كانـــــت مــــن الناحيــــة الماديـــــة أو 

 . الجمالية أو النظرية أو االقتصادية

  الكشـــــــف عـــــــن الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه االتجاهـــــــات نحـــــــو التربيـــــــة البدنيـــــــة فـــــــي تحديـــــــد القـــــــيم
ــــــر الممارســــــين لهــــــا،  ــــــذ غي ــــــرهم مــــــن التالمي ــــــذ الممارســــــين لهــــــا عــــــن غي ــــــد التالمي ــــــة عن االجتماعي
ونــــــوع القــــــيم التــــــي يكتســــــبها الثــــــانويين الممارســــــين للتربيــــــة البدنيــــــة والرياضــــــية عــــــن غيــــــرهم مــــــن 

 .مالية، اقتصادية، سياسية أو دينيةسواء كانت ج التالميذ غير الممارسين
 :المستخدمة الدراسة أدوات
 مقياس االتجاهات النفسية لكينيون . 

 . مقياس القيم االجتماعية 

 نتائج الدراسة :
 . وجود عالقة ارتباطية بين كل من االتجاهات والقيم االجتماعية 

  ـــــــي االتجاهـــــــات النفســـــــية ـــــــة احصـــــــائية ف ـــــــروق ذات دالل ـــــــذكور وجـــــــود ف ـــــــين كـــــــل مـــــــن ال ب
 واالناث في الدرجة الكلية لمقياس القيم االجتماعية .

وجـــــود فـــــروق ذات دالـــــة احصـــــائيا بـــــين الــــــذكور واالنـــــاث فـــــي االتجاهـــــات نحـــــو النشـــــاط البــــــدني 
 المختلفة لالتجاهات . باألبعادالرياضي والمميزة 

 



 

تحـــــــــت عنوان:"ممارســـــــــة ، 5333دراســـــــــة بوجليـــــــــدة حســـــــــان:الدراســــــــة الســـــــــابعة : 
نشــــاطات الرياضــــية الجماعيــــة و عالقتهــــا بعمليــــة التوافــــق النفســــي و االجتمــــاعي لتالميــــذ ال

 التعليم الثانوي بالمحيط المدرسي"  
حيـــــــــث توصـــــــــل الباحـــــــــث إلـــــــــى أن ممارســـــــــة النشـــــــــاطات البدنيـــــــــة و الرياضـــــــــية الجماعيـــــــــة 

تحســـــــينا فـــــــي الصـــــــحة و  ،جتمـــــــاعي المـــــــنظم تلعـــــــب دورا وقائيـــــــاكشـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال النشـــــــاط اال
الحاجــــات التـــــي ه مــــن فــــرص إلشــــباع مختلــــف الرغبــــات و النفســــية و للمراهــــق نظــــرا لمــــا تتيحــــه لــــ

لمـــــــا تجلـــــــب لـــــــه مـــــــن المتعـــــــة و المرحلـــــــة بصـــــــفة مقبولـــــــة اجتماعيـــــــا و  يتطلبهـــــــا النمـــــــو فـــــــي هـــــــذه
جعلـــــــه أكثـــــــر انـــــــدماجا وتعلقـــــــا ا يرفـــــــع مـــــــن مســـــــتوى توافقـــــــه النفســـــــي واالجتمـــــــاعي و الســـــــرور ممـــــــ

        .        (1)بالمحيط المدرسي
نشــــــاطات الرياضــــــات الجماعيــــــة   ةمحاولــــــة توضــــــيح أهميــــــكــــــان الهــــــدف مــــــن وراء الدراســــــة 

 .ومدى تأثيرها على التوافق العام في المرحلة الثانوية 
  ــــة ــــي النمــــو المــــنظم مــــن الناحي ــــة ف ــــه نشــــاطات الرياضــــات الجماعي ــــذي تلعب ــــدور ال إبــــراز ال

 . اإلجتماعيةالنفسية و 
  فيـــــــــه  نـــــــــدماجاالمحاولـــــــــة خلـــــــــق جـــــــــو اجتمـــــــــاعي بـــــــــالمحيط المدرســـــــــي يســـــــــهل للمراهـــــــــق

 ويساعده على تحقيق ذاته .

  نحـــــــو اختيـــــــار أو الميـــــــل إلـــــــى  اإلتجـــــــاهجتمـــــــاعي علـــــــى اإلمـــــــدى تـــــــأثير التوافـــــــق النفســـــــي
 النشاطات الجماعية .

اثـــــر ممارســـــة  تحـــــت عنـــــوان "، 5334دراســـــة رويـــــبح كمـــــال ســـــنة الدراســـــة الثامنـــــة : 
 " .للمراهقالتوافق النفسي اإلجتماعي البدنية والرياضية في التربية 

 إلى:حيث كانت الدراسة تهدف 
  ــــــة ــــــة الثانوي ــــــي المرحل ــــــة والرياضــــــية ف ــــــة البدني ــــــة التربي ــــــى مــــــدى أهمي ــــــة الوقــــــوف عل محاول

 ومدى مساهمتها في إعداد الفرد الصالح من جميع جوانبه .

                                                 
 ،ةغير منشور االجتماعي لتالميذ التعليم الثانوي بالمحيط المدرسي"عالقتها بعملية التوافق النفسي و دراسة حسان بوجليدة:"ممارسة نشاطات الرياضات الجماعية و  (1

 .2101الجزائر،  سيدي عبد اهلل،



 

   معرفـــــة مكانــــــة التربيــــــة البدنيـــــة والرياضــــــية  فــــــي معالجــــــة مشـــــاكل التالميــــــذ فــــــي المرحلــــــة
ــــــــى النمــــــــو النفســــــــي  ــــــــي يمــــــــر بهــــــــا المراهــــــــق، ومــــــــدى تأثيرهــــــــا عل ــــــــة وتفهــــــــم المراحــــــــل الت الثانوي

 لفرض شخصيته .   األسرةاإلجتماعي للمراهق ألنه يحاول أن يتحرر من قيود 
 اسماعيل طلبة ابراهيم:دراسة محمود الدراسة التاسعة : 

ات نحــــــو النشــــــاط البــــــدني الرياضــــــي بــــــين تالميــــــذ اإلتجاهــــــحيــــــث قــــــام بدراســــــة مقارنــــــة فــــــي 
 وتلميذات المرحلة الثانوية بمدينة مينا بمصر .

 تلميذ وتلميذة ممثلة للصفوف الثالثة حيث توصل الباحث الى  144شملت العينة 
تالميـــــــذ وتلميـــــــذات المرحلـــــــة الثانويـــــــة وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية بـــــــين متوســـــــطات  -

 للنشاط الرياضي لصالح التالميذ في درجات المقياس الكلية.

 الدراسات األجنبية: .5.4

 طالبـــــات :اتجاهـــــات طلبــــة و بعنــــوان  3444دراســـــة لوريتــــا هرجـــــرت::  األولــــىالدراســــة 
 وعالقتها باالتزان االنفعالي الوجداني " الرياضيجامعة يوتا نحو النشاط البدني و 

ـــــــــام بتطبيـــــــــق مقيـــــــــاس التوجـــــــــه نحـــــــــو النشـــــــــاط البـــــــــدني و الرياضـــــــــي ومقيـــــــــاس االتـــــــــزان  ق
حيــــــت وجــــــدت فــــــروق جوهريــــــة  ، طالــــــب وطالبــــــة 114هــــــا اماالنفعــــــالي الوجــــــداني علــــــى عينــــــة قو 

بــــــين بــــــين اتجاهــــــات الطلبــــــة بجامعــــــة" يوتــــــا" و أظهــــــرت الدراســــــة و جــــــود فــــــروق دالــــــة إحصــــــائيا 
ة للتفـــــوق الرياضـــــي طلبـــــة وطالبـــــات جامعـــــة " يوتـــــا" فـــــي االتجاهـــــات نحـــــو النشـــــاط البـــــدني كخبـــــر 

ـــــة ـــــرة اجتماعي ـــــوتر، والصـــــحة والياقـــــة وكخب ـــــي  ،لخفـــــض الت ـــــة إحصـــــائيا ف ـــــر دال ووجـــــود فـــــروق غي
بــــين كــــل مـــــن ابعــــاد االتجـــــاه  ارتباطيـــــه، وكـــــذا عالقــــة المخــــاطرةرة الجماليـــــة والتــــوتر و بعــــدي الخبــــ

قويـــــــة بـــــــين االتجـــــــاه واالتـــــــزان فـــــــي  ارتباطيـــــــهعالقـــــــة  إلـــــــى باإلضـــــــافة ن االنفعـــــــالياالتـــــــزا وأبعـــــــاد
 .(1)الدرجة الكلية 

 

                                                 

 .                                                                       0898دراسة لوريتا هرجرت اتجاهات طلبة و طالبات  جامعة يوتا نحو النشاط البدني و الرياضي ، رسالة دكتوراة، غير منشورة، (6



 

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــوربن و تولســـــــــــــــــــــــون: : الدراســـــــــــــــــــــــة الثاني                                                                      0871دراســـــــــــــــــــــــة ك
ــــوان : لــــد  طالبــــات جامعــــة دراســــة االتجاهــــات نحــــو النشــــاط البــــدني و الرياضــــي تحــــت عن

                                                                                   وعالقتها بالتوافق العام  بالواليات المتحدة االمريكية تكساس

تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة لتنـــــاول أبعـــــاد المقيـــــاس نحـــــو النشـــــاط البـــــدني لطلبـــــة جامعـــــة تكســـــاس 
،وجــــــــاءت االتجاهـــــــات نحــــــــو النشـــــــاط البــــــــدني وعالقتهـــــــا بعوامــــــــل التوافـــــــق النفســــــــي االجتمـــــــاعي 

ـــــة ـــــرة جمالي ـــــة كخب ـــــالتوافق العـــــام بدرجـــــة موجب ـــــ وعالقتهـــــا ب ـــــة األولـــــى ،  ةلطلب ـــــي المرتب تكســـــاس ف
وعالقتهـــــــا بـــــــالتوافق بينمـــــــا جـــــــاءت االتجاهـــــــات نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني كخبـــــــرة تـــــــوتر و مخـــــــاطرة 

 .   1رة   في المرتبة األخيالعام 

                                                                  3443دراســــــــــــــــــــــــــــة ديانــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــيلن:الدراســــــــــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــــــــة : 
 طالبــــات الجامعــــة لطلبــــة و دراســــة مقارنــــة اتجاهــــات ممارســــة النشــــاط البــــدني":تحــــت عنــــوان

 " وعالقتها بالتوافق الشخصي

ـــــق  تخصـــــص الكـــــرة الطـــــائرة ـــــث قامـــــت بتطبي ـــــون لالتجاهـــــات نحـــــو النشـــــاط حي ـــــاس كيني مقي
ـــــــق الشخصـــــــي البـــــــدني ـــــــى ومقيـــــــاس التواف ـــــــات الكـــــــرة الطـــــــائرة  24 عل ـــــــة مـــــــن العب طالبـــــــة جامعي

ـــــــد أظهـــــــرت  ـــــــي اللعبة،وق ـــــــا لمســـــــتواهن الفنـــــــي ف ـــــــى ثالثـــــــة مجموعـــــــات طبق وقامـــــــت بتقســـــــيمهن إل
الدراســــــــة أن هنــــــــاك عالقــــــــة جوهريــــــــة بــــــــين المســــــــتوى الفنــــــــي فــــــــي لعبــــــــة الكــــــــرة الطــــــــائرة و بــــــــين 

 .(2)وبين التوافق الشخصي التجاهات نحو النشاط  البدنيا

ـــــوان:: 3426 دراســـــة مـــــاكلوكالدراســـــة الرابعـــــة :  ـــــات النفســـــية نحـــــو تحـــــت عن االتجاه
                                                                    سنة  (32-32) ةالثانوي المرحلةممارسة النشاط البدني لد  تالميذ 

ــــــــام  ــــــــة الثانويــــــــة لمدينــــــــة )ق  ،بأيرلنــــــــدا( تبالفاســــــــبدراســــــــة علــــــــى تالميــــــــذ وتلميــــــــذات المرحل
فـــــي توصـــــل فـــــي األخيـــــر إلـــــى أن االتجاهـــــات لـــــدى التالميـــــذ و التلميـــــذات  كانـــــت جـــــد ايجابيـــــة و 

شـــــملت الدراســـــة أبعـــــاد النشـــــاط الرياضـــــي للصـــــحة واللياقـــــة وكخبـــــرة اجتماعيـــــة لـــــتخفض التـــــوتر. و 
                                                 

 .                                                                      0871  طالبات جامعة تكساس ، الواليات المتحدة األمريكية،دراسة كوربن و تولسون:دراسة االتجاهات نحو النشاط البدني و الرياضي لد (2
ائرة( ، رسالة دكتوراة " )تخصص الكرة الطوعالقتها بالتوافق الشخصيطالبات الجامعة  لد  طلبة ودراسة ديانا سيلن:دراسة مقارنة اتجاهات  ممارسة النشاط البدني  (3

 .  0870،غير منشورة ،الواليات المتحدة األمريكية،



 

( غـــــــرب-شـــــــرق -شـــــــمال) الثـــــــانوي بالمنـــــــاطق الجغرافيـــــــة الثالثـــــــةالتالميـــــــذ المتمدرســـــــين بـــــــالطور 
التــــــي  هــــــدفت الدراســــــةلميــــــذة و ت 977تلميــــــذ و  171حيــــــث شــــــملت الدراســــــة علــــــى عينــــــة قوامهــــــا 

 إلى:                                 أجراها

معرفــــــة طبيعــــــة اتجاهــــــات التالميــــــذ ذكــــــور و إنــــــاث نحــــــو ممارســــــة النشــــــاط البــــــدني فــــــي  .3
 (                                                                                غرب-شرق -شمال) الجغرافية المناطق

مقارنـــــــــة طبيعـــــــــة أبعـــــــــاد االتجاهـــــــــات نحـــــــــو ممارســـــــــة النشـــــــــاط البـــــــــدني للتالميـــــــــذ بـــــــــين  .5
 . 1( غرب-شرق -شمالالمناطق )

ــــــــوان: (xuming) دراســــــــة زوميــــــــنجالدراســــــــة الخامســــــــة :  اتجاهــــــــات طــــــــالب "  بعن
   "الجامعات الصينية نحو النشاط الرياضي

فقــــــد خلــــــص فــــــي دراســــــته التــــــي هــــــدفت إلــــــى التعــــــرف علــــــى اتجاهــــــات طــــــالب الجامعــــــات 
 الصــــــينية نحــــــو النشــــــاط الرياضــــــي و التــــــي قــــــام مــــــن خاللهــــــا بتطبيــــــق مقيــــــاس كينيــــــون لالتجــــــاه

ن عشــــــر طالــــــب و طالبــــــة مــــــ 6161نحــــــو النشــــــاط الرياضــــــي علــــــى عينــــــة مكونــــــة مــــــن  النفســــــي
 النتائج التالية:                                                                                                  أهم إلى في دراسته  جامعات صينية و توصل

 نحو النشاط الرياضي.                                  نالصينييتوجد اتجاهات ايجابية لدى الطالب  *
توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية بـــــــين أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق باألبعـــــــاد  *

 الستة لمقياس كينيون لالتجاهات نحو النشاط الرياضي.                                                             
ي و الرياضــــــي وفقــــــا لمتغيــــــر الجــــــنس توجــــــد فــــــروق فــــــي االتجاهــــــات نحــــــو النشــــــاط البــــــدن *

ـــــــة المرتفعـــــــة ثمالنشـــــــاط الريذو  ـــــــة البدني ـــــــاث. الطـــــــالب ذوي اللياق ـــــــك لصـــــــالح اإلن اضـــــــي كخبـــــــرة ل
مـــــن الطلبـــــة الدارســـــين  أكثـــــر مـــــن أقـــــرانهم وكخبـــــرة اجتماعيـــــة  مخـــــاطرةجماليـــــة و كخبـــــرة تـــــوتر و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنخفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.                                                  بالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البدني                          ذوي اللياق

ـــــــة و  ـــــــرة الجمالي ـــــــى بعـــــــدي الخب ـــــــين درجـــــــات الطـــــــالب عل ـــــــة إحصـــــــائية ب ـــــــروق ذات دالل توجـــــــد ف
 الترويح و خفض التوتر وفقا لممارستهم لألنشطة الرياضية.   

                                                 
1

 .0891(سنة،09-01دراسة ماكلوك:االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني لد  تالميذ الطور الثانوي)( 



 

" االتجــــاه نحــــو  بعنــــوان::  3443D- SLEENدراســــة ديانــــا ســــيلين السادسة:الدراســــة 
 الطائرة " العبات الكرةالممارسة الرياضية وعالقتها بالماسك االجتماعي لد  

ـــــة حيـــــث قامـــــت ـــــاس كينيـــــون  الباحث ـــــاس  نحـــــو النشـــــاط البـــــدني لالتجاهـــــاتبتطبيـــــق مقي ومقي
طالبـــــــة جامعيـــــــة مـــــــن العبـــــــات الكـــــــرة الطـــــــائرة وقامـــــــت بتقســـــــيمهن  19على التماســـــــك االجتمـــــــاعي

لمســـــــتواهن الفنـــــــي فـــــــي اللعبـــــــة وقـــــــد أظهـــــــرت الدراســـــــة أن هنـــــــاك  إلـــــــى ثـــــــالث مجموعـــــــات طبقـــــــا
عالقــــــة جوهريــــــة بــــــين المســــــتوى الفنــــــي فــــــي لعبــــــة كــــــرة الطــــــائرة وبــــــين اإلتجاهــــــات نحــــــو النشــــــاط 

 .والتماسك االجتماعي  البدني
وجـــــــود فـــــــروق جوهريـــــــة فـــــــي االتجـــــــاه نحـــــــو الممارســـــــة الرياضـــــــية بـــــــين العبـــــــات الكـــــــرة  -
 الطائرة .

يـــــة بـــــين االتجـــــاه والتماســـــك االجتمـــــاعي باعتبـــــار هـــــذا االخيـــــر وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــة قو  -
 كل ما كان قوي كان االتجاه ايجابي نحو الممارسة الرياضية .

 مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :  .0.4
إن القـــــــــراءة النقديـــــــــة لهـــــــــذه الدراســـــــــات العربيـــــــــة واألجنبيـــــــــة، والتـــــــــي تطرقـــــــــت لموضـــــــــوع          

بدراســــــة  اهتمــــــتتــــــوحي لنــــــا بــــــأن أغلبهــــــا   والتوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعيو  النفســــــيةاالتجاهــــــات 
ـــــأثير  ـــــدة ت ـــــرات عدي ـــــأثر االتجاهـــــات وعالقتهـــــا بمتغي ـــــرد ومـــــا تتركـــــه مـــــن  ثـــــار  وت ـــــاة الف علـــــى حي

، حيــــــث نجــــــد أن هنــــــاك واالجتماعيــــــة و خاصــــــة مــــــن الناحيــــــة النفســــــية راهــــــقعلــــــى شخصــــــية الم
ــــــتبحــــــوث  ــــــذكير  اكتف ــــــة و أخــــــرى هــــــات بطبيعــــــة االتجابالت ــــــى بعالق ــــــرة عل ــــــرات هــــــذه األخي بمتغي

ــــــــق مجملهــــــــا بشخصــــــــية المراهــــــــق ونمــــــــوه النفســــــــي واالجتمــــــــاعي ــــــــول  اقتــــــــراح، و عديــــــــدة تتعل الحل
 .االجتماعيةلبعض المشكالت النفسية و 

ـــــــت موضـــــــوع  ـــــــي تناول ـــــــد ركـــــــزت و أهتمـــــــت  االتجاهـــــــاتأمـــــــا الدراســـــــات الت فنجـــــــد أنهـــــــا ق
والمنطقـــــــة والمســـــــتوى حســـــــب بعـــــــض المتغيـــــــرات كـــــــالجنس  ابالعـوامــــــــل المـؤثــــــــرة علــــــــى مستوياتــــــــه

، أمـــــا االجتمـــــاعيبـــــالتوافق النفســـــي  االتجـــــاه... الـــــا، كمـــــا تـــــم إبـــــراز وتوضـــــيح عالقـــــة الدراســـــي
فقــــــد  عينـــــات الدراســــــات عنــــــد االتجــــــاه أبعـــــادفيمـــــا يخــــــص المواضـــــيع التــــــي ركــــــزت علـــــى تحديــــــد 

االتجـــــاه االيجـــــابي  إبـــــراز إلـــــى األبعـــــاد باإلضـــــافةالتالميـــــذ فـــــي بإثبـــــات وجـــــود فـــــروق بـــــين  اكتفـــــت
 . عن االتجاه السلبي



 

" إن الجديــــد الـــــذي جـــــاءت بـــــه دراســـــتنا هـــــو محاولــــة إيجـــــاد الحلـــــول لـــــبعض المشـــــاكل التـــــي 
فـــــي المؤسســـــات فــــي حيـــــاتهم عــــن طريـــــق ممارســـــة النشــــاط البـــــدني الرياضــــي  المـــــراهقينيواجههــــا 
لنـــــــواحي وبالتـــــــالي بغيـــــــة المســـــــاهمة فـــــــي النهـــــــوض بالشخصـــــــية ككـــــــل، ومـــــــن مختلـــــــف ا التربويـــــــة

التجــــــــاههم وعالقتــــــــه بتــــــــوافقهم النفســــــــي  الوصــــــــول بهــــــــذه الفئــــــــة إلــــــــى درجــــــــة التقــــــــدير اإليجــــــــابي
للنشـــــاط البـــــدني بـــــين الممارســـــين  والعالقـــــات االرتباطيـــــة  عـــــن طريـــــق إبـــــراز الفـــــروق االجتمـــــاعي

الرياضـــــــي داخـــــــل المؤسســـــــات التربويـــــــة مـــــــن خـــــــالل مجموعـــــــة مـــــــن المتغيـــــــرات تتعلـــــــق بـــــــالجنس 
 ابعــــــاد التجــــــاه، و محاولــــــة إثبــــــات وجــــــود عالقــــــة بــــــين والمســــــتوى الدراســــــي والمنطقــــــة الجغرافيــــــة 

 .اجتماعي -المراهقين في المرحلة الثانوية وتوافقهم النفسلدى 
ــــة لكــــل الدراســــات الســــابقة ســــواء الخاصــــة  ضاســــتعراكمــــاأن الشــــيء المالحــــظ بعــــد  ــــراءة النقدي الق

، هــــــو قلــــــة المواضــــــيع التــــــي تناولــــــت التوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعيأو  باالتجاهــــــات النفســــــية
ــــاهــــذين المتغيــــرين، لــــذا  ــــى  ارتأين أن نركــــز فــــي الدراســــة الحاليــــة والتــــي نحــــن بصــــدد القيــــام بهــــا إل

مـــــن تحســـــين مســــــتوى  انطالقـــــا االيجـــــابي االتجـــــاهفـــــي تحســــــين  االتجاهـــــاتأهميـــــة  دراســـــة إبـــــراز
ـــــي  االبعـــــاد الســـــتة المميـــــزة لالتجاهـــــات "األبعـــــاد المكونـــــة لـــــه، و التـــــي تمثلـــــت فـــــي دراســـــتنا ف

 بــــالتوافق النفســــي االجتمــــاعيعالقتهــــا باإلضــــافة إلــــى محاولــــة إثبــــات  "والتــــي حــــددها كينيــــون
 ".الجغرافيةالمستو  الدراسي و المنطقة و  سكالجنبالمراهق"و عوامل مرتبطـة 

ـــــالتوافق النفســـــي  دراســـــةأي   ـــــا ب "االتجاهـــــات النفســـــية نحـــــو الممارســـــة الرياضـــــية وعالقته
 االجتماعي".

  



 

 
 

 الفصل األول 
 االتجاهات النفسية

  



 

 :تمهيـــــد
بصفة  االجتماعيومازالت محور الكثير من الدراسات في علم النفس  تجاهاتاالكانت 

له أهمية تطبيقية تماثل تماما أهميته العلمية األكاديمية فإذا الحظنا أن  تجاهاالخاصة، والواقع أن 
سلوكا معينا يصدر عن شخص وفي كل مرة يظهر فيها موضوع معين فإننا نقول أن هذا الشخص 

 نحو هذا الموضوع. اتجاهعنده 
ا إذن يلخص موقف الفرد من هذه الموضوعات بحيث يمكننا من استنتاج فكرته عنه تجاهاال

ومشاعره نحوها كما يمكننا من توقع سلوك معين من فرد في كل مرة نظهر فيها هذه 
يتكون عند الفرد نتيجة لخبراته الماضية ولعمليات تفاعل واحتكاك مر بها  تجاهواالالموضوعات. 
 .وهو إذن خالصة الماضي وهو في نفس الوقت ينب  للمستقبل تجاهواالمع موضوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 :االتجاهتعاريف  .3
حيث تناولها العديد من العلماء كل حسب فهمه وتصوره لمدلول  تجاهااللقد تعددت تعاريف 

 . تجاهاال
" انه حالة من االستعداد العقلي العصبي التي تنظمها الخبرة السابقة والتي ألبورتحيث يرى "

 (1)توجه استجابات الفرد للمواقف أو المثيرات المختلفة
 .(2)الظهور" إلىأيضا "انه استعماال عقليا إزاء خبرة في طريقها  ربنوعرفه 

وعرفه بيتي " أنه نزعة للتفكير أو الشعور أو التصرف إيجابيا أو سلبيا نخو األشخاص أو األشياء 
 في بيئتنا " 

" أنه تنظيم مكتسب له صفة االستمرار النفسي للمعتقدات التي يعتقدها  روكينشكما عرفه 
موضوع أو موقف و تهيئه الستجابة يكون لها األفضلية عنده " أما أزور فعرفه " حالة الفرد نحو 

من االستقرار أو الميل الضمني غير الظاهر الذي يتوسط ما بين المثير و االستجابة ويدفع الفرد 
 الستجابة تقويمية نحو موضوع معين " 

التعريف التالي "مفترضة من االستعدادات لالستجابة بطريقة  تجاهفأعطى ل  شبرامأما 
 .( 3)تقويمية تؤيد أو تعارض موقفا مثيرا أو معينا " 

ــــــه  ــــــيم أو المعــــــايير  تومــــــاس و زانكــــــيوعرف ــــــرد نحــــــو إحــــــدى الق ــــــف نفســــــي للف ــــــه موق " بأن
ــــة  ــــي البيئ ــــةالموجــــودة ف ــــه  اإلجتماعي ــــل لالســــتجابة بشــــكل معــــأناســــتيزي : " " كمــــا عرف ــــه مي ين أن

بأنـــــه إســـــتعداد عقلـــــي مـــــتعلم للســـــلوك بطريقـــــة ســـــتانفور" تجـــــاه مجموعـــــة مـــــن المثيـــــرات " وعرفـــــه 
 (4)ثابتة إزاء موقف معين أو مجموعة من الموضوعات "

ـــــواردة فاإل ـــــي  تجـــــاهومـــــن خـــــالل مجمـــــل التعـــــاريف ال ـــــة مـــــن االســـــتعداد العقل عبـــــارة عـــــن حال
 يجابيـــــــــةمواقـــــــــف و الظـــــــــروف اإلســـــــــمرار علـــــــــى توجيـــــــــه اســـــــــتجابات الفـــــــــرد و تقويمهـــــــــا إزاء اللال

 المختلفة. 
 ثابتــــــة نســــــبيا مشــــــحونة تجــــــاه كمــــــا يلــــــي: نزعــــــة عامــــــة مكتســــــبة،وعليــــــه يعــــــرف الباحــــــث اإل
دراكية وسلوكية يشمل على جوانبتؤثر في الدوافع وتوجه السلوك و   .عقلية ومعرفية وا 
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 :   مكونات اإلتجاه .5
 : (1)ثالث عناصر أساسية هي  تجاهااليدخل في تكوين 

 : المكونات المعرفية .3.5

 :   إلىبعناصر البيئة و يمكن تقسيمها  احتكاكهوهي تتراكم عند الفرد أثناء 
  معنويا.أي كل ما يدركه الفرد حسيا أو  المفاهيم:و المدركات   
 الثابتة في المستوى النفسي للفرد.: وهي مجموعة من المفاهيم المتبلورة المعتقدات 
 سبة لآلخرين أو يتوقع حدوثه منهميتنبأ به الفرد بالن: وهي ما يمكن أن التوقعات. 

 العاطفية : االنفعاليةالمكونات  .5.5
التـــــــي  االنفعاليــــــةهــــــي الشـــــــحنة  تجـــــــاهاالقــــــد ال نكــــــون مبـــــــالغين إذا قلنــــــا أن أهـــــــم مكونــــــات 

هــــــي نفعاليــــــة هــــــي تلــــــك الشــــــحنة المصــــــاحبة، و يصــــــحبها ســــــلوك الفــــــرد فالمكونــــــات العاطفيــــــة واإل
ـــــو  ـــــى ذلـــــك الل ـــــه وعمقـــــه ن الـــــذي يعمـــــل عل ـــــز يو بنـــــاء درجـــــة كثافت  تجـــــاهاالالقـــــوي عـــــن  تجـــــاهاالمي
 .الضعيف

 المكونات السلوكية : .0.5
يمكن القول أن سلوك اإلنسان ونزوعه تعبير عن رصيد معرفته بشيء ما ثم المصاحبة لهذه 

يتوافر لديه الشحنة المعرفة. فعندما يكون لدى الفرد رصيد من المعرفة التي استقاها من اإلدراك ثم 
العاطفية المناسبة فال يتبقى أمامه سوى النزوع العلمي يتجسد في الميدان الرياضي االنفعالية و 

العاطفية االنفعالية وفالطفل يكون حقل معرفي خاص بالعب أو برياضية معينة تتكون لديه الشحنة 
 ففي هذه الحالة يعبر السلوك لدى الطفل فيسعى هذا النوع من الرياضة أو تقليد ذلك الالعب . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
  111ص  1774( كامل محمد عويصة : علم النفس االجتماعي سنة 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االتجاهاتتكوين  .0
النفسي عند الفرد وينمو ويتطور من خالل تفاعل هذا الفرد بيئته بعناصرها  تجاهااليتكون 
 أصولها و ومقوماتها 

 .(1)بحد ذاته دليل على نشاط الفرد و تفاعله ببيئته  تجاهاالو بهذا يصبح 
 :ناشئا بهذه الطريقة يمر أثناء تكوينه في ثالث مراحل أساسية هي تجاهاالوعندما يكون 
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 المنبهـــــــات
 )أفراد، موضوعات اجتماعية، أشياء(

 اهــاالتج

 الوجدان السلـوك المعرفة

 االستجابات العصبية
 وجدانالعبارات لفظية عن 

 

 السلوك الصريح
 السلوكعبارات لفظية عن 

اإلدراكية عبارات  تاالستجابا
 عن المعرفة لفظية

 "SMITH" "سميثـ "(: النموذج الثالثي األبعاد في بناء االتجاهات ل1التمثيل البياني رقم )



 

 :   المرحلة اإلدراكية المعرفية .3.0
يتكون لديه رصيد من الخبرة يدرك فيها الفرد مثيرات البيئة ويتعرف إليها و وهي المرحلة التي 

 المثيرات.المعلومات ويكون بمنزلة إطار مرجعي أو معرفي لهذه و 
 المرحلة التقييمية : -0-5

اإلطار  إلىيكون التقييم مستندا لفرد نتائج تفاعله مع المثيرات و هي المرحلة التي يقيم فيها ا
عدة إطارات أخرى منها ما هو ذاتي ومنها ما هو  إلىالمعرفي الذي كونه لهذه المثيرات باإلضافة 

 . والمشاعر التي تتصل بهذا المثيرموضوعي فيه الكثير من األحاسيس 
 : المرحلة التقريرية -0-0

وهي المرحلة التي يصدر فيها الفرد القرار على نوعية عالقته بهذه العناصر وقد يكون 
 .إلى الفردبرة بصورة غير مباشرة على طريقة التلقين أي عن طريق نقل الخ تجاهاال

سواء بالطريقة المباشرة أو الغير المباشرة فإن التطبيع  تجاهاتاالوبصرف النظر عن تكوين 
 تجاهاتاالهي العملية المسئولة عن  االجتماعيةأو التنشئة  االجتماعيالتعليم و  االجتماعي

 .(1)وتنميتها وتأكيدها أو محوها أو إزالتها أو تغييرها 
 : االتجاهاتنمو  .6

 (2)تدعيم نموها وستناول أهمية العواملرجة كبيرة من األهمية في تكوين و ثمة عوامل على د
 تأثير الوالدين : .3.6

األطفال الصغار لدى  تجاهاتااليعد تأثير الوالدين من أهم العوامل التي تساهم في تكوين 
الوالدين الخاصة وما يقدمانه من تعزيز لبعض أساليب الطفل السلبية تأثير  تجاهاتالإذن  ونموها،

 ونموها  هاتجاهاتعميق على تكوين 
 تأثير اإلقران : .5.6

 تجاهاالإن أهم تأثير يحل محل تأثير الوالدين ) كلما تقدم الطفل في العمر ( يأتي من جانب 
 العمر.وتزداد أهميته كلما تقدم الطفل في  يبدأ هذا التأثير في وقت جد مبكر،و 
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 اإلعالم:تأثير وسائل  .0.6
فعلى سبيل المثال قد تقدم بعض القنوات  تجاهاتاالقد تساعد وسائل اإلعالم في تكوين 

ومع ذلك ال يحتمل أن تساهم وسائل  هامة تتصل ببعض المسائل السياسية،التلفزيونية معلومات 
التي تأثر  تجاهاتاالوغنما هي باألحرى تدعم  .تجاهاتاالفي تكوين  –في حد ذاتها –اإلعالم 

 .تجاهاتاالفي تكوينها بأحد المصادر الرئيسية األخرى لتكوين 
 :  تأثير التعليم .6.6

وبصورة  هاتجاهاتيعد التعليم مصدرا هاما  خر يزود الفرد بالمعلومات التي تساهم في نمو 
 . أكثر تحررا اتجاهاتعامة كلما ازدادت السنوات التي يقضيها الفرد في التعليم الرسمي كلما بدت 

 :  االتجاهمميزات  .2
 من عدة عناصر تتمثل فيما يلي : تجاهاتاالتتميز 

 .(1)البروز -1االستقرار،  -4 االنتشار، -9، الشدة -2، الوجهة -6
 الوجهة: .3.2
شعور الفرد نحو مجموعة من الموضوعات وفيما كانت محبوبة لديه  إلىتجاه االتشير وجهة    

نحو كل أو بعض الجوانب  إيجابيةمرضي نحو الجامعة يعني أن وجهته  اتجاهفالطالب الذي له 
سلبي. ففي المجال  هاتجاهفي الجامعة أما الطالب الذي يتجنب الجامعة أو نشاطاتها فإن 

احترام  إلىايجابي نحو الرياضة فإنه يعمل على ممارستها ويسعى  تجاهاالرياضي فالفرق الذي له 
بنشاطاتها  تماماالهو ة فإنه يبعد تماما عن ممارستها سلبي نحو الرياض اتجاهنجومها أما الذي لديه 
 .ومن معرفة نجومها

 الشـــدة : .5.2
 وع ما،ضعيفا نحو موض اتجاهامن حيث الشدة إذ نجد لشخص معين  تجاهاتاالتختلف 

ينبغي  تجاهاالولفهم  لموضوع أو موضوع  خر لدى شخص  خر،قويا نحو نفس ا اتجاهابينما نجد 
  الفرد.أن يعكس هذا األخير مدى قوة شعور 
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 : االنتشار.0.2
ويطلق عليه أيضا المدى حيث نجد تلميذا ال يحب أو يكره بشدة جانبا واحد أو جانبين من 

 .ء يتعلق بالتعليم الخاص أو العامنجد  خر ال يحب أي شيجوانب المدرسة بينما قد 
 االستقرار: .6.2

بأسلوب مستقر بينما نجد  خرين  تجاهاالمن المالحظ أن بعض األفراد يستجيبون لسلم 
يعطون إجابات مرضية لنفس الموضوع فقد يقول فرد بأنه يعتقد بأن القضاة محايدون وفي نفس 

 .الوقت يجادل قاضيا معينا ليس محايدا
 الــبروز: .2.2

يمكن مالحظة البروز بشكل أكيد و  تجاهاالويقصد به درجة التلقائية أو التهيؤ للتعبير عن 
 .(1)ي المواقف عن طريق المقابالت والمالحظات ف إيجابية

 خصائص اإلتجاه :  .4
 (2)الخصائص التالية :  إلىمن خالل التعاريف السابقة الذكر يمكن اإلشارة 

 تكوين فرضي :  االتجاه .3.4
يعني هذا أننا نفترض وجوده دون أن نمتلك الوسيلة للتحقق من وجوده بصورة عادية و بذلك 

 الفرضي يقصد به مجموعة من العمليات التي ال نالحظها بطريقة مباشرة .فإن التكوين 
 متعلــم : االتجاه .5.4

ومن المعروف أن التطبيع  ،االجتماعيمن الثقافة عن طريق عملية التطبيع  تجاهااليكتسب 
 إلىوهكذا يمكننا النظر  للحياة في المجتمع الذي يعي، فيه،هو عملية إعداد الفرد  االجتماعي

الثقافة نظرا ألن الفرد يكتسب ي في داخل الفرد ألثار المجتمع و على أنها التمثيل النفس تجاهاتاال
وغيرها  االجتماعيةالمناسبة نحو بعض األنشطة الرياضية أو  تجاهاتاالمن مجتمعه ومن ثقافته 
نحو التربية  تجاهاتاالكما يمكن اإلفادة من نظريات التعلم أو تغيير  من األنشطة األخرى،

 الرياضية .
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 يتكون من عناصر معرفية ووجدانية ونزوعية : االتجاه .0.4
أما العنصر الوجداني فيتناول التفضل أو  ،عتقاداالأو عدم  عتقادااليقصد بالعنصر المعرفي 

 .  ستجابةلال ستعداداالعدم التفضل و العنصر النزوعي يتضمن 
 حيادي : إما إيجابي أو سلبي أو االتجاه.6.4

بخط مستقيم يمتد من نقطتين أو طرفين لهذا الخط يمثل أحدهما التام  تجاهااليمكن تشبيه 
 .ويمثل اآلخر المعارضة المطلقة تجاهاال( للموضوع الذي يتعلق به  يجابية)أقصى اإل

نصفين متساويين في نقطة عليها  إلى) أقصى السلبية ( وتنقسم المسافة بين هذين الطرفين 
 الحياد.نقطة 

 االتجاه:وظائـــف  .4
 .(1)وسنتناول أهمها  تجاهااللقد تعددت وظائف 

 التوافقية:الوظيفة  .3 .4
تساعده في  تجاهاتاالوعليه يسعى في تنمية  ،يبحث اإلنسان في زيادة التوبة وتقليل العقوبة     

الرياضة عكس  ضد تأميم اتجاههفالرياضي المشهور ذو الدخل المرتفع يكون ،ه أهدافتحقيق 
 .الفرد  أهدافقد يحقق  تجاهاالمع التأميم ويعني أن  اتجاههالرياضي الناش  الذي يكون 

 الوظيفة الدفاعية للذات : .5 .4
ميكانزمات دفاع من اآلالم الداخلية فالرياضي الفاشل قد الفرد وتحميه  اتجاهاتتخدم بعض 

اجبها كما ميكانزم التبرير كدفاع عن الذات تؤدي و يبرز فشله لعدم كفاءة التدريب وهنا يستخدم 
 للمنافسة .  ستعدادااليجب أثناء التدريبات و 

 الوظيفة التعزيزية : .0 .4
صورة  تساهم الوظيفة التعزيزية إسهاما إيجابيا في تحقيق الذات حيث تعمل على تكوين

مع اإليرادات التي تصب  اتجاهاقد يتبنى  ،فالرياضي في مجتمع يتبنى الرياضة  ،مقبولة للذات 
 .قد تعزز موقفه وتعدل صورته  ،فيها الدولة 
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 المعرفية:الوظيفة  .6 .4
ثم يتمكن من  عليها،الفرد وتمده بمستويات من القيم و المعارف المتعارف  اتجاهاتتساعد 

  والمعارف.إجراء تقويم شامل لتلك القيم 
وعليه يصبح الفرد ذو أفكار  إيجابية،مواقف  تخاذاالمعرفة تنير الطريق أمام إصدار أحكام و  

 به.المحيطة  االجتماعيةفيزداد فهمه وتستقيم استجابته إزاء المثيرات البيئية 
 : االتجاهنظريات  .2

من  وفيما يلي نتناول نظريتان تفسران الكثير ،تجاهاتااللقد تمت دراسة جوانب كثيرة 
 المختلفة التي يتخذها الفرد . تجاهاتاالالمواقف التي تتضمن 

 للمثير:نظريات التعرض  .3 .2
أن تعرض الفرد للمثيرات بصورة  تجاهاتاالحيث أظهرت العديد من الدراسات التي تناولت 

 إزاء ذلك المثير. إيجابيةيكون استجابة أكثر  عادة،متكررة قد يجعله 
 نظرية التنافر المعرفي : .5 .2

فإذا اختلفت هذه   ،أن الفرد قد يتعرض لمثير معين في عدد من المواقف المتباينة  وفؤادها
متعارضة إزاء نفس المثير األمر الذي أطلق  اتجاهاتالمواقف بصورة جوهرية فإن الفرد قد يتعلم 

كأن ينتقل المشجع مسافات طويلة  ،كما هو الحال في مواقف الصراع  ،عليه التنافر المعرفي 
لمساندة فريقه وعند الهزيمة يشعر المشجع وكأنه بذل كل جهده ليفرح بالفوز لكنه أصيب بخيبة 

 أمل .
 : االتجاهالعوامل المؤثرة في تكوين  .4
 والحاجات:الدوافع  .3 .4

ثابة القوى ، فهي تعتبر بمتجاهاتاالعلى تكوين وتشكيل  األهدافتعمل الدوافع والحاجات و 
ضافة إ، المرغوب فيها األهدافو  األشياءوهي التي توجهه في  ،المحركة للفرد على العمل والنشاط

 إلىمعينة وينجذب  أشياء إلىكونها تحدد مدى االستجابة للمؤثرات المحيطة به فتوجهه  إلى
المجتمع فراد في األ اتجاهات ختالفانها تحقق له حاجاته ، ومن هنا كان خاصة أل أهداف
 الواحد .

 
 



 

 الثقافية:المؤثرات  .5 .4
مما تشتمل عليه من نظم دينية و أخالقية  نااتجاهاتتلعب الثقافة دورا هاما في تشكيل 

ي يتألف من ورياضية مختلفة فاإلنسان يعي، في إطار ثقاف اجتماعيةسياسية و  ،قتصاديةاو 
القيم وهذا جميعا يتفاعل تفاعال ديناميكيا يؤثر في الفرد من خالل عالقاته العادات والمعتقدات و 

الجماعات التي ينتمي  ختالفا أنبمعنى  ،مع بيئته سواء كانت أسرته أو المدرسة  االجتماعية
أن المدرسة بما تقدمه للتلميذ  3424(Blair) بلير. ويؤكد  هتجاهاتال كتسابهاإليها الفرد تؤثر في 

 .   هاتجاهاتتساعد على تشكيل  من ثقافة
 المؤثرات الوالدية والجماعية:-4-0

الفرد وسائر أعضاء األسرة حيث  اتجاهاتيعتبر الوالدان من أقوى العوامل المؤثرة في تكوين 
والديه وذلك من خالل عملية التطبع  اتجاهاتبحد كبير  إلىالفرد تتأثر  اتجاهاتأن أكثر 
 .(1)االجتماعي

 الشخصية العامة: األنماط -4-6
فتجعل الفرد محصنا ضد  تجاهاتاالتؤثر بعض الصفات المزاجية والشخصية في تكوين 

 بليرأخرى وقد ذكر " اتجاهاتبفي حين يكون عرضة للتأثر الشديد  تجاهاتاالالتأثر ببعض 
" انه قد أجريت دراسة لفحص االرتباط بين صفات الشخصية الخاصة كاالنطواء واالنبساط 3424
 إلىميل أ، واتضح من نتائج هذه الدراسة أن صفة االنطواء تساعد على أن يكون الفرد تجاهاتواال

تكوين  إلىميل أعلى أن يكون الفرد  نبساطيةالامحافظة، بينما تساعد صفة  اتجاهاتتكوين 
 .تقدمية ثورية اتجاهات

 :االتجاهاتأنواع  .33
وذلك من الناحية الوصفية وهذا يساعدنا  تجاهاتااليمكن أن تتعرف على هذه األنواع من 

 :(2)وأخر وهذه األنواع هي اتجاهعلى التميز بين 
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 العــام: االتجاه. 3.33
العام النفسي الذي ينصب كلية على الموضوع بغض النظر  تجاهاالالعام ذلك  تجاهاالبنقصد 

فرد ما نحو بلد معين كان موجبا أو سالبا يتناول شعب هذا البلد  اتجاهف، من كونه موجبا أو سالبا
 العام. تجاهباالوهذا ما يطلق عليه  قتصادياالأو مسألته ونظامه 

فيجد مثال أن في البرازيل تحضى لعبة كرة القدم بأكبر شعبية وهي مصدر تطور هذا البلد 
 عالميا.
 النوعي: االتجاه. 5.33

تفاصيل الموضوع أو المدرك دون جزء  خر مثال ذلك نجد  هو الذي ينصب على جزء من
مهاجم لكن بعض األفراد  –مدافع  –أن في لعبة كرة القدم يوجد عدة مناصب حارس مرمى 

يفضلون حراسة المرمى على أن يكونوا العبي ميدان فهذا التفضيل من المدرك لعبة كرة القدم 
 النوعي هنا هو حراسة المرمى مثال. تجاهواال

 الفردي: االتجاه .0.33
الذي يؤكده فرد واحد من أفراد الجماعة وذلك من ناحية النوع  تجاهاالالفردي هو ذلك  تجاهاال

خاص نحو مدرك يهمه دون  اتجاه، ويعني ذلك أن الفرد إذا تكون عنده  تجاهاالأو الدرجة أو 
 الفردي. تجاهاالغيره من أفراد الجماعة فانه يمكن تسميته هنا 

 الجمعي: االتجاه .6.33

الذي يشترك فيه عدد كبير من أعضاء الجماعة، مثل إعجابهم ببطل من  تجاهاالهو ذلك 
 حد نجوم السينما.أأبطال الرياضة أو 

 العلني: االتجاه .2.33
الذي يستطيع الفرد إظهاره بدون حرج أو تحفظ حيث يسلك ما يمليه عليه  تجاهاالهو ذلك 

الذي غالبا ما يكون متفقا مع معايير الحاجة ونظمها وما يسودها من قيم  تجاهاالمثل هذا 
 .اجتماعيةوضغوط 

 
 
 
 
 



 

 السري: االتجاه .4.33
إنكاره بصورة  إلىالذي يحرص الفرد على إخفاءه في قرارة نفسه بل يميل  تجاهاالفهو ذلك 

غير منسجم مع قوانين  تجاهاالوغالبا ما يكون هذا  تجاهاالظاهرية وال يسلك بما يمليه مثل هذا 
 .(1)الجماعة ونظمها وقيمها وما فيها من ضغوط وقيود

 :االتجاهتغير  .33
باإلطار العام  رتباطهاالالمحافظة على ذاتها  إلىالنفسية تسعى  تجاهاتواالإن الميول 

لشخصية الفرد وبحاجته وبمفهومه لذاته وبما أنها مكتسبة ومتعلمة لذا فإنها قابلة للتغير والتعديل 
عن  تجاهاتاالنه يمكن أن تعمل الكثير لتغير أو تعديل أ "فيصل العياشي"وضح الدكتور أوقد 

 .(2)النفسي تجاهاالعادة التربية وفعلها بتغيير أو تعديل إطريق عملية 
 :االتجاهأهم الطرق لتغيير وتعديل . 3.33

 :االتجاهاتدور التربية في تغيير  .3.3.33
التربية العملية الكلية الشاملة هي التربية التي تحيط بالفرد منذ ميالده حتى مماته والتي 

من خالل األسرة ومن خالل المؤسسات التعليمية التي ينخرط فيها.  االجتماعيةتتمثل في التنشئة 
 علينا أن نستعرض أهم الركائز فيها وهي: تجاهاتاالولكي نحدد دور التربية في بناء وتغير 

 األسرة:.5.3.33
 االجتماعيةفيها الطفل ومن خالل التنشئة  أاألولى التي ينش االجتماعيةتعد األسرة المؤسسة 

 اتجاهاتو من الكبار ) األب، األم، اإلخوة...( إذ تتجسد عادات  تجاهاتاالتكتسب بعض 
وتعليمات الكيان في نفس الطفل وتصبح جزءا من بناء هذه النفس فالطفل يقتدي بالكبار من حوله 

 ويصبحون نماذج بالنسبة إليه.
 المدرسة: .0.3.33

 خصوصا في بداية مرحلة المراهقة. االجتماعيةتكمل المدرسة دور األسرة في عملية التنشئة 
قائمة تكمن أساسا في الدور الفعال  اتجاهاتأو تعديل  كتساباالتأثير الحاسم لدور المدرسة 

 .(3)مالذي يؤديه المعلمون في هذه المرحلة فيعد المعلم بديال لألب، كما تعد المعلمة بديال لأل
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والمراهقين كثيرا ما يتطابقون مع معلميهم  األطفال أنوقد ثبت في العديد من الدراسات 
والكثير من خصائصهم وعليه يصبح إعداد المعلم والمدرس من  هماتجاهاتومدرسيهم فيمتصون 

األهمية بل والخطوة األولى التي تؤثر في هذه الفئة وتختلف األدوار التي يؤديها المعلم في النقاط 
 في ضوء الدراسات التجزيئية والتجريبية:

 .االجتماعيةو توجيه التالميذ من الناحيتين النفسية  -3
 فنياتها المتباينة.توجيه عملية التعليم ب -5

 نقل التراث الثقافي. -0

 العضوية في أسرة المدرسة -6

 العضوية في مهنة التعليم -2

 العضوية في المجتمع الذي ينخرط فيه. -4
وحتى يتمكن المعلم أو المدرس من تأدية هذه األدوار البد أن يتضمن إعداده جوانب عدة 

 هي :
تطيع نقل المعرفة على وفق مادة والذي يتضمن إعداده علميا حتى يس الجانب األكاديمي: - أ

 بدنية...الا( تربية –الرياضيات  –متخصصة، )لغة 
 والذي يتمثل في دور رصيد المعرفة خارج نطاق التخصص. الجانب الثقافي العام: - ب

الذي يتمثل في طرائق التعليم وفهم حاجات النمو ومطالبة في  الجانب المهني )التربوي(: - ت
 مراحل العمر المختلفة.

ويعد هذا الجانب الضلع الرابع في مربع اإلعداد الذي  :واالجتماعيالجانب الشخصي  - ث
-سماته-يكمل عملية اإلعداد وتكمن أهمية هذا الجانب في البناء الشخصي للمعلم )خصائصه

 قيمة عاداته وممارساته...الا( -هاتجاهات
وصالحة  إيجابيةكونات وهي الجوانب التي يتطابق معها التالميذ وعليه كلما كانت هذه الم

فالمدرس هو المدرسة وعليه تعد المدرسة أو يعد المدرس واحدا من  التالميذ،كان ذلك في صالح 
 اتجاهاتللتالميذ عن طريق غرس  االجتماعيالقيادات المهمة أو واحدا من وكالت التطبع 

 سالبة. اتجاهاتتعديل  موجبة أو

 

 



 

 الوسائط التربوية:.6.3.33
، أصبح ستمراريةباالتتشعب العملية التربوية من خالل العديد من الوسائط كما أنها تتسم 

مفهوم مصطلح التربية المستمرة يؤدي مجموعة وظائف منها على سبيل المثال الوظيفة التجديدية 
بمعنى مالحظة التطورات على كافة األصعدة فتصبح المفاهيم والمعارف السابقة الجدوى منها 

ردة بصفة مستمرة والوظيفة الثانية للتربية المستمرة في زيادة فعالية االمستجدات و  وتصبح
)إنتاجية( العملية التربوية لتأهيل الن،ء ، وكذلك الوظيفة الثالثة إنسانية التوجه، فالمالحظ أن 

ضوء التقدم المعرفي في البحوث واإلنتاج يغلب عليه الطابع المادي وتساهم التربية المستمرة في 
األفراد والجماعات من خالل وسائل تربوية متعددة  اتجاهاتأو تعديل  كتساباوظائفها في 

 .كالتلفاز والحاسوب واألفالم والشرائط واآلالت التعليمية ...الا
وتغييرها وحيث أن للتربية وسائط  تجاهاتاالوتصبح التربية المحدد األساسي في بناء 

على وفق  تجاهاتاالثر كل منهما في تغيير أأن التباين  متباينة ومتعددة يكون من المتوقع
 السياقات المختلفة لكل وسط تربوي.

 المجتمع:.2.3.33
يميز مجتمع عن  خر من حيث العموميات كاللغة  لكل مجتمع ثقافته والمقصود بهذا كل ما

الولد والبنت، والعادات والتقاليد، والحكم،  إلىالسائد، والنظر  االجتماعيالمستخدمة، نوع التطبيع 
 والطقوس والمحارم... الا

ومع وجود هذه العموميات التي تميز مجتمع ما عن  خر يوجد داخل نفس الثقافة الواحدة 
ثقافات فرعية تتمثل في شرائح المجتمع المتباينة على وفق الوضع الطبقي أن كان المجتمع طبقيا 

 .مدخول األفراد المتباين ... الا ،عليم ومستواه، نوع المهنة ومستواهاالريف والحضر، نوع الت–
من تباينات داخل الشرائح، بحيث تتحدد بالممارسة خصائص مختلفة إزاء كل شريحة إضافة 

نه داخل كل شريحة ذات ثقافة فرعية توجد أيضا أبيد  ،ما هو شائع بين أفراد الثقافة العامة إلى
 (1)يحة نفسها في ضوء الخبرات الذاتية والممارسات الفردية لكل فرد.قبليات بين أفراد الشر 

وعليه ففي أي مجتمع نجد ما هو عام بين أفراد المجتمع وما هو خاص إزاء الشريحة التي 
ينخرط فيها الفرد وما هو بالنسبة لكل فرد ، كذلك ثمة تباين  خر على المستوى العمري من أفراد 
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ه بين أهدافالمراحل العمرية فليس متوقعا أن يتم تمثيل فلسفة المجتمع و المجتمع يتبلور على وفق 
 بالقدر نفسه والوعي لدى المراهقين أو الكبار أو الشيوخ كذا الحال بين الرجال والنساء. األطفال

التطورات في أفراد المجتمع بسبب ثقافته الفرعية وبسبب  ختالفاو ولذا يالحظ دوما التباين 
 ة.المراحل العمري

لدى أفراد المجتمع عن طريق مؤسساته وكلما  تجاهاتاالوعليه تتعدد طرائق وفنيات تغيير 
مستوى معيشة  رتفعاكان المجتمع متماسكا منسجما مشاركا في الحضارة المعاصرة ، وكلما 

 تجاهاتاالأفراده، كلما أشع حاجات األفراد المادية والنفسية والروحية، ساعد ذلك على ثبت 
 تجاهاتاال، وكذا تعديل ة وتمثلهاالمرغوب

فراده من ألوان شتى من ، ويكون العكس صحيح فالمجتمع المتفسا والذي يعاني أوجدت السلبية أن
وتتراكم عليه الديون يكون عاجزا عن غرس  قتصاديةاال، وتكثر فيه البطالة واألزمة اإلحباطات
 .(1)السلبية بين األفراد تجاهاتاالصالحة ويزداد وجود  اتجاهات

 :االتجاهاتأهم الوسائل لتغيير وتعديل  .5.33
 :واالتصالاإلعالم .3.5.33
  تمهيد:

من أهم العناصر حيث يكون مردوده  االتصالاإلعالم هو وسيلة تبليغ فكري وثقافي ويعتبر 
الوسيلة المناسبة وتحميلها دون نقل  اختيارناجحا ويتوقف هذا النجاح على قدرة المرسل في 

 الرسالة بفن وعلم ومهارة.
  التعليمي:  االتصالنماذج 

لكي يتسنى لنا فهم العملية ومعرفة عناصرها األساسية ومعرفة دور كل عنصر من خالل 
فعاليات متعددة  إنجاز إلىمتكاملة تؤدي  االتصالتفاعله مع غيره من العناصر في عملية 

جديدة أو أنماط سلوكية تنعكس على واقع  اتجاهات كتساباأو  تجاهاتااللتغيير في كالتعليم أو ا
 .(2)الحياة
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 :االتصالقنوات  .2.2.11

 المحضرات المتخصصة العامة:
رشادية وتعليمية تهدف   إلىنقل رسائل معرفية من أشخاص متميزين  إلىهي لقاءات إعالمية وا 

مجموعة عامة من الناس ذو عالقة بهذا النوع من المعرفة على الغالب وأصبحت المحاضرة 
بالصورة والشرائح والرسومات التوضيحية وربما باألشرطة المسجلة مدعمة وسيلة وثيقة يرجع إليها 

صوتيا أو تلفزيونيا لتصبح وثيقة علمية مرجعية تستخدم في أغراض مشابهة للتعلم واإلرشاد 
 عالم والتوجيه.واإل

 االتصالوالمتوفرة في البيئة كأماكن التي تجمع لتسهيل عملية  األماكن العامة ستغاللا 
 واهم هذه األماكن هي : 

 .المؤسسات التعليمية كالمدارس والمعاهد 

 .األندية الفكرية الثقافية وأماكن التجمع المشابهة 
 .(1)أماكن الممارسة كالقاعات والمالعب

 

 :االتجاهاتقياس  .35
أن قياسها يسمح بتوقع نوعية  ،نحو التربية و الرياضية تجاهاتاالإن من أهم أسباب قياس 

الفرد بطريقة تكاد تكون  ستجاباتايوجه  تجاهاالن سلوك الفرد تجاه أنشطة التربية الرياضية نظرا أل
يساعد المربي الرياضي على تشجيع  تجاهاتاالثابتة نسبيا ومن ناحية أخرى فان قياس مثل هذه 

السلبية والتمهيد  تجاهاتاال، كما يسهم في محاولة تعديل أو تغيير  يجابيةالرياضية اإل تجاهاتاال
كسابها لألفراد. اتجاهاتلتنمية   جديدة وا 

 منها : تجاهاتاالوهناك العديد من الطرق لقياس 
الكشف عن  إلىباإلضافة  تجاهاتاالالطرق اإلسقاطية ) الطرق الغير مباشرة ( لقياس  -3

 . هذه االختبارات اإلسقاطية اختبار" تفهم الموضوع "  تجاهاتبعض جوانب الشخصية بهذه اإل
 .تداعي الكلمات  ختباراتاختبار اإلحباط المصور " لروزنفيج " و ا  و 

طريقة  ستخداماا، ومن أكثر هذه الطرق للفظيتجاه ااالالطريقة المباشرة أو طريقة قياس  -5
 ثرستون وطريقة ليكرت وطريقة التمايز السماني ) تمايز معاني المفاهيم(.
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باستخدام طرق مالحظة  تجاهاالالعملي وفيها يقاس  تجاهاالالطرق الموقفية أو طرق قياس  -0
 المختلفة في مواقف معينة. 

 :            االتجاهاتطرق قياس   .3.35

 :BOGARDUS طريقة  بوجاردس  .5.35

وتعرف على  ( 6821) تجاهاتبوجاردس أول من طبق طرق القياس على مجال اإل كان
ن مريكيياألبين   االجتماعينظرا لمحاولته التعرف على  مدى التباعد  االجتماعيمدى التباعد 

أي محاولة الكشف عن مدى تسامح أو تقبل أو تعصب أو نفور  وبين  الجنسيات األخرى،
األمريكي تجاه بعض األجناس أو بعض الشعوب األخرى ،ويقاس هذا المدى بقيام الفرد بوضع 

نحو هذه  تجاهاالعالمة أمام عبارات المقياس تمثل درجة تقبله لهذه الجماعة أي تعبر عن 
 الجماعة.     

 : THURSTONEطريقة ثرستون .5.3.35
يطلق على هذه الطريقة بالمسافات المتساوية البعد وتقوم على أساس إعداد عبارات المقياس     

 ومتساوية.بحيث تكون متدرجة تدرجا منتظما والمسافة بين كل عبارة والعبارة التالية لها محددة 
كبر أتقوم على أساس قيام الباحث بجمع  بارةعوطريقة إعداد هذا المقياس وتقدير الوزن لكل    

 611المطلوب قياسه وتزيد في العادة عن  تجاهاالعدد ممكن من العبارات التي يراها أنها تقيس 
عبارة وتقوم بعض هذه العبارات على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة في المجال المطلوب 

 قياسه .
 :LIKORTطريقة ليكرت .0.3.35

نه يطلب من المفحوصين إبداء أة عن الطريقة السابقة في عدة أمور منها تختلف هذه الطريق
على  ستجابةاال" حيث تقتصر  ثرستونرأيهم في كل عبارة  وليس كما هو الحال في طريقة " 

في طريقة " ليكرت "تشتمل على الرفض أيضا ،  ستجاباتاالبعض العبارات دون غيرها كما أن 
 حيادية بالنسبة ألي عبارة ال يستطيع المفحوص الموافقة عليها أو رفضها . ستجابةاوكذلك 

 طريقة التمايز السماني )تمايز معاني المفاهيم (:  .6.3.35
" عالم النفس األمريكي  التمايز السماني )تمايز  OSGOODحيث قدم "تشارلز أوزجود

اية لم يكن يقصد بها أن تكون أداة أو نه في البدإمعاني المفاهيم ( كأداة للقياس في الخمسينات ف
 النفسية نحو األشخاص أو الموضوعات المختلفة . تجاهاتاالمقياس لقياس 



 

نما كان هدفه أن تكون وسيلة لدراسة المعاني والمفاهيم، ولم تلبث هذه الوسيلة أن  استخدمها  وا 
 تجاهاتاالالباحثون في الدراسات النفسية كوسيلة للكشف عن 

 اإلتجاهات حسب "كينيون ":أبعاد  .30
موجبا نحو بعض هذه الفئات أو المكونات الفرعية  اتجاهايرى "كينـــون "  أن الفرد قد يتخذ 

 .فئات أو المكونات الفرعية األخرىسالبا نحو بعض ال اتجاهاوقد يتخذ 
مركب ثابت نسبيا يعكس كل من وجهة وشدة  ستعداداطبقا لمفهوم "كينيون " هو  تجاهواال

، في ضوء هذه المفاهيم السابقة وفي إطار أو مجرد عينياوع نفسي معين كان لشعور نحو موضا
نحو   تجاهاتلالبعض الدراسات  النظرية والتجريبية استطاع "كينيون "أن يحدد  ستة أبعاد 

 النحو التالي : ىممارسة النشاط البدني الرياضي  عل
 :اجتماعيةبرة خالنشاط البدني ك .3.30

من المفترض أن النشاط البدني الرياضي  الذي يشترك فيه جماعة من اثنين فأكثر ينطوي 
 (1)معينة  اجتماعيةوعلى إمكانية  إشباع حاجات  اجتماعيةفي نظر بعض األفراد على قيمة 

والتي تسمح بإمكانية التعرف على   اجتماعيةوعلى ذلك فإن النشاط البدني الرياضي كخبرة 
 أفراد جدد وتكوين عالقات بين الناس .

 النشاط البدني للصحة واللياقة : .5.30
الممارسين للنشاط من الفكرة السائدة لدى الكثيرين سواء من الممارسين أو غير  نطالقاا

إكساب اللياقة البدنية ، أن هذا اللون من النشاط يمكن أن يفيد الصحة ويسهم في البدني الرياضي
فمن المعتقد أن هناك بعض األنشطة البدنية يمكن أن تتميز أساسا بإسهامها وبدرجة كبيرة في 

 تحسين صحة الفرد ولياقته البدنية.
 النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة: .0.30

ها المقصود بذلك تلك األنشطة الرياضية التي تشتمل على جوانب معينة من المخاطر يدرك
الفرد وتثير لديه شعور بالتوتر والتي قد تظهر في بعض األنشطة الرياضية التي تتميز باستخدام 
السرعة الزائدة أو التغير السريع المفاج  للحركات أو توقع التعرض لبعض األخطار مع افتراض 

 قدرة الفرد بصفة عامة على التحكم في مثل هذه المواقف والسيطرة عليها.
 البدني كخبرة جمالية: النشاط .6.30
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يرى الكثير من األفراد أن هناك أنشطة رياضية معينة يدركها الفرد على أنها ذات طابع 
جمالي أو قد ترتبط بنوعيات فردية أو جمالية أو قد تمتلك القدرة على إشباع التذوق الجمالي أو 

 الفني لدى البعض.
 النشاط البدني لخفض التوتر: .2.30

 اطاتباإلحقد يكون النشاط الرياضي في نظر البعض وسيلة لخفض التوترات الناجمة عن 
الناشئة من ضغوط الحياة العصرية، وعلى ذلك يصبح النشاط الرياضي في هذه الحالة وسيلة 
للترويح وقضاء وقت الفراغ وكعامل مساعد في تفريغ االنفعاالت المكبوتة وبالتالي خفض 

 (1)التوتر.

 لنشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي:ا .4.30
إلى التفوق الرياضي يرى البعض أن النشاط الرياضي قد يوفر المجال إلشباع الحاجة

المنافسة الرياضية. وقد يبدوا أن ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية المعاصرة وخاصة في مجال و 
المثابرة على التدريب الشاق وبذل  إلىالمستويات الرياضية العالية ترتبط بنوع من الخبرات تدفع 

كثير من المصادر  –الجهد وكبح جماح النفس في العديد من المواقف كما تتطلب التخلي عن 
 .التي تشبع بعض الرغبات 

 : االتجاهاتأهمية  .36
نظرا ألن  االجتماعيأهمية خاصة في مجال علم النفس  تجاهاتااليحتل موضوع 

كما تعتبر أيضا  االجتماعيةتعتبر من أهم نواتج عملية التنشئة  اعيةاالجتمالنفسية  تجاهاتاال
أهمية في الدول  تجاهاتاالويزداد موضوع  االجتماعيمحددات موجهة وضابطة ، منظمة للسلوك 

النامية التي تحاول جاهدة أن تعوض ما فاتها ، والتي يحتمل أن تزداد فرص تعرضها للهزات التي 
تصاحب عمليات التغير الحضاري والرياضي، ولعل أشد هذه الهزات عنفا هي الهزات التي تصيب 

 (2) .تجاهاتواالاأليدلوجيات وبصفة خاصة القيم 
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 الفعاليات الرياضية:  األبناء إزاء المشاركة في إتجاهاتاألسرة في تغيير  دور .32
لألسرة دور كبير في دفع وتوجيه األبناء لممارسة األنشطة الرياضية حيث أن هناك عدة 
مهام يمكن أن تقوم بها األسرة لغرض تحضير األبناء نحو األداء الرياضي مع على النحو 

 :(1)التالي
 واألمهات بتثقيف األبناء والبنات بالفوائد وااليجابيات الصحية  اآلباءصة قيام العائلة خا

 اآلراءتغيير  إلىمبادرة العائلة و  ،والتربوية التي تتلخص لها األلعاب واألنشطة الرياضية المختلفة
والمعتقدات التي  اآلراءالبعض إزاء الرياضة والرياضيين هذه  واألفكار والمعتقدات التي جمعها

 نتيجة الظروف والمالبسات الصعبة التي مر بها المجتمع. جاءت

 العائلة أساليب الثواب والعقاب مع أبنائها بالنسبة لمواقفهم وممارستهم الرياضية  عتمادا
فالعائلة الحريصة نستطيع مكافأة وتقويم األعضاء الذين يساهمون في األنشطة  والترويحية،
ويقفون ضد البرامج واألنشطة الرياضية الخاصة  وضوابطها،ويتهربون من التزاماتها  الرياضية،
 والعامة.

  مشاركة العائلة في وضع البرامج الرياضية المختلفة لألبناء وتحضيرهم على العمل
 العليا للعائلة. األهدافبموجبها وربطها ب

 ضرورة قيام العائلة بتوفير المستلزمات الرياضية التي يحتاج إليها األبناء كالمالبس 
الرياضية والكرات والنقود التي تساعدهم على المشاركة في األلعاب والمسافات والبطوالت المحلية 

 والدولية.

  قيام العائلة بحت أبنائها على رسم جدول زمني يوازن بين أوقات العمل وأوقات الفراغ في
ة األنشطة الترويج مع استثمار أوقات الفراغ والترويج مع استثمار أوقات الفراغ في ممارس

وأعمارهم ومستوياتهم االقتصادية  هماتجاهاتو الرياضية التي تتالءم مع أذواقهم وميولهم 
 .االجتماعيةو 

  قيام العائلة بالتنسيق مع الجماعات المحلية ومنظمات الطالئع والفتوة والشباب في تنظيم
 .2األنشطة الرياضية واالستفادة من التسهيالت الرياضية والترويجية المتاحة
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 خالصـــة:

من بين الموضوعات الرئيسية التي يدرسها علم النفس  تجاهاتااليعتبر موضوع 
، كما تلعب دورا مهما في تأثيرها على النشاط الرياضي أو البدني وخاصة في االرتقاء االجتماعي

االستمرار  بهذا النوع من النشاط ، ألنها تمثل القوة التي تحرك الفرد وتثيره لممارسة هذا النشاط و
 في ممارسته بصورة منتظمة.

يجابي وفعال حيث أنها تعمل على تقويم إونظرا لما لألنشطة الرياضية والبدنية من تأثير 
 الطاقات في نشاط هادف وبناء. ستثماراو اتجاهات إيجابية ، فتصحح الشباب السلبية اتجاهات

تلميذ حيث تشكل مكونا في سلوك ال تجاهاتاالهمية أل ستعرضناهاوقد تبين من كل ما 
من المسؤولية على كل ما يعنى بالتلميذ من  دوهذا يزي .جات التعليميةنتاهاما من أصناف ال

 تشكيلية وبناءة.  اتجاهاتمدرسين وأولياء أمور من أجل المساهمة في تشكيل 
 

  



 

 
 

 الفصل الثاني 
 النشاط البدني الرياضي

  



 

 :تمهيــد
جزء متكامل من التربية العامة ، وميدان تجريبي هدفه  هو التربويالنشاط البدني الرياضي 

، وذلك عن طريق ألوان االجتماعية واالنفعاليةتكوين المواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية 
 (1)ز بيوتشر" ر من النشاط البدني اختبرت بغرض تحقيق المهام "شال

كتسي ي بمصطلحه التربوي البدني الرياضي النشاطمن خالل التعريف الوارد يتجلى لنا أن 
 واجتماعيا طابعا خاصا وهاما في بناء المجتمعات لما لها من األهمية في إعداد األفراد صحيا ، 

، وأضحت اليوم تكتسي من األهمية ما يجعله عنصر فعال في بناء  انفعاليا وبدنيا ، وعقليا و
سير يوأسس وقواعد  هوقوانين هالخاصة ونظم تهالمجتمعات ، حتى صار علما قائما بذاته له فلسف

 .عليها
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 :النشاط البدني الرياضي التربويمفهوم  .3
نما لما له من  النشاط البدني الرياضيإن إدراج  في المجال التربوي ليس وليد الصدفة ، وا 

أهمية بالغة في حياة الطفل ، لكونها تعمل على بناءه بصورة شاملة وليس بناء البدن بل تعددت 
مهمتها إلى الجوانب )المعرفية( العقلية ، كالذكاء، اإلدراك وهذا عن طريق النشاط الرياضي 

 المنظم .
عني بتحسين القدرة ي هلكون للنشاط البدنينة جد هامة مكا (Rousseau)ولقد خص 

، وعليه كان من الضروري االهتمام بهذه المادة بكونها تعتني حتى بضعاف األجسام (1)البدنية
والمعوقين فيها يمكنهم االندماج مع غيرهم ليكونوا أعضاء صالحين في مجتمعهم. وهنا تختلف 
الممارسة الرياضية في المجال المدرسي عن غيرها والتي تكتسي طابعا تنافسيا. فمزاولة النشاط 

مدرسي يعتمد بصورة أساسية على النواحي التربوية والتي تهتم بصفة رئيسية بالجوانب الرياضي ال
للممارسين من التالميذ، إلى جانب تنمية القدرات العقلية كالتمييز والتركيز ،  واالجتماعيةالنفسية 

مدرس أن ينميها جنبا لجنب مع النواحي الوحسن التصرف، هذه القدرات التي يجب على 
 .، كالقوة والسرعة ...الا (2)البدنية

 (3) هأهداف .5
 ينتظر أن تؤدي التربية البدنية والرياضية في المجال التربوي ثالث أهداف :

 الناحية البدنية: .3.5
تهدف إلى تحسين قدرات الفرد الفيزيولوجية والنفسية من خالل تحكم جسماني لتكييف 

 السلوك مع البيئة وذلك بتسهيل تحويلها عن سبيل تدخل ناجح منظم تنظيما عقالنيا 
 الناحية االقتصادية: .5.5

تهدف إلى تحسين صحة كل فرد وما يكتسبه من ناحية المحرك النفساني األمر الذي يزيد 
جيدا  استعماالالقوى المستخدمة في العمل  استعمالن مقدرته على مقاومة التعب، إذ يمكن من م

 فانه يؤدي بذلك إلى زيادة المردودية الفردية والجماعية في عالم الشغل الفكري والبدني.
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 والثقافية:  االجتماعيةالناحية  .0.5
إن التربية البدنية حاملة للقيم الثقافية والخلقية التي توجه وتقود أعمال كل مواطن ومواطنة 

منمية  العملفي تعزيز الوئام الوطني وتجعلها توفر الظروف المالئمة للفرد لكي يتعدى ذاته في 
حد سواء ، والتعاون والمسؤولية ، عالوة على ذلك فإنها توفر للشباب والكبار على االنضباطروح 

 استعمال أوقات فراعهم بشكل مفيد مع امتياز وظائف االنشراح والتنمية البدنية والذهنية.

 في النظام الجزائري: تهمكان .0
 :3424الميثاق الوطني لسنة  .3.0

شرط ضروري لصيانة الصحة وتعزيز طاقة العمل فصال عن  والرياضية التربية البدنية
ع وتطور خصاال معنوية هامة مثل الروح الجماعية كما تحرص على المزايا التي توفرها للفرد تشج

كما أنها عامل توازن نفسي وبدني ، تمكن التالميذ والطلبة من ممارسة مختلف  اإلنسانتكوين 
 .(1)أنواع الرياضة

 :3444لسنة  الخاص بهقانون  .5.0
 محاور أساسية هي: 34شمل هذا القانون 

  البدنية في الجزائر.القواعد العامة للتربية 
 .تعليم التربية البدنية وتكوين اإلطارات 

 .تنظيم الحركة الرياضية الوطنية 

 .التجهيزات والعتاد الرياضي 

 .الشروط المالية. -4 حماية ممارسي الرياضة 

 تعليم وتكوين اإلطارات:

لزاميةاعتبرت مادة التربية البدنية مادة قائمة بذاتها في قطاع التكوين والتعليم  في  وا 
 االمتحانات ، أما عن مادة التعليم والتكوين فإنها تركت للقطاعات المعنية باألمر للبث فيها.

 مراحل: 32حيث شمل تكوين اإلطارات 

  تكوين متعدد الجوانب بعيد المدى ألساتذة التربية البدنية"P.E.S " وأساتذة مساعدين
"P.A" " وأساتذة التعليم األساسيP.E.F" 
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  متخصص بعيد المدى في فرع رياضي معين وشمل المستشارين والتقنيين الساميين تكوين
(1)

 

 الممارسات التربوية الجماهيرية:
: تشكل الممارسات التربوية الجماهيرية األساس الالزم لتطوير النشاطات البدنية 34المادة 

وتقويم وتحسن الكفاءات والرياضية كما أنها تتمثل في تمرينات بدنية موجهة لتطوير ووقاية 
 النفسية والحركية.

تعد الممارسة التربوية الجماهيرية جزءا مكمال للبرنامج على مستوى مؤسسات  :32المادة 
 التربية والتكوين وتدرس على شكل تعليم مناسب.

 تنظيم تعليم التربية البدنية والرياضية في الجزائر: .0.0
اضية من األهداف والمبادئ الجوهرية التي يتضمنها إن تنظيم تعليم التربية البدنية والري
 القانون األساسي للتربية البدنية والرياضية.

 (2)فهي ترمي إلى تحقيق هدف ثالثي يتمثل في
 : وهذا بتوفير القيام األكمل واالنسجام األفضل للوظائف الحيوية الكبرىكتساب الصحةإ -

 اإلنسان مع البيئة.لنمو، ومنح الذوق وتسهيل تكيف ا المسؤلة عن
الحركية : يتم ذلك بمساعدة التلميذ على إدراك جسمه وتحسن صفاته النمو الحركي -
 ة وخلق االتزان واالستقرار النفس له.النفساني
: ينبغي ذلك في كيفية المعرفة والتحكم الذاتي في مسايرة الفطرة التربية اإلجتماعية -

 الروابط اإلجتماعية.الطبيعية واإلحساس بالمسؤولية واحترام 
 : شمل المنشطين تكوين مختص قريب المد  -
: تتمثل في أعوان الطب الرياضي ، لتسيير الصيانة ، تكوين إطارات شبه رياضية -

 اإلعالم                  
كما  : الرسكلة والتطوير المتواصل ل طارات الرياضية ويختم بشهادة،التكوين المستمر -

للتربية البدنية وهذا لتوسيع وتطوير الممارسة في أوساط  الكفؤةتوفير اإلطارات تعمل الدولة على 
 عن طريق إنشاء 
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المدارس العليا مستوى لتكوين أساتذة التربية البدنية وتجهيزها بالوسائل الكفيلة يرفع مستوى التربية 
  (1)البدنية لبالدنا

ى مستوى مؤسسات التربية البدنية الممارسة التربوية الجماهيرية جزءا مكمال للبرامج عل
 وتدرس على شكل مناسب وتحدد كيفيات اإلعفاء وشروط الممارسة عن طريق التعليم.

       : 3424قانون تنظيم المنظومة الوطنية للثقافة البدنية والرياضية  .6.0
 تهدف المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية إلى المساهمة في::  0المادة 
 .تفتح شخصية المواطن بدنيا وفكريا 
 .المحافظة على الصحة 

 .إثراء الثقافة الوطنية 

 .تحقيق التقارب والتضامن والصداقة والسلم بين الشعوب 

 .التحسين المستمر لمستوى الناحية 
 (2):لهالتربوية العامة  األسس .6

 تعددت األسس في التربية البدنية لكننا سنوجز بعضها:
 أسس اإلدراك والفعالية: .3.6

كان الفضل لـ " ليسكافت " في ترتيب هذا األساس ليكون مناسبا للتربية البدنية والرياضية 
ورأى أن جوهر هذه األخيرة ليس فقط في المؤثرات في تطوير القوى الجسمية عند الشخص ، 

 كذلك كيف يستثمر هذه القوى بشكل عقالني وجزء أسس اإلدراك إلى:
 قة عند الممارسين تدفعهم للتفكير فيها نحو األهداف العامة والواجبات للتمارين.تكوين عال 
 .الدافعية للتحليل الواعي والتحكم الذاتي 

 .تربية المبادرة واالستقاللية واإلبداع 

 

 المشاهدة:  أسس .5.6
 أجهزةإن هذه المشاهدة عند التعلم في التربية البدنية موضوع واسع يعالج تنشيط جميع 

 الحس التي بواسطته يتم االتصال المباشر من الواقع.

                                                 
 46-40، مصدر سبق ذكره، ص قلحمر عبد الح (1
  323 -343غسان محمد الصادق: التربية البدنية والرياضية: كتاب منهجي، ص  ( 2



 

 الفردية:  اإلمكانية أسس 0.6
تعني مراعاة إمكانية المتمدرسين بشكل دقيق وأعمارهم وجنسهم وكذا النظرللفروقات في  

 القابلية النفسية.

 االنتظام:  أسس .6.6
 يتمحور جوهر هذا األساس في:

  وتعلم المهارات.جلب انتباه التالميذ قصد تحسينه 
 . مدى تحقيق الدوافع المحفزة لتركيز االنتباه أكثر 

 .الحيوية الناتجة عن الميل والتي من شأنها بعث أحسن أداء 

 .تكوين االتجاهات التي تسهل سرعة التعلم 

 تقسيم أهداف التربية البدنية والرياضية: .2
تكــون هنـاك أهــداف محــددة ألي إن دراسـة أهــداف التربيــة البدنيـة أمــر هــام إذ مـن الواجــب أن 

و أن نعــرف إلــى أيــن يســير و مــا الــذي يجاهــد فــي ســبيله ثــم مــا   إذا أردنــا أن نبــرر وجــوده، عمــل، 
 و ميدان التربية البدنية ال يشذ عن هذه القاعدة.  يأمل في تحقيقه،

صـــد و لقـــد وضـــع الكثيـــر مـــن رواد التربيـــة البدنيـــة أهـــداف ا تجاهـــد هـــذه األخيـــرة مـــن أجلهـــا و ق 
  (1) تحقيقها في العالم. و تتلخص هذه األهداف كما وردت عن قليل من قادتنا فيما يلي

قـوة تحمـل  و هـذا حتـى تكفـل للفـرد القـدرة علـى اكتسـاب   تهدف إلى تنمية اللياقـة الجسـمية، -أ
 كبيرة.

و ذلك للمساهمة في المقدرة على حـذف الحركـات غيـر   تنمية التوافق العضلي العصبي، -ب
 مفيدة حتى تؤدى األعمال برشاقة و بأقل جهد ممكن.ال

تهــدف إلــى تنميــة المهــارات و االتجاهــات التــي تــؤدي إلــى أحســن اســتغالل وقــت الفــراغ  -ج
 الصحي السليم.

و تفســير  تنميــة القــدرات العقليــة و الذهنيــة، لمســاعدة الفــرد علــى اتخــاذ القــرارات الصــائبة  -د
القرارات بدرجة كبيرة من الوعي على مقـدار لياقتـه الجسـمية  المواقف بحكمة، و اتخاذ الصحيح من
 ´´.  بأننا نفكر بأجسامنا و عقولنا´´ و العقلية انطالق ا من المفهوم القائل

و العمـل  تنميـة المظـاهر االجتماعيـة مـن خـالل محاولـة تقويـة الشـعور بـالوعي الجمـاعي  -هــ
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فرد و مشـاركته فـي المسـؤولية، بحـث ينـتج عـن  معا بروح تعاونية و تقوية الشعور باالنتماء في كل
 ذلك نجاح المجموعة كلها باإلضافة إلى نجاح الفرد نفسه. 

المســاهمة فــي تنميــة الثقافــة، مــن خــالل فهــم أشــمل تقــدير أعمــق للبيئــة المحليــة و للعــالم  -و
اإلنســان  أجمــع، فعــن طريــق دراســة و ممارســة أوجــه النشــاط للتربيــة البدنيــة بــالبالد األخــرى يســتطيع

 أن يفهم و بطريقة أعمق تاريا تلك البالد، باإلضافة إلى تزويده بمفهوم بعض ألوان النشاط.
الفــرد  تنميــة الفــرد مــن الناحيــة االنفعاليــة، و ذلــك مــن خــالل: التحــرر مــن التــوتر، إيمــان  -ز

ة الموجـودة بقدرته على النجاح، تحقيق السعادة و ذلك من خـالل التوجيـه الصـحيح و المهـارة الناميـ
في أوجه نشاط التربية البدنية. و إذا ما تحققت هذه العناصر نتجت عن ذلك عملية متكاملـة تـدعو 

 إلى تكييف الفرد تكييفا متكامال .
 توفير فرص التعبير عن النفس.  -ح 
 تهي  الفرص لتنمية الشخصية و أخالق الرياضي. -ط 
 تهدف إلى تنمية عادات الصحة و األمان.  -ي 
 ه :أغراض 
إن دراســـة غـــرض التربيـــة البدنيـــة هـــام، إذ مـــن الواجـــب أن تكـــون هنـــاك أغـــراض محـــددة ألي  

مهنـــة إذا أرادت هـــذه المهنـــة أن تبـــرز وجودهـــا، فـــإذا أن تعـــرف إلـــى أيـــن تســـير المهنـــة و مـــا الـــذي 
تجاهــد فــي ســبيله، ثــم مــا تأمــل فــي تحقيقــه، إذا أردت ذلــك وجــب أن يكــون هنــاك أغــراض محــددة 
بوضــوح و جــالء، و ميــدان التربيــة البدنيــة ال يشــذ عــن هــذه القاعــدة، و أغــراض التربيــة البدنيــة كمــا 

 كما يلي: تهاعض قادوضعها ب
 

o :براونل و هجمان 
أغراضها على أساس تعريفهما للتربية البد نية  فهما يعرفانها بأنهـا  "براونل" و "هجمان"يضع  

فــي أجــه نشــاط العضــالت الكبيــرة التــي تعمــل علــى "تجمــع لخبــرات صــحيحة عــن طريــق االشــتراك 
ترقية عملية النمو" ثم يستطردان أنه فـي ضـوء هـذا التعريـف أصـبح اهتمـام التربيـة البدنيـة منحصـرا 

 في أربعة أغراض هي:
 أغراض ترتبط بتنمية اللياقة الجسمية.   -
 أغراض ترتبط بتنمية المهارات االجتماعية و الحركية.  -



 

 بتنمية المعارف و المفاهيم. أغراض ترتبط -
 أغراض ترتبط بتنمية العادات و االتجاهات و التذوق.  -
o :يضع ثالثة أغراض للتربية البدنية و هي:   كالرك 

 اللياقة البدنية. -
 الكفاية االجتماعية. -
 الكفاية الثقافية .-
الفرد قد اكتسـب قـوة الخاص باللياقة البدنية إلى الحالة التي يكون فيها  "كالرك"يشير غرض و  

و أصــبح يســتطيع العمــل علــى أســاس يتســاوى مــع طاقتــه الشخصــية. فــي حــين يهــتم   تحمــل كبيــرة،
الغرض االجتماعي بتكييـف الشـخص تكييفـا مناسـبا لحيـاة الجماعـة فعـن طريـق ألـوان نشـاط التربيـة 

 اآلخـرين، احتـرام حقـوق  البدنيـة التـي تـدار تحـت قيـادة مؤهلـة يكتسـب الشـخص صـفات كالتعـاون،
الــوالء و الخلــق الرياضــي. أمــا الغــرض الخــاص بالثقافــة فهــو يرمــي إلــى تنميــة فهــم أشــكال و تقــدير  

 أعمق للبيئة المحلية و العالم أجمع. 
و قـــام كـــالرك بوضـــع قائمـــة مقترحـــة ألغـــراض التربيـــة البدنيـــة للبنـــات و شـــملت هـــذه القائمـــة:  

و  العالقــة اإلنســانية و المهــارات الترويحيــة و تقــدير   الجمــال، المظهــر الشخصــي،  اللياقــة البدنيــة،
 حب هذه المهارات. 

o :كول و هازلتون 
 حسبهما للتربية البدنية األغراض التالية:و  

 القوة العضوية أي المقدرة على امتالك مجهود تكيفي. -
 تنمية التوافق العضلي العصبي.  -
 التكيف.المقدرة على االتجاهات الشخصية واالجتماعية و   -
 الذهنية.ة القدرات العقلية و تنمي  -
 التلبية االنفعالية.  -
o :هبذرنيجتون   
 يقسمها إلى خمسة أغراض:و 
  :و فيها ينادي بضرورة قيادة البالغين فـي تنميـة تنظـيم اللعـب لألطفـال و   األغراض المباشرة
و   القيادة يـزداد اهتمـام األطفـال و يصـبح تقـدمهم أسـرع بكثيـر، كمـا يـزداد الرضـا التـابع للعـب، بهذه 



 

 يصبح التنظيم أكثر ديمقراطية كما تصير دنيا اللعب أكفأ بكثير.
 بدنية يكمن في تنمية القـدرات التـي تسـهل علـى األطفـال إن دور التربية ال : األغراض البعيدة

 أن يكيفوا أنفسهم للحياة الجماعية للبالغين.
  :ـــة أغـــراض تنميـــة العمليـــات الغريزيـــة و تنميـــة العمليـــات   و هـــي قســـمين،  أغـــراض التنمي

 و تنمية األجهزة العضوية.  و تنمية أجهزة التوافق العضلي العصبي،  الذهنية،
 و المقصـود بهـا تلـك المعـايير المسـتخدمة فـي توجيـه أوجـه   :االجتماعيـة أغـراض مسـتويات

 النشاط التي تعمل على تكييف الفرد لظروف المجتمع.
  :و المقصـود بهـا تلـك اإلجـراءات التـي تتخـذ لكـي تجعـل مـن   الـتحكم فـي الظـروف الصـحية

و تشـــجيع و ترقيـــة  و ذلـــك بالقضـــاء علـــى كـــل العوامـــل المعرقلـــة المدرســـة مكانـــا صـــحيا للمعيشـــة، 
 الممارسات المدرسية الصحية.

o :اروين 
 للتربية البدنية خمسة أغراض:

 الغرض الجسماني. -
 الغرض االجتماعي.  -
 الغرض االنفعالي.  -
 الغرض الترويحي.  -
 الغرض الذهني.  -
o  الرسال: 
 و هي:  يضع خمسة مجموعات من أغراض التربية البدنية،و   
 العضوية.تنمية النواحي  -
 تنمية نواحي التوافق العضلي العصبي.  -
 تنمية الناحية االنفعالية. -
 تنمية المظاهر االجتماعية. -
   تنمية الناحية الذهنية. -

 
 

 



 

 تقسيم أنشطة التربية الرياضية: .4
صنف علماء التربية الرياضية أنشطها وفق التجاهات متباينة ووفقا لهدفها ، والمشار فيها ،       

  (1)ولنوعيتها ألدوارها ، ولطبيعتها أيضا.
وسنحاول في هذا الصدد أن نتناول أحد أهم أوجه التقسيمات والذي يعنى بالنوعية التي من خاللها 

 أدرجت التربية الرياضية وتتمثل في :
 التربية البدنية ) أنشطة لبرامج الدرس (دروس  -3
 النشاط الداخلي  -5

 النشاط الخارجي. -0

 وأهميته: ماهيته البدنية التربية درس  .3.4
إن درس التربية البدنية كغيره من الدروس المنهجية األخرى له دور فعال ومميز في تحقيق 

 األهداف التربوية.
للرياضة المدرسية لكونه يكتسي طابعا خاص ويعتبر درس التربية البدنية الوحدة الرئيسية 

يميزه عن باقي الدروس أضحى من األهم العناية بمكوناته أي المادة التي يحويها ، وطريقة 
 توصيل هامة في المادة إلى المتمدرس.

وبذلك يمثل درس التربية الرياضية القالب أو اإلطار الذي تتجمع فيه كل الخيرات التربوية 
والمدرسية ، وينظر إليه على أساس القاعدة األساسية للرياضي عامة ورياضي والرياضية 

المستويات خاصة. فتنشئة التالميذ بالمدرسة على حب الدرس بما يقدم لهم من مهارات جديدة 
تعمل على تنمية قدراتهم واتجاهاتهم نحوه ويزيد من ميولهم نحو فعاليات خاصة والتي تعمل على 

ة المدرسية. كما يعتبر درس التربية البدنية الوحدة الصغيرة في البرنامج ترسيا قاعة الرياض
الدراسي وهو أساس كل منهاج للتربية البدنية كما يجب أن تراعى فيه حاجات الطلبة باإلضافة 

 إلى ميولهم ورغباتهم .
      (2)في أهمها تتلخص: البدنية التربية درس واجبات   .3.3.4

 للتالميذ. رفع القابلية البدنية -3
 تطوير المهارات الحركية األساسية باإلضافة إلى تعليم المهارات الرياضية. -5
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 تربية الصفقات الخلقية ، التعاون ، المثابرة ، التضحية ، اإلقدام. -0

 تطوير وتربية الروح الجماعية والعمل على التكيف اإلجتماعي. -6
تباه ، التخيل ، وهذا عن طريق طوير وتحسين القدرات العقلية ، اإلدراك ، الذكاء  ، االن -2

 األلعاب والتمارين المدرجة وفق الطرق والمناهج الكفيلة لتمكين التطور.

 (1)البدنية التربية درس أغراض   .5.3.4
استنادا لما جاء عن رواد التربية البدنية في مجال األغراض نستدل على مجموعة منهم على 

الرك " ، أكدوا أن درس التربية البدنية كوسيلة فعالة سبيل المثال "براونل"  ، " هجمان " ، " ك
 ل سهال في النمو المتعدد الجوانب للتالميذ ، ونعرض أهم هذه األغراض:

 األساسية:  البدنية الصفات تنمية   .3.5.3.4
إن حاجة الجسم األساسية لتطوير وتنمية الصفات البدنية ال يقتصر على التعلم في درس 

نما يتعداها إلى حاجتها في الحياة العامة فالصفات البدنية ضرورية ألي نشاط التربية البدنية  وا 
كان سواء بدني أو فكري فعن طريقها يأخذ الجسم اتزانه وكذا تنموا شخصيته وتبعث في النفس 
أهمية الحياة وبهجته وسعادته ومصدر هام لراحة واطمئنان الفرد وقناعته بما وصل إليه من 

 ات.مستوى لهذه الصف
 

 الحركي:  النمو .5.5.3.4
يقصد بالنمو الحركي تنمية المهارات الحركية عند المتعلم وتقسم إلى عنصرين أولها مهارات 
حركية أساسية وهي الحركات الطبيعية والفطرية التي يزاولها الفرد تحت الظروف العادية كالعدو ، 

المختلفة التي تؤدى تحت إشراف معلم ولها المشي. المهارات الرياضية فهي األلعاب أو الفعاليات 
 تقنياتها الخاصة بها يمكن للمهارات الحركية األساسية أن ترتقي إلى مهارات رياضية عندما:

 .يكتسب التلميذ مستوى بدني جيد 
  ك.للتكتيأن يصل إلى مستوى توافقي عالي 

      .يتعلم قانون اللعبة أو الفعالية 
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 :االجتماعيالصفات الخلقية والتكيف  اكتساب .0 .5.3.4
مقترن  االجتماعيإن الغرض الذي تكتسبه التربية البدنية في صقل الصفات الخلقية والتكيف 

مباشرة بما سبقه من األغراض في العملية التربوية وبما أن درس التربية البدنية حافل بالمواقف 
الهما صيغة أكثر داللة ففي اللعاب التي نجسد فيها الصفتين فكان لزاما علينا أن نعطي ك

نكار الذات حيث يسعى كل عنصر  في الفريق أن يكمل  الجماعي يظهر التعاون ، والتضحية وا 
عمل زميله وهذا قصد تحقيق الفوز وبالتالي يتم لنا ولمعلم التربية البدنية أن يحقق أغراضه من 

 الدرس.
 الصحي:  الغرض .6 .5.3.4

بدنية إلى خلو الجسم من األمراض لتصل إلى الصحة النفسية أو تعددت أغراض التربية ال
االستقرار النفسي لذا فبرامج هذه األخيرة غنية بفعاليتها وأنشطتها المختلفة والتي تعمل على إسعاد 

والتي قد  واالجتماعيةالتالميذ وتفاؤلهم للحياة ، كما تبعدهم عن كثير من األمراض والعلل النفسية 
 طواء ، وعدم القدرة على المواجهة.تصيبهم كاالن

كما تستدعي التربية البدنية السهر على أوضاع التالميذ خالل أداء التمارين أو الجلوس 
 النفسي. باالستقراروتصحيحها لتمكن التلميذ من التطور السليم والمتزن الذي يسمح له 

 العقلي: النمو .2 .5.3.4
إن عملية النمو عملية معقدة ، ويقصد بها التغيرات الجسمية والوظيفية والسيكولوجية تحدث 
للكائن الحي ، وهي عملية نضج للقدرات العقلية ويلعب مدرس التربية البدنية دورا إيجابيا وفعاال 

اك في هذا النمو بصورة عامة والنمو العقلي بصورة خاصة ، وعليه نطرح التساؤل التالي و هن
 بين التعلم الحركي الذي ينتح عنه معارف حركية جديدة. ارتباطعالقة 

بذل مجهود بدني  ومهاري بل  إلىإن خطوات التعليم خالل دروس التربية البدنية ال تحتاج 
مجهود ذهني كبير ، لذا يطلب من التالميذ التركيز الجيد والتركيز الجيد والتفكير  إلىتحتاج أيضا 

 الرياضية والتي تدل على النمو العقلي.لتعلم المهارات 
ويمكن تنمية النمو العقلي لدى التالميذ واألطفال عن طريق األنشطة الرياضية المختلفة  

 واأللعاب الصغيرة.

 

 



 

 الداخلي: النشاط .4
وهو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الجدول المدرسي داخل المدرسة فهو المجال الذي فيه 

وهو أحد أنواع الممارسة الفعلية التي تتصل اتصاال  تعمله،المتعلم فرصة اختبار وتجريب ما 
 بالدروس وتمثل القاعدة والتي يبني عليها تخطيط النشاط الداخلي.

مكمال لبرنامج دروس التربية البدنية والرياضية ، وأهمية فبرامج النشاط الداخلي تعتبر 
الميادين التي يتعلم فيها الفرد الممارسة الفعالة للنشاط إضافة إلى أن الفرد يجد فيه فرصة اختبار 
يتناسب مع ميوله ورغباته واستعداداته، ولذلك يجب أن تنال هذه األنشطة نفس القدر االهتمام 

قويم من المدرس والتلميذ فبرامج الدروس تتيح للتلميذ تعليم المادة وبرنامج والتخطيط والتنفيذ والت
 النشاط الداخلي تتيح فرصة تحسين وتحقيق أهداف هذه المهارات.

 مميزات النشاط الداخلي:   . 3. 4
 كونه مكمال للمنهاج المدرسي: إلىأهم المميزات التربوية للنشاط الداخلي باإلضافة 

 ة المهارات التي تعلمها في الدرس فالدرس عادة يقدم مجموعة من يعتبر حقال لتنمي
األنشطة وقت محدود وقد تتمشى جميعا مع ميول جميع األفراد التي عادة ما تختلف وتتباين لذلك 

 النشاط 

الداخلي فرصة الختيار الفرد ما يتناسب مع ميوله ، من أنشطة وأن يمارسها لحسن مسار 
 أهداف التربية الرياضية بطريقة أشمل وأعمق.أدائه فيها وبذلك تتحقق 

  يتيح النشاط الداخلي فرصة لكل تلميذ أن يشرك اشتراكا إيجابيا في النشاط المحبب إلى
 التلميذ والذي يناسب قدراته ، إن يحقق فيه النجاح والتقدم.

 رف يتيح النشاط الداخلي فرصة التعلم عن طريق الممارسة العلمية فيكتسب التلميذ المعا
ويشارك في مواقف مشحونة  االجتماعيةالجديدة ويتعلم قواعد وقوانين اللعبة ويمارس الناحية 

بطريقة  االجتماعيباالنفعاالت والتي تشابه على حد كبير مواقف الحياد الواقعية، فينموا سلوكه 
 عملية تربوية.

  وقت الفراغ يساعد االشتراك في برنامج النشاط الداخلي على الترويح وحسن استغالل
فالمشاركة في النشاط الداخلي ال يتطلب مستوى عال من المهارة ، وعن طريقه يمكن للتلميذ أن 

  (1)يجيد لعبة أو أكثر لمستوى ال بأس به.
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  وتنمية روح الجماعة. االجتماعيةيتيح النشاط الداخلي الفرصة لتنمية الصفات 

  عديدة وجديدة واكتساب خبرات ويسبق يتيح النشاط الداخلي لألفراد فرصة اكتشاف مجاالت
 لهم أن طرقوها.

ومما سبق ذكره يمكننا القول أن النشاط الرياضي الداخلي وبرامجه تمثل مجاال واسعا لتحقيق 
 أهداف التربية الرياضية ومجاالتها الفنية والمعرفية والسلوكية.

 أهداف النشاط الرياضي الداخلي:  .5. 4
 واالجتماعيةالتربوية والسلوكية النفسية  األهدافحقيق جملة من ت إلىيسعى النشاط الداخلي 

 وتتمثل في :
 يحقق أهداف التربية البدنية والرياضية. -         
 المختلفة. األنشطةالرفع من مستوى التالميذ في  -         
 خلق روح التعاون والمساعدة داخل المدرسة. -        
 تنمية الجوانب النفسية كالميول واالتجاهات  -        
 .لدى المتعلمين واالجتماعيةتدعيم القيم الخلقية  -        
 .تنمية الشخصية ) االستقاللية والقيادة ( -        
 .استكمال تحقيق خطة النشاط البدني الرياضي والتربوي -        

 الداخلي: النشاط برنامج تنظيم .0.4
 لكي يحقق النشاط الرياضي الداخلي أهدافه يجب أن يراعي في تنظيمه ما يلي:  

 تحديد أوجه النشاط وفقا لخصائص نمو األفراد خصائصهم 
 عداد واختيار أنشطة البرنامج  اشتراك التالميذ في تخطيط وا 

  أن تتناسب مع اإلمكانات المتوفرة والوقت المحدد له 

 خلية بين الفصول بالفرقة الدراسية الواحدة وبين الفرق أن تنظم له بعض المنافسات الدا
 المختلفة وأن يكون وفقا لجدول زمني ونظام ومعروف لجميع التالميذ.

 الخارجي: النشاط .2
النشاط الخارجي نشاط مكمل لمنهاج التربية البدنية والرياضية بالمدرسة ويختص في األداء 

يتبارى فيه وحدات تمثل المدرسة مع  وحدات تمثل الرياضي والنشاط الخارجي تنافسي أساسا ، 



 

وحدات مماثلة أخرى من نفس السن ونفس الجنس وتجري مباريات هذا النشاط وفقا لقواعد وشروط 
 متفق عليها بهدف تحديد الفائز أو الفائزين من بين المشتركين.

اف قدرات التالميذ وال شك أن منهاج التربية البدنية الدراسي الجيد هو الذي يتيح فرصة اكتش
 1ويوجههم لصفحات من خالل برنامج النشاط الخارجي والمتمثلة في:

 المدرسية:  الفرق نشاطات .3.2
فكما هو معروف أن لكل مدرسة فريق يمثلها في الدورات الرياضية للمدرسة وعنوان تقديمها 

يفرزهم دروس التربية البدنية في مجال التربية البدنية ويتألف فريقها من بين أحسن التالميذ الذين 
والرياضية وكذا األنشطة الداخلية ومن هنا وجب االهتمام الفائق بهذه الفرق ومد يد المساعدة 

 إليها.
 الخلوية:     النشاطات .5.2

هي أحد أهم األنشطة الذي يجد فيها التالميذ راحتهم ويعبرون عن شخصيتهم بحرية هذه 
التي  األمورد من األنشطة ويتعلم فيها التالميذ الكثير من الرحالت والمعسكرات تقام العدي

تساعدهم في حياتهم المستقبلية باإلضافة إلى الصفات النفسية األخرى كاالعتماد على النفس 
 والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.  

 2الخارجي: النشاط مميزات .0.2
  .االرتفاع بمستوى األداء الرياضي 

 ن األلعاب وخطط اللعبتعلم قواني 
 تحقيق النمو البدني والصحي والعقلي، والنفسي والمحافظة عليه 

  االجتماعيتحقيق النمو والتكيف  

 تنمية النضج االنفعالي وتطوير العادات والسلوكيات المختلفة 

  والنفسية وكذلك باالحتكاك مع غيرهم من  االجتماعيةإفساح المجال للفرق الرياضية للتنمية
 تالميذ المدارس األخرى. 
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 البدني الرياضي : النشاط العوامل التي تساهم في تشكيل دوافع الفرد لإلقبال على ممارسة .9
  من أهم العوامل التي تساهم في تشكيل دوافع الفرد ل قبال على ممارسة النشاط البدني

 يلي: الرياضي ما
 األساسية لحياة الفرد وأثر البيئة التي يعي، فيها . المتطلبات 
 . الحياة العائلية للمراهق واتجاه الوالدين نحو النشاط الرياضي 
 .التربية الرياضية في المرحلة الدراسية األولى وما يشمل عليه من مثيرات ومنبهات 
 . التربية البدنية في الساحات والمِؤسسات واألندية الرياضية 
 ت والمنافسات الرياضية.المهرجانا 
  الوسائل اإلعالمية للتربية البدنية والرياضية سواء على طريق الصحف أو المجالت   
 .أو التلفزيون أو غيرها 
 (2التشريعات الرياضية واإلمكانيات التي تتيحها الدولة للتربية البدنية والرياضية .) 
  الفرد نحو ممارسة النشاط الرياضي وهناك الكثير من الدوافع العامة التي تعمل على توجيه

ومنها ما يرتبط بصورة مباشرة بممارسة النشاط الرياضي كهدف في حد ذاته, وما يرتبط بذلك من 
نواحي متعددة, ومنها ما يرتبط بمحاولة تحقيق بعض األهداف الخارجية عن طريق الممارسة 

دوافع  -إلى:  (9البدني الرياضي) الرياضية وطبقا لذلك يقسم )روديك( الدوافع المرتبطة بالنشاط
 دوافع غير مباشرة.                                  - مباشرة

 الدوافع المباشرة لممارسة النشاط البدني الرياضي: .3.4
 يمكن تلخيص هذه الدوافع فيما يلي :

  واإلشباع كنتيجة النشاط البدني. بالرضااإلحساس 
  .المتعة الجماعية بسبب رشاقة وجمال ومهارة الحركات الذاتية للفرد 
  الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز بصعوباتها أو التي

 تتطلب المزيد من الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة. 
 من أركان النشاط  االشتراك في المنافسات )المباريات( الرياضية التي تعتبر ركنا هاما

 الرياضي وما يرتبط من خبرات انفعالية متعددة.
 (.حراز الفوز  (1تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وا 
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 .التخفيف من حدة التوترات والضغوط النفسية الناجمة على المشاكل النفسية 

 الدوافع غير المباشرة لممارسة النشاط البدني الرياضي : .5.4
 واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط البدني الرياضي.  النفسية الصحة محاولة اكتساب 
  ممارسة النشاط الرياضي إلسهامه في رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج, فقد

يجيب الفرد )المراهق( بأنه يمارس النشاط الرياضي ألنه يسهم في زيادة قدرته على أداء عمله 
 العمل ورفع مستوى إنتاجه في 

  : اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي إذ قد يجيب التلميذ )المراهق( بما يلي 
  " بدأت في ممارسة النشاط الرياضي ألنه كان من الضروري علي حضور حصص التربية

 البدنية والرياضية بالمدرسة ألنها إجبارية وتدخل ضمن الجدول الدراسي"  
  الذي تقوم به التربية البدنية والرياضية إذ يرى المراهق  االجتماعي والنفسيالوعي بالدور

كون رياضيا يشترك في األندية والفرق الرياضية ويسعى إلى االنتماء إلى جماعة يأنه يريد أن 
  .معينة وتمثيلها



 

 :الصــةخ
 داخلية، أنشطةإن ممارسة أوجه أنشطة التربية البدنية والرياضية ) دروس التربية البدنية: 

طة خارجية ( تعمل كوحدة واحدة وتكمل عمل بعضها البعض ، وتعتبر أيضا جوهر العملية أنش
ك يلزم الرياضية فلذلالتربوية فبدونها ال يمكننا من تنمية وتطوير الجوانب المتعلقة بالشخصية 

عطائها الكافي من العناية والحرص ، قصد تحقيق عملية التفاعل  االهتمام وهذا  االجتماعيبها وا 
ت التي تفرضها القيم للقيم واالتجاهاقصد الوصول لألهداف المرجوة منها باكتساب الفرد 

 .االجتماعية
التربوية  " نيلي رمزي " ، " ناهد محمود سعد " بأن برامج األنشطة دراسة وهذا ما أكدته

يكون لجميع الرياضية  ) داخلي ، خارجي ( يجب أن ترتكز على الموهوبين فقط فالتعليم يجب أن 
تاحة الفرصة لهم باالشتراك وهذا لكي يتسنى لهم  داخل المؤسسة  االجتماعي االندماجالتالميذ وا 

 خارج أطر المدرسة. االجتماعي االندماجوالذي ينتج  عنه 
  



 

    
 

 الفصل الثالث 
 التوافق النفسي االجتماعي

  



 

 تمهيـــد:
يتكيف مع ظروف  أنتحقيقه ، فعليه  إلىإن طبيعة اإلنسان تجعل من التوافق هدفا يسعى 

ذا االجتماعيو بيئته ومجتمعه ، وينجح في التعامل مع اآلخرين ليتحقق له التوافق الشخصي  ، وا 
انعدمت عملية التوافق ، فان ذلك يجعل الفرد يعي، في مشكالت ، وحاالت من التوتر واإلحباط 

ة وتتفق اغلب كتب علم االجتماعيو فسية تعرقله في بلوغ أهدافه ، وتحقيق مطالبه وحاجاته الن
البيولوجيا، ويؤكد على ذلك  أوالنفس أن أصل مفهوم التوافق مشتق أصوله من علم األحياء 

 في قوله: lazarusالزروس 
)إن مفهوم التكيف انبثق من علم األحياء وكان حجر الزاوية في نظرية داروين عام 

م للنشوء واالرتقاء، وقد استعير وعدل من قبل علماء النفس وسموه بالتوافق، ويؤكد  1917
 .(1)(االجتماعيالعيش في محيطه الطبيعي و  أوعلى كفاح الفرد بالبقاء طويال 

ويستعمل هذا المفهوم حاليا بشكل واسع النطاق في علم األحياء وعلم النفس على السواء، 
بين كلمة التكيف البيولوجية المنشأ والتوافق بالمعنى  اختالفهناك  ويبقى أن نتساءل عما إذا كان

 السيكولوجي للفظ.
وبناءا على ما سبق يمكننا القول أن التكيف والتوافق مفهومان مختلفان فيما بينهما لكنهما 
مكمالن لبعضهما البعض، حيث يكون التكيف على المستوى البيولوجي وتشترك فيه جميع 

بما فيها اإلنسان والحيوان والنبات ، أما التوافق فهو خاص بالجنس البشري بوصفه  الكائنات الحية
 الكائن الذي يملك قابليتي التأثير والتأثر بالمحيط الذي يعي، فيه. 

 مفهوم التوافق:  .3
مفهوم التكيف الذي يعتبر حجر  إلى –LAZARUS –يرجع أصل مفهوم التوافق حسب 

التراكيب والعمليات البيولوجية التي تسهل بقاء  إلىحيث كان يشير  –داروين  –في نظرية  يةاو الز 
 .      (2)األنواع

وافعه ، بما حاجات الفرد التي تثير د إشباعالتوافق بأنه "  – 6791كمال دسوقي  –ويعرف 
يكون الفرد ، واالرتياح لتخفيف التوتر الناش  عن الشعور بالحاجة ، و يحقق الرضا عن النفس

ما يحقق رغباته بما  لاو تنمتوافقا إذا هو أحسن التعامل مع اآلخرين بشأن هذه الحاجات ، وأجاد 
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 أويرضيه ويرضي الغير أيضا ، ففي الموقف التوافقي ثالثة عناصر : الفرد و حاجاته من البيئة 
غنى عن استرضائهم  اإلمكانيات والظروف المتيسرة له ، واآلخرون الذين يشاركونه الموقف ، وال

 . (1)إلى جانب استرضاء نفسه أيضا "
إن التوافق عملية اجتماعية و نفسية تتضمن نشاط األفراد  – 6891احمد زكي بدوي  –ويرى 

و الجماعات ، وسلوكهم الذي يرمي إلى المالئمة و االنسجام بين الفرد و الفرد ، و بين جملة 
بين الجماعات المختلفة ، ومن الضروري أن يتكيف األفراد  بما يسود  أوأفراد و بيئتهم  ، 

 .  (2)ةاالجتماعيمجتمعهم من عادات و اتجاهات و  راء تسيير جوانب الحياة 
لة لمواجهة متطلبات الذات و متطلبات البيئة و اه محـالتوافق بأن -لندا دافييدوف  -وتعرف

(3). 
ها حاجات الفرد من ناحية و متطلبات البيئة من ويرى بعضهم أن التوافق حالة تكون في

 (4)ناحية أخرى مشبعة تماما ، بمعنى أن الفرد يشبع رغباته وفقا لما يرتضيه المجتمع
التوافق يستهدف الرضى عن النفس والراحة واالطمئنان  أن-6814كمال دسوقي  ويشير  

 . (5)اآلخرينالتفاعل مع للنفس نتيجة الشعور بالقدرة الذاتية على التكيف مع البيئة و 
انه لم يستقر بعد  إالمفهوم التوافق هو من المفاهيم الشائعة االستخدام ،  أنويمكن القول 

على تعريف محدد، فقد استخدم بمعاني متعددة ، حيث نجد هناك خلطا بين مفهوم التوافق 
 هذه المفاهيم : والتكيف و الصحة النفسية ، وفيما يلي نوضح العالقة بين مفهوم التوافق و 

 التكيف :التوافق و . 3.3
هناك خلط بين هذين  المفهومين إلى حد المطابقة ، لكن لو أمعنا النظر لوجدنا أن التكيف 

 –، فالتكيف حسب و مصطلح مقتبس من علم البيولوجيابيولوجي ، فه أويستخدم بمعنى طبيعي 
Cluckhon & Mourer –  عن سلوك يجعل الكائن حيا وصحيحا ، وفي حالة تكاثر ،  ةعبار
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كائن الحي من لفظة التكيف تستخدم للداللة على مفهوم عام يتضمن جميع ما يبذله ال أنأي 
 . (1)اإلنسانالجانب النفسي من نشاط  إلى، أما لفظة التوافق فتشير نشاط من أجل البقاء
، قدرة الكائن مصطلح مستمد من حقل البيولوجيا ، ويعني بصفة عامة أووالتكيف مفهوم 

، والتأقلم مع البيئة ، ويتجلى هذا التأقلم في التغيرات التي تحصل في عضوية الحي على التالؤم
 . (2)الكائن الحي بتأثير معطيات البيئة ، مما يجعله أكثر قدرة على االستمرار والبقاء

" أن التوافق عموما هو تكيف الشخص في بيئته  – 6816كمال دسوقي  –ويقول 
في مجال مشكالته الحياتية مع اآلخرين التي ترجع لعالقته بأسرته ومجتمعه معايير  ةاالجتماعي

 (3)مة أعم من التوافق ".ـبيئته االقتصادية والسياسية والخلقية ، وينطوي التكيف على كل
التوافق يتضمن الجوانب النفسية ف – 2116عبد الحميد شاذلي  –وعلى حد تعبير 

، ويقتصر على اإلنسان فقط ، أما التكيف فيختص بالنواحي الفيزيولوجية ، ويشمل  ةاالجتماعيو 
 بإتباعهيره ، غاإلنسان والحيوان معا ، وبذلك تصبح عملية تغير اإلنسان لسلوكه  ليتسق مع 

افقية ، وتصبح عملية تغير حدقة العين عملية تو  ةاالجتماعي لتزاماتلالللعادات والتقاليد وخضوعه 
 (4)باتساعها في الظالم وضيقها في الضوء الشديد عملية تكيف.

أن هناك فرق بين التوافق والتكيف  –، وعبد التواب أمين حرب السيد سلمان –ويرى كل من 
 يمكن إجماله فيما يلي:

شباعيسعى لتنظيم حياته ومواجهة مشكالته ،  إذ، أساسا باإلنسانخاص  مفهومالتوافق  -  وا 
، أما مفهوم  األصدقاءمع  أوالعمل  أو األسرةالنجاح سواء في مجال  إلىحاجاته كي يصل 

 البيئة الفيزيقية التي يعيشون فيها. إزاءالنبات أو الحيوان و  اإلنسانالتكيف فيشمل كل من 
دون النظر  هاأثار عن  جالتوتر النات ، وخضالحاجات البيولوجية بإشباعالتكيف مرتبط  -

، فيتحدد باعتبارات اجتماعية ، أمل السلوك  التوافقياإلشباعالنتائج التي قد يترتب عن هذا  إلى
 . (5)لى حتى يكون مناسبا ومقبوالو بالدرجة األ

، البيئة التي يعي، فيها عم بعالقتهوالحيوان والنبات  اإلنسانوهذا يعني أن التكيف يشمل كل من 
، أما التوافق ت وصعوبات مفروضة عليه في البيئةوقد يحدث تحويالت في كيانه لمواجهة المشكال
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في سعيه لتنظيم حياته وحل صراعاته ومواجهة مشكالت حياته من  باإلنسان صفهو مفهوم خا
 . (1)فقط إنسانيمفهوم  إذاالرضا النفسي. فالتوافق  إلىحباطات وصوال ا  توترات و 

كما ينكشف  ما سبق مدى التداخل الواسع بين مفهوم التكيف والتوافق. لويتبين لنا من خال
، ففي التكيف يتلقى الكائن الحي التغيير بتأثير من البيئة ، أما التوافق فان مكمن  التمايز بينهما

، فهو قد يغير بيئةيرات الليس مجرد تكييف نفسه بتغ اإلنسانيغير ويتغير ذلك أن توافق  اإلنسان
 للتكيف.  إشارةالبيئة لتالءم توافقه، لذا فكلمة توافق أكبر 

تمع. ولكنه يتعارض مع ما يؤمن به، فهو شخص وعلية فالشخص الذي يسلك سلوكا يرضي المج
 عملية نفسية بنائية. التوافق، لكنه غير متوافق باعتبار أن متكيف

 التوافق والصحة النفسية: .5.3
بين التوافق  –في بعض األحيان  –حد الترادف  إلىهناك أيضا ارتباط كبير قد يحصل 

أن الشخص الذي يتوافق توافقا جيدا مع  إلىوالصحة النفسية ، ولعل السبب في ذلك يرجع 
 المواقف البيئية والعالقات الشخصية يعد دليال المتالكه وتمتعه بالصحة الجيدة .

 الوظائفالتكامل بين  أوالصحة النفسية هي التوافق التام  – يعبد العزيز القوص –وحسب 
 اإلحساس. اإلنسانالنفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية التي تطرأ عادة عند 

 . (2)االيجابي بالسعادة والكفاية
البيئة ، فيشير الى أن الصحة النفسية هي تعني قدرة الفرد على التأثير في  –كالندر  –أما 

 (3)والتوافق مع المجتمع توافقا يشبع له حاجاته.
بقوله أن الصحة النفسية ترتبط بقدرة الفرد على  – 6884عبد العلي الجسناني  –ويشير 

حياة خالية من التأزم  إلى، وهذا بدوره يؤدي  ةاالجتماعيالتوافق مع نفسه ، ونع البيئة 
اضيا عن نفسه متقبال لذاته كما يتقبل اآلخرين ، فال يكون ر  واالضطراب ، والفرد في هذه الحالة

 يسلك سلوكا اجتماعيا شاذا ، بل يسلك سلوكا يتسم باالتزان والتوازن.    
كما يعرف الصحة الفسية  خرون " أنها قدرو الفرد على التوافق مع نفسه والمجتمع الذي 

، ويتقبل ضطراب مليئة بالتحمساالو التمتع بحيات خالية من التأزم  إلىيعي، فيه ، وهذا يؤدي 
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أو مجموعة شروط، ويرى بعض الباحثين أن الصحة النفسية حالة ( 1)ذاته كما يتقبل اآلخرون ". 
سوية مرادف لمصطلح ، على حين يرى  خرون أن الشخصية الوالسلوك التوافقي دليل توافرها

 (2)ير بين هذه المصطلحات  ـ، والحقيقة أن التداخل كبالصحة النفسية
المتوافق توافقا شامال في كل المجاالت يعتبر متمتعا بالصحة النفسية، أي  فاإلنسانومنه 

، ومنه نستنتج أن الشخص المتوافق مع النفسية كمفهوم أشمل من التوافق يمكن اعتبار الصحة
 ، ينتج عنهم، والمتوافق مع اآلخرين بحيث يقيم عالقات مرضية معوإلمكانياتهانفسه المتقبل له 

، تعرض لحاالت القلق والتوتر الشاذ، مما يجنبه اللرضا واالطمئنان والراحة النفسيةهذا شعوره با
هذا التواؤم  إقامةعجز الفرد عن  إذا، أما الشخص أنه متمتع بالصحة النفسية فأننا نطلق على هذا

 معتل الصحة النفسية. أو، قيل بأنه سي  التوافق نسجام بينه وبين بيئته وبين نفسهواال
 مجاالت التوافق:  .5

والتوافق المهني والتوافق ، التوافق العقلي والتوافق الدراسي، فنجد منها تتعدد مجاالت التوافق
ذلك تبعا لتعدد مواقف ، يكون أو الدينياالقتصادي  أو، والتواق الزواجي والتوافق السياسي الجنسي

ي ميدان علم النفس يتفقون على أن بعدا التوافق األساسيان أن معظم الباحثين ف إال، حياة الفرد
 إلى، على اعتبار أن تلك المظاهر المتعددة يمكن ضمها االجتماعيهما البعد الشخصي والبعد 

 (3)االجتماعيو بعضها لتشكل عناصر البعدين الشخصي 
 التوافق النفسي:  .3.5

ويتقبل  وموضوعي،النفس بشكل واقعي  إلىالتوافق على أنه القدرة على النظر  إلىوينظر 
أقصى حد  إلىوالعمل على تنمية قدرات الفرد واستعداداته  سواء،نقاط القوة والضعف على حد 

 . (4)تحقيقه أو إليهيمكن الوصول 
أن التوافق النفسي في أقصى درجاته يعني  – 6881مجدي أحمد محمد عبد اهلل  –ويشير 

أن يعي، الفرد في زحمة هذه الحياة عيشة راضية مرضية منتجة في حدود قدراته واستعداداته ، 
 (5)عجز ذلك بالرغم مما يبذله من جهود فهو سيء التوافق. إنأما 
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شمل السعادة مع النفس فيقول أن التوافق النفسي ي – 2116عبد الحميد محمد شاذلي  –أما 
شباع بقيمتها،. والشعور والثقة بها ي، والشعور بالحرية في التخطيط الداخلوالسلم  الحاجات، وا 

وك، ومواجهة المشكالت الشخصية وحلها وتغيير الظروف لوالسعي لتحقيقها وتوجيه الس ف،لألهدا
 . (1)حلة المتتالية، وهو ما يحقق األمن النفسيوالتوافق لمطالب النمو في مر  البيئية،

فيقول أن التوافق هو مجموع العمليات النفسية التي  – lazarus – 6717الزاروس  –أما 
 .(2)تساعد الفرد على التغلب على المتطلبات والضغوط المتعددة

وذاته ، وأساس تكوين  الشخصويتمثل التوافق النفسي في تلك العالقة الجيدة التي تكون بين 
مكانيا ، وتحقيق باألمن واإلحساستها وطموحاتها ، العالقة هو الرضا عن الذات ومعرفة قدرتها وا 

مجموع العمليات النفسية  إلىالتوافق النفسي يشير  أن إلى. ومنه نخلص (3)التناسق في السلوك 
ل مع الواقع ، وتفادي مع رضى ونفور ومواجهة وهروب ، وحيل نفسية وغيرها من أجل التعام

بشكل يرضي  ةاالجتماعيعالقته مع البيئة  واستمرارالمواجهات والتحديات التي تحول بين الفرد 
 .(4)مطالب الطرفين

 :االجتماعيالتوافق .  5.5
الجماعة،  أومن خالل مظاهر السلوك الخارجي للفرد  االجتماعيالتوافق  إلىوينظر 

طاعةأن الفرد ينقاد للجماعة  إلىيشير  االجتماعيفاالتجاه  امرها لمقابلة متطلبات الحياة أو  وا 
يعتبر أسلوبا ايجابيا للتوافق في حين  األمراليومية قصد المحافظة على تماسكها ووحدتها ، فهذا 

 (5) التوافق.بها يعتبر مظهرا من مظاهر سوء  رارـضاإل لةاو ومحروج عن طاعة الجماعة ـأن الخ
يتعلق بالعالقات  االجتماعيأن التوافق  إلى – 2116عبد الحميد محمد شاذلي  –ريشير 

أن تقبل اآلخرين مرتبط بتقبل الذات ، مما يساعد على ذلك عقد  إذبين الذات واآلخرين ، 
، وتعتمد على ضبط النفس وتحمل واإليثاروالتسامح  ناو بالتعصيالت اجتماعية مرضية تتسم 

حاجاتهم المشروعة، ويجب أن ال  إشباعاآلخرين ، والعمل على  إلىتراف بحاجته المسؤولية واالع
 (6)عدم االكتراث لمشاعر اآلخرين . أواالتكال  أويشوب هذه العالقات العدوان 
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حسن  إلىيشير  االجتماعيفيقول أن التوافق  – 6889عبد المطلب أمين القريطي  –أما 
 (1)وأعرافه و تقاليده ، وطوائفه وجماعاته وأفراده. التوافق مع المجتمع بنظامه ومؤسساته

التي تقوم على  ةاالجتماعيحسن التوافق مع اآلخرين في المجاالت  إلىويشير أيضا 
نجاح الفرد في عقد  يتضمن، المهنة... كما ، المدرسةاألسرة، القات الحوارية بين األفراد منهاالع

عالقات اجتماعية مرضية ، يرضى هو عليها واآلخرين بها ، ويسعد الطرفان لها وتتسم هذه 
 (2)والحب ، التسامح واالحترام . ناو بالتعالعالقات 
هو تلك العمليات التي يحقق بها الفرد نوعا من التوازن في عالقاته  االجتماعيفالتوافق 
 (3)حاجاته في حدود ثقافة المجتمع. إشباعخاللها  التي يستطيع من ةاالجتماعي

، و األفراديره من يغير سلوكه كي ينسجم مع غ أنفهو قدرة الفرد على  أخرىومن جهة 
يعاني  أوعندها يواجه مشكلة خلوقة  أو،  ةاالجتماعيالتقاليد والخضوع لاللتزامات  بإتباعخاصة 

ته ، ذلك كي يوائم الجماعة التي يعي، في صراعات نفسية تقتضي معالجتها أن يغير من عادا
 4كنفها.

يعني االلتزام بثقافة وعادات المجتمع التي يتشربها  االجتماعيومن هنا نخلص بأن التوافق 
 (5)ة.االجتماعيالفرد في عملية التنشئة 

 –وبعد تعرضنا لكال االتجاهين في تعريف التوافق يمكننا اعتبار االتجاه التكاملي لكل من 
 إالالذي يجمع بين كل من التوافق النفسي و التوافق  -Clark & Thorpe –ثورب وكالرك 
 واإلشباعأن التوافق هو الشعور النسبي بالرضا ،  إلىمعا للوصول  االجتماعيالنفسي والتوافق 

6للتوفيق بين رغباته وظروفه المحيطة. التهاو محعن حل صراعات الفرد في  الناتج
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 التوافق ومؤشراته ) مظاهره (  .0
 التوافق السوي:.3.0

الفرد  إشباع، أي  اإلشباعأن التوافق السوي هو اعتدال في  -  Smith –سميث  –يرى 
 (1)لجميع دوافعه ،  ال إشباع لدافع واحد شديد على حساب دوافع أخرى. 

حاجاته ،  إشباعفالفرد المتوافق يستطيع مواجهة الصراعات والعقبات بطريقة بناءة ليحقق بذلك 
في قوله : " توافق الفرد يعني وجود قدر من الرضا  -  Smith –سميث  –وهذا ما يؤكده أيضا 

، القلق ،  اإلحباطالقائم على أساس واقعي ، كما يؤدي هذا في المدى الطويل الى التقليل من 
ل أن يتجه نحو أو يح -K.Horny –الذي يتعرض له الفرد ، والفرد حسب    هورني   التوتر
 يبتعد عنهم: أوضدهم  أوالناس 
وهذا  األفراد،، ويسعى إلقامة عالقات متبادلة مع بقية بل بؤسهمحو الناس يتقفالذي يتجه ن -

 .واالنتماءما يجعله يشعر باألمن 
ويعد للحرب كي  به،فانه يرى الكراهية في جميع األفراد المحيطين  الناس،والذي يكون ضد  -

 يهزم اآلخرين.

 الخاص.في عالمه  باعاإلش إلى، ويسعى حب فيسلك سبيال دفاعيا كاالعتزالأما المنس -

والتوافق السوي يتطلب استخدام هذه األنماط الثالثة استخداما مناسبا في العالقات مع 
 (2)اآلخرين. 

والتوافق السوي يمكن أن نطلق عليه أيضا مصطلح " حسن التوافق " وفي هذا الصدد أشار 
بقول أن المقصود بحسن التوافق هو التواصل الجيد والمباشر للفرد  – 6814كمال دسوقي  –

حاجاته وهو يستهدف الرضا عن النفس وراحة البال واالطمئنان ، نتيجة  إشباعببيئته بقصد 
الذاتية على التكيف مع البيئة والتفاعل مع اآلخرين، وال يحتاج ذلك ألكثر من  الشعور بالقدرة

 (3)البيئة وحسن التعامل مع الغير.  إمكانياتالتعرف على حاجات النفس واستطالع 
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 سوء التوافق:. 3.3.0

شباعفي تحقيق انجازاته  اإلنسانيعني سوء التوافق فشل  ، حاجاته. ومواجهة صراعاته وا 
 (1)في حالة عدم انسجام وتناغم .  المدرسة وأ والعملومن ثم يعي، الفرد في األسرة 

مؤقتة ،  أوأن سوء التوافق قد يكون حالة دائمة  – 2111أحمد محمد حسن و خرون –ويرى 
خفاقهتظهر في عجز الفرد  يزيد على ما  إخفاقا ةاالجتماعيفي حل مشكالته اليومية وخاصة  وا 

 (2)ينتظره هو من نفسه. ما أومنه ، ينتظره الغير 
التوائم  أقامه عنفيشير بقوله " إذا عجز الفرد  – 2116عبد الحميد محمد شاذلي  -أما 

 (3)واالنسجام بينه وبين نفسه قيل أنه سيء التوافق " .
سوء التوافق بأنه " االنحراف عما هو عادي ،  – 6811حامد عبد السالم زهران  –ويعرف 
فيه خطر على الفرد نفسه وعلى المجتمع ، وهذه الحالة تتطلب التدخل لحماية المجتمع وهنا األمر 

 (4)منه ". 
، ويتمثل في عجز  االجتماعيهناك سوء التوافق  إن – 6891فرج عبد القادر طه  –ويشير 

عجزه عن عقد صالت اجتماعية راضية  أو، ة ومعاييرهاالغرد عن مجارات القوانين الجماعي
مرضية مع من يعاملهم من الناس ، سواء كان اخوته ، زمالئه ، ووالديه.... وهناك سوء التوافق 

 عدم الثقة فيها.  أواحتقاره لها ،  أو إياهااستصغاره  أوالنفسي ويبدو في عدم رضا الفرد عن نفسه 
التوافق يكون ثائرا على  السي خص أن الش – 2116عبد الحميد محمد شاذلي  –ويقول 

 عاجزا عن مسايرته.  أوعالة عليه ،  أوهاربا منه  أوالمجتمع 
فان سوء التوافق العام يتخذ مظاهر شتى ودرجات  – 6881مجدي أحمد محمد عبد اهلل  –وحسب 

 تختلف شدة وعنفا نذكر منها:
 شذوذ سلوك مضطرب اليكاد يوصف بال أوقد يبدو في صورة انحراف خفيف  -
الكذب  أوالعناد  أو، إراديالالكية كقضم األظافر ، والتبول يبدو في صورة مشكله سلو  أو -

 االنطواء على النفس. أومثل ما يحدث للمراهقين كالتمرد الشديد  أو
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 .واإلجرام اإلدمان أواالنحرافات الجنسية  أوالنفسية  كاألمراضيبدو في صورة أشد عنفا  أو

ل الفرد غريبا عن نفسه التي تجع األمراض، تلك العقلية األمراضوأخطر ضروب سوء التوافق هو 
على  اإلشرافعزله و  إلى، مما يضطر المجتمع وعن الناس، خطرا على نفسه وعلى الناس

 عالجه. 

سبق ذكره يمكننا أن نتصور التوافق على أنه متصل كمي كالموضح بالشكل  ومن خالل ما
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفي هذا الصدد يمكن القول أن الغالبية العظمة من األفراد مدفوعة برغبة في القيام بالكثير 
نجابمن النشاطات من بينها النجاح في الدراسة والتمتع بحياة أسرية سعيدة ، والزواج  األطفال  وا 

الطموحات الناجح للرغبات و  اإلشباع إلى باإلضافةوتربيتهم، وتحقيق النجاح في اختيار المهنة ، 
عليه أنه شخص متوافق ، وان لم ينجح في  أطلقما استطاع الفرد أن يحقق كل هذا  ومنه فإذا

 (1)ذلك عانى من سوء التوافق. 
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 حسن التوافق التوافق سوء

 .91. ص 1771( مأخوذ من مدحت عبد اللطيف. سنة 9تمثيل بياني رقم )

 



 

 مظاهر ومؤشرات التوافق: .6
 النظرة الواقعية للحياة:  .3.6

ونجد مثل ، قدرتهم على تقبل الواقع المعاشي كثيرا ما نالحظ بعض األفراد يعانون من عدم
اختالل  أوسوء التوافق  إلى يشير ، وهذا مااص متشائمين تعساء رافضين كل شيءهؤالء األشخ
، حياة كل ما فيها من أفراح وأحزان، يقبلون عن اللنفسية، وفي المقابل نجد أشخاصافي الصحة ا

ء األشخاص ، ويشير هذا الى توافق هؤالع اآلخرين ومقبلين الحياة بسعادةواقعيين في تعاملهم م
 (1)الذي ينخرطون فيه.  االجتماعيفي المجال 

 المرونة واالستفادة من الخبرات السابقة:. 5.6
لتكيف والتعديل والتغيير بما يتناسب مع الموقف حتى الشخص السوي لديه القدرة على ا

، كما أنه أو بيئتهعلى حاجات الفرد وأهدافه  رئاط، وقد يحدث التعديل نتيجة لتغيير يحقق التوافق
 (2)يكرر أي سلوك فاشل ال معنى له . ، والسلوكه بناءا على الخبرات السابقةيعدل من 

 مدي نجاح الفرد في عمله ورضاه عن نفسه:.  0.6
ب، فالفرد الناجح في عمله يشعر بالسعادة والرضا عن ذاته ، فيتقبل ذاته، وما بها من عيو 

لفرد الذي يحلم بأكثر مما يجلب له الرضى بخالف ا ، وهذا دائماوينقد نفسه ويحاسبها باستمرار
فأفضل  ،إذاوبالتالي يشعر بعدم الرضا  دائما إحباطعادة، ويكون في حالة ، فال يشعر بالسيستطيع

مكاناتهطريقة وأفضل وسيله لتحقيق االستقرار النفسي أن يحقق الفرد أهدافا تتفق مع ميوله   وا 
 (3)المادية والمعنوية. 

 مستو  طموح الفرد:   .6.6
، فيسعى من خالل دافع تحقيقه إمكاناتالفرد المتوافق تكون طموحاته عادة في مستوى 

، في حين نجد الفرد الذي يعاني من االنهيار إمكاناتهاالنجاز ليحقق مطامعه المشروعة في ضوء 
 (4)عير متوافق .  شخصيعاني من عدائية للحياة هو  أو، 
 
 
 

                                                 
 . 19. ص0888 سنة. صالح حسن الداهري ، ناظم هاشم العبيدي:الشخصية والصحة النفسية( 1
 .28ص  0889 سنة . نفس المصدر السابقسهير كامل أحمد:( 2
 . 01ص  2111 سنة .نفس المصدر السابقأحمد محمد حسن صالح وآخرون :  (3
 .09ص 0891 سنةفرج عبد القادر طه: سيكولوجية الشخصية المعوقة لالنتاج في التوافق المهني والصحة النفسية. ( 4



 

 القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية: . 2.6
انفعاالته تجاه المواقف ، وأن يتحكم فيها وفي ص السوي هو الذي يستطيع ضبط ذاتهالشخ
، فيختار من هذه الحاجات تلك التي يستطيع أن يتحكم أيضا في حاجاته ورغباته، و المختلفة
، فهو لذلك يستطيع أن يوجه قهاتحقي استحالةيلغي تلك الحاجات التي يرى  أو، فيؤجل إشباعها

 (1). نفسه على أساس ما يتوقعه من نجاحسلوكه الوجهة الصحيحة طبقا لخطة مستقبلية يصفها ل
 الراحة النفسية:.  4.6

الوسواس كله  أومشاعر الذنب  أووالصراع  واإلحباطمن المعروف أن االكتئاب والقلق 
، ولذلك فمن سمات الفرد المتوافق قدرته على لنفسيةسوء التوافق والى عدم الراحة ا إلىتؤدي 

سوء توافقه ، ولذلك متى شعرنا بأن الفرد قد  إلىالصمود تجاه المواقف والمشكالت التي تؤدي 
(2)حقق لنفسه الراحة النفسية كان ذلك دليال على تكيفه وتوافقه .

 

 الحاجات النفسية: بإشباع اإلحساس.  4.6
حتى يتوافق الفرد مع نفسه ، ومع اآلخرين ، فان أحد مؤشرات ذلك أن يحس بأن حاجاته 

ذاباألمن ، وبالقدرة على االنجاز ، وبالحرية واالنتماء ،  إحساسهمشبعة، ويتمثل ذلك في  ما  وا 
 (3)حتى ولو كان ذلك وهما ، فانه يقترب من سوء التوافق اإلشباعأحس الفرد بعدم 

 :االجتماعيةالعالقات . 2.6
مع اآلخرين، وسعيه في  ةاالجتماعيهي عالقته  اإلنسانمن المؤشرات التي تدل على توافق 

، ة بينه وبين اآلخرين وثيقة الصلةمساعدتهم، والعمل من أجل المصلحة العامة، وأن العالق
البناء، كما أنه يحظى بحب الناس  ناو التعويحقق  ةاالجتماعييتفاعلوا معهم ويتحمل المسؤولية 

ة عن عدم التكيف والتوافق ، والبعد عن الناس داللة قاطع، ألن االنطواء واالنعزالإليهم ، وحبهله
(4)الالسوي . اإلنسان، وهي سمة السليم
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 االمتثال والتمسك باألخالق الكريمة :. 4.6
ة في المتمثلفرد المتوافق والمتمتع بالصحة النفسية يجب أن يتحلى بمجموعة من قيم لفا
وفي تعامله مع  اليومية،وتظهر في سلوكه وتصرفاته  واإلخالص،الوفاء والصدق و  األمانة

 (1) المتوافقة.الفاضلة تعتبر سمة هامة من سمات الشخصية  واألخالقاآلخرين، وهذه القيم 
 :وباآلخرينفس الثقة بالن. 33.6

مظهرا من مظاهر التوافق والتمتع بالصحة النفسية، فالفرد  وباآلخرينتعتبر الثقة بالنفس 
، الطبيعة، فالشك المعقول أمر طبيعي تقتضيهبالقدر الذي  إال شيءالمتوافق ال يتشك في كل 

وخصوصا منهم أهل لهذه الثقة مظهرا مهما من مظاهر الصحة النفسية  باآلخرينوكذلك الثقة 
 (2)حتى تصبح تواصال وجدانيا وتفاعال اجتماعيا دائما . 

 االتزان االنفعالي:. 33.6
عبير عنها بحسب ما تقتضيه ونعني به قدرة الفرد على السيطرة على انفعاالته المختلفة والت

التي تستدعي هذه االنفعاالت ، كما أن ثبات االستجابة ، وبشكل يتناسب مع المواقف الظروف
، ذلك أن تباين فعالي، واالستقرار االنلمتشابهة هو عالمة الصحة النفسيةا المواقفاالنفعالية في 

 (3)دليل على االضطراب االنفعالي .  الحالةاالنفعاالت في هذه 
 مفهوم الذات:. 35.6

وم الذات ، فإذا كان مفهأو عدم توافقهتوافق الفرد  إلى تشيرتعد هذه السمة من السمات التي 
ذا، يتطابق مع واقعه كما يدركه اآلخرون كان متوافقا  إلىضخما أدى به كان مفهوم لديه مت وا 

، كما قد يتسم فرد ما بمفهوم ذات متدني عن الواقع اآلخرين، مما بفقده التوافق مع الغرور والتعالي
 إلى، ويؤدي به هذا أيضا دونية وبتضخيم ذوات اآلخرينيتسم سلوكه بال، وهنا اآلخرين له إدراك

 (4)وء التوافق. س
 المالئم: واإلنتاجالقدرة على العمل .  30.6

، ائه وحيويته واستعداداته الجسميةالمعقول في حدود ذك اإلنتاجويقصد بذلك قدرة الفرد على 
، واستنفذت طاقتها عاتكثيرا ما يكون الكسل والخمول دالئل على شخصيات هددتها الصرا إذ
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في مجتمعه وبيئته دليال على توافقه  إصالحيةتغيرات  إحداثالمكبوتة  كما أن قدرة الفرد على 
 (1)وتمتعه بالصحة النفسية.

 التوافق: إحداثالعوامل األساسية في .  2
 ، نذكر أهمها:الفرد متوافقا نفسيا واجتماعيا لهناك عدة عوامل تتدخل لتجع

 ع:ـالدواف.3.2
وتتواصل  ،وترية تثير السلوك في ظروف معينة، تأو نفسيةالدافع هو حيل داخلية جسمية 

، فسير ير، فان الفرد يبقى في حالة توترلم يتحقق هذا األخ فإذا، هدف معين إلىحتى تنتهي 
والشعورية والالشعورية نحو تحقيق أهدافنا من العوامل الفعالة  ةاالجتماعيو الفطرية  اإلنساندوافع 
شباع، التوازن بشتى أبعاده إحداثفي  يتوفر لدى الفرد من أساليب  هذه الدوافع يتوقف على ما وا 

، وذلك بما يتميز به من وقد كذلك على فكرة الفرد عن نفسه، وتتدوافعه الملحة إشباعتيسر له 
لة من هو سلس إذ، افع مرتبط ارتباطا قويا بالتوافق، والدف الجديدةمرونة في مواجهة المواق

، وبهذا يتحقق لغاية المنشودةا إلىبالوصول  إال، وال تنتهي هدف معين إلىالخطوات تهدف 
 (2)التوافق .

 الحاجات:.5.2
الحاجات بمختلف أنواعها لتحقيق الراحة النفسية ،  إشباع إلىما يولد الدافع هو الحاجة  إن

 ومن البين هذه الحاجات نذكر:
، الوظيفي  والعضوي تحقيق التوازن إلىوهي حاجات تسعي  الحاجات الفيزيولوجية:

 األكل، الشرب والنوم... إلىكالحاجة 
 إلىكالحاجة  النفسي،والتكامل  التوازنتحقيق  إلىوهي تسعي  :الوجدانية النفسيةالحاجات 

شباع، بالحرية اإلحساس، ألمن، التقدير واالحترام، الحبا  الدوافع والميول والرغبات... وا 

 إلىلحاجة ، كااالجتماعيوهي حاجات تسعى لتحقيق التكيف والتوافق  :االجتماعيةالحاجات 
المحافظة  لىإ، والحاجة لقيام بالواجبات وتحمل المسؤوليةا إلى، والحاجة تكوين عالقات اجتماعية
(3).  ةاالجتماعيعلى األخالق والعادات 
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يسام في تحقيق التوافق النفسي  فإشباعهاهذه الحاجات أمر ضروري للغاية ، كل  فإشباع
ية وسيلة يشبع أ إيجاد لاو يح، فان الفرد بال شك إشباعهاتعسر  إذا، وفي حالة ما  االجتماعيو 

 (1)، وقد تكون هذه الوسيلة غير سوية ال يقرها المجتمع ، فتختل بذلك عملية التوافق . بها حاجته
 حاجاته الملحة: إشباعتتوفر لد  الفرد العادات والمهارات التي تيسر له  أن .0.2

تتكون في المراحل المبكرة من حياة الفرد ، فالتوافق هو في  إنماالشك أن المهارات والعادات 
الواقع محصلة لما مر به الفرد من خبرات وتجارب أثرت في تعلمه للطرق المختلفة التي يشبع بها 

 –فرويد  –، ولهذا يؤكد ةاالجتماعيحاجاته ، ويتعامل بها مع غيره من الناس ، في مجال الحياة 
، ففيها تنمو لديه حياة الطفل من حيث تكوين شخصيته لى منو األ على أهمية السنوات الخمس

الذي تربى فيه الفرد من حيث  االجتماعيعدمه ، ألن هذا األمر يتأثر بالجو  أوبذور التوافق 
، ومنه فان خبرات الطفولة باألمن من جانب الوالدين أم ال والشعورتوفر الحنان والدفء العاطفي 

 (2)الرضا النفسي والتوافق في الحياة المتأخرة . تحدد بدرجة واضحة وسيلة
 أن يعرف الفرد نفسه: .6.2

إذ أن معرفة اإلنسان لنفسه تعد شرطا أساسيا من شروط التكيف الجيد ، ومعرفة اإلنسان 
 لنفسه تتضمن ما يلي: 

بحيث تأتي  رغباته،أن يعرف اإلنسان الحدود واإلمكانيات التي يستطيع بها أن يشبع  -
  التحقيق.رغباته واقعية ممكنة 

عرف هذه اإلمكانيات  أن يعرف الشخص إمكانياته وقدراته، ذلك أنه ذلك أنه إذا ما -
كان جاهال  إذاتسمح هذه القدرات واإلمكانيات بتحقيقه، أما  يرغب في شيء ال ، فانه الوالقدرات

تحقيقه ، فتترتب عن ذلك عوامل التوتر  ، فان رغباته قد تأتي بحيث تعجز هذه اإلمكانيات عنبها
(3)واإلحباط الذي يعد عامال من عوامل اختالل التوافق .
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 تقبل الفرد لنفسه: .2.2
 هذهكانت  فإذاعن نفسه من أهم العوامل التي تؤثر في سلوكه ،  اإلنسانفكرة رضا  إن

النجاح  إلىالعمل والتوافق مع اآلخرين . كما أن ذلك يدفعه  إلىالفكرة حسنة، فان ذلك يدفع الفرد 
ذي العمل في مجاالت ال تسمح له قدراته بالنجاح فيها ، أما الفرد ال لاو يححسب قدراته دون أن 

جابر عبد  "ت تجعله يشعر بالعجز والفشل، فقد بينت دراسة حباطااإلال بتقبل نفسه، فانه يتعرض 
عدم االتزان في حياتها االنفعالية ،  إلىة األقل رضا عن نفسها تميل أن المجموع "الحميد جابر

 (1)كما كانت أقل توافقا في حياتها المنزلية اذا ما قرنت بالمجموعة األكثر تقبال لذاتها .
 ة:ــالمرون. 4.2

يتقبل  يقصد بها استجابة الفرد للمؤشرات الجديدة استجابة مالئمة فالشخص غير المرن ال
 إلىما انتقل ا إذ ،اآلخرين تضطرب، ومن ثم فإن توافقه يختل وعالقته بيطرأ على حياته أي تغيير

، في حين أن الشخص ا األسلوب الذي مارسه وتعود عليهبيئة جديدة يغاير أسلوب الحياة فيه
، وبالتالي يحقق التوافق بينه وبين بيئته ،معنى ذلك أن ستجيب للبيئة الجديدة بشكل مالئمالمرن ي

 .(2)و العكس صحيح  أفضل وأسهل كلما كان الفرد مرنا، افق الفرد يكونتو 
 معـايير التوافـق:. 4

لقد سبق وان اشرنا في بداية هذا الفصل إلى وجود نوعين من التوافق هما التوافق السوي 
والتوافق غير السوي، ويقتضي التمييز بينهما وجود معيار خارجي يسهل تصنيف السلوك المراد 
تقييمه في المكان المناسب له، لكن نظرا لكثرة االتجاهات في تفسير الطبيعة اإلنسانية والسلوك 

نساني فقد ظهرت العديد من المعايير عن طريقها نستطيع تحديد نوع السلوك الذي نشاهده اإل
 في أن هناك أربعة معايير هي: (4)وعباس محمود العقاد (3)احمد عزت راجحويتفق كل من 

 المعيار اإلحصائي:. 3.4
هو  الشذوذ، الشخص السوي أووهو نظرة موضوعية، ال تصدر أحكامها قيمية على السواء 

المتوسط الذي يمثل الشطر األكبر من مجموعة الناس وفق المنحنى اإلعتدالي وبعبارة أخرى فان 
الشائع " يتطلب هذا المعيار  أوالشخص السوي حسب هذا المعيار من ال ينحرف عن المتوسط 
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نقيس بها التوافق أدوات موضوعية وموثوق بها حتى يمكننا من تصنيف التي أن تكون األدوات 
األشخاص إحصائيا، كما أن هذا المعيار يصلح لتقييم األشياء المحسوسة كالطول مثال، بينما 

 بعض االتجاهات وما إلى ذلك". أويصعب عنه قياس بعض بسمات الشخصية 
 المعيار المثالي:. 5.4

وهو عبارة عن أحكام قيمية تطلق على األشخاص ويستمد أصوله من األديان المختلفة، 
السواء حسب هذا المعيار هو االقتراب من كل ما هو مثالي، والشذوذ هو االنحراف عن المثل 
العليا ومن الصعوبة االعتماد على هذا المعيار في أحكامنا، وذلك أن المثالية ليست محددة تحديدا 

كما إننا كأشخاص لسنا بالمثاليين حسب هذا المعيار، فكيف يمكننا الحكم على أشخاص  دقيقا،
 غيرها. أو خرين بالمثالية 

 المعيار الحضاري:. 0.4
في تفسير التوافق، ويرى أن الشخص السوي هو الذي يساير  االجتماعيوهو شبيه باالتجاه 

 االجتماعيد سبق وان ذكرنا أن االتجاه قيم ومعايير مجتمعه، والشاذ هو من يسير عكس ذلك، ولق
ال يمكن قبوله لكونه يعتمد على احد شقي العملية التوافقية وهو المجتمع، ويقلل من قيمة الفرد بكل 
بداع كما انه ليس حتما أن تكون قيم المجتمع ومعاييره صالحة بل قد تكون  ما يملك من قدرات وا 

 جتمع آلخر.ها من ماختالفهي نفسها فاسدة، زيادة على 
 المعيار الباثولوجي:. 6.4

ويصف األشخاص حسب األعراض اإلكلينيكية التي تظهر لديهم، وهكذا فان المعيار يعتمد 
 أوأساسا على األعراض اإلكلينيكية أي على األشخاص الذي تظهر عليهم مثل هذه األعراض 

فانه ال يستطيع أن يحدد بمعنى  خر انه يعتمد على األشخاص غير المتوافقين أساسا، ومن هنا 
ة على و غير سوي وعال أوالدرجة التي نقف عندها ونحكم انطالقا منها أن هذا السلوك سوي 

 . (1)المعايير األربعة يضيف فرج عبد القادر طه
 المعيار الطبيعي:. 2.4

اإلحصائية والسلوك  أوالسواء حسب هذا المعيار كل ما يعتبر طبيعي من الناحية الفيزيقية 
السوي هو الذي يساير األهداف والشاذ هو الذي يناقضها وهكذا فان هذا المعيار ال يختلف عن 

ة والمثالية وذلك أن ما هو طبيعي في مجتمع ما قد يكون عكس ذلك في مجتمع االجتماعيالنظرة 
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أهم المعايير   خر ، ويرى فرج عبد القادر طه أن المعيارين المثالي واإلحصائي يعتبران
المستخدمة واألكثر قبوال، واشملها في وصف السواء والشذوذ وأكثرها فائدة في االستخدام التطبيقي 

 .(1)في حياتنا اليومية
ونعود بعد هذا العرض إلى القول بان الصعوبة في فهم اإلنسان وتباين سلوكه بين الحين 

إلى ظهور كل هذه المعايير، والتي لم يتم  واألخر ، ولسبيته من أهم األسباب والعوامل التي أدت
 ألي منها الوصول إلى الشمولية والتكامل لهذا يرى محمود أبو النبل:

" انه ال يمكن استخدام محك واحد من المحكات السابقة في تشخيص الالسواء بل يوضع في 
السلوكيات المراد االعتبار هذه المحكات جميعا عن التشخيص " وهو ما يتيح لنا اإلحاطة الكبيرة ب

 قياسها.
 نظريات التوافق :  .4

وبطبيعة الحال يصعب  األفراد،من النظريات التي وضعت لتفسير التوافق لدى  هناك الكثير
  أهمها:ويمكننا أن نشير إلى  بأسرها،سردها 

 النظرية البيولوجية الطبية :    .3.4
تنتج عن أمراض تصيب أنسجة الجسم،  ويشير روادها أن جميع أشكال الفشل في التوافق

ياة عن طريق اإلصابات اكتسابها من خالل الح أوومثل هذه األمراض يمكن توارثها  خاصة الما،
لى و العدوى والخلل الهرموني الناتج عن الضغط الواقع على الفرد وترجع اللبنات األو الجروح و 

 (2)وغيرهم ... كالمان، ، وجالتون،مندل هذه النظرية لجهود كل من داروين، لوضع

 النظريات النفسية :     .5.4
 نظرية التحليل النفسي :  .3.5.4

أن السمات األساسية للشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية تتمثل في –فرويد  يشير
فيعتقد أن مفتاح  "-C. yungيونغ -س"أما  ،القدرة على الحب  ،القدرة على العمل ،قوة األنا 

 التوافق والصحة النفسية  
كما أشار أن التوافق السوي يتطلب التوازن  ،يمكن في استمرار النمو الشخصي دون توقف 

وهذا يتطلب ضرورة التكامل بين العمليات  ،االنبساطيةوميولنا  االنطوائيةالموازنة بين ميولنا  أو
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فروم -أما ،والتفكير .... هي اإلحساس، اإلدراك، ،األساسية في تغيير الحياة والعالم الخارجي 
"Fromm"  فيعتقد أن الشخصية هي التي لديها القدرة على التحمل والثقة أما أريكسون"Erikson" 

 ، والتوجه نحو الهدف، واالستقالليةفقد اشار إلى أن الشخصية المتوافقة البد وأن تتسم بالثقة 
 .(1)ى األلفة و الحب القدرة عل ،اإلحساس الواضح بالهوية 

 النظرية السلوكية:   . 5.5.4
وذلك من خالل الخبرات  ،مكتسبة  أويرى أصحاب هذه النظرية أن أنماط التوافق متعلمة 

 االستجابةو السلوك التوافقي يشتمل على خبرات تشير إلى كيفية  ،التي يتعرض لها الفرد 
 J.B.Watson"ولقد اعتقد ،التدعيم  أولتحديات الحياة والتي سوف تقابل بالتعزيز 

&B.Fskinner" الجهد الشعوري،أن عملية التوافق الشخصي ال يمكن لها أن تنمو عن طريق 
إثباتها ولقد رفض كل من  أوولكنها تتشكل بطريقة  لية عن طريق تلميحات البيئة 

"H.Mahoney& Bandura "  ضح كل من أو و  ،تفسير تشكيل طبيعة اإلنسان بطريقة  لية"L. 

Ulman&L.Kranser "  فأنهم  ،أنه عندما يجد األفراد أن عالقاتهم مع اآلخرين غير مثابة
 .(2)غير المتوافق  أووهذا ما يؤدي إلى ظهور السلوك الشاذ  ،ينسلخون عن اآلخرين 

 نظريات علم النفس اإلنساني : . 0.4
بمفهوم التوافق السليم . وبالتالي فإن أي خلل – Rogersارتبط مفهوم الذات عند روجرز 

 . (3) اإلنسانفي مفهوم الذات يعد إشارة لسوء التوافق لدى 
 ببعض االحتفاظاألفراد  لاو حإذا ما  أن سوء التوافق النفسي يمكن أن يستمر"روجرز"ويشير

بعيدا عن مجال اإلدراك و الوعي مما ينتج عنه استحالة تنظيم هذه الخبرات  االنفعالية الخبرات
فيدفعه هذا األمر الستخدام ميكانيزمات  ،فيحس الفرد بأنه مهدد  ،نظرا الفتقاد الفرد قبوله لذاته 

طابق بين الصورة التي تكون أما التوافق فهو يحدث عندما يكون هناك ت ،هاتسلوكيالدفاع في 
–ويرى  عية دون أن يشعر بالتهديد والقلق،وخبرات الكائن الحقيقية وبهذا يصبح يفكر بواق الذات،
على الخبرة والثقة بالمشاعر  االنفتاح ،أن معايير التوافق تكمن في اإلحساس بالحرية -روجرز
 (4)الذاتية .
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هو الشخص الذي يحقق  ،فيرى أن أصحاب الشخصية السوية  – Maslowماسلو –أما 
وتحقيق الذات يعني تحقيق القوى الكامنة الفطرية عند الشخص الذي يستطيع أن يحقق  ، ذاته
 ي : ـبوضع عدة معايير للتوافق تتلخص في اآلت -Maslowماسلو  -وعليه قام  (1)ذاته.

 االهتمام ، التمركز حول المشكالت المهمة،التلقائية ،قبول الذات اإلدراك الفعال للواقع،
 (2)ة تجاه اإلنسان.و االشعور بالالعد السوية، االجتماعيةالقوي والعالقات  االجتماعي

الوعي بالذات وتقبلها و الوعي بالعالم المحيط   أهميةعلى  –f –perlsبيرلز  –كما يؤكد 
وتقبله ، ومنه فالشخص المتوافق هو من يتقبل المسؤوليات ويتحملها على عاتقه دون القذف بها 

 .(3)اآلخرين إلى
 االجتماعية:النظرية  .6.4

في  اختالفالتوافق ، فقد ثبت ان هناك  وأنماطهناك عالقة بين الثقافة  أن أصحابهايشير و 
 األلم، كذلك وجدت فروق في االتجاهات نحو  واألمريكيينن اليابانيياالتجاه نحو الخمول بين 

 إنهذه النظرية  أصحاب، ويؤكد  األمريكيةبين بعض المجموعات في الواليات المتحدة  واألمراض
الدنيا  ةاالجتماعيفي المجتمع تؤثر في التوافق حيث صاغ ارباب الطبقات  ةاالجتماعيالطبقات 

مشاكلهم بطابع فيزيقي ، كما اظهروا ميال قليال لعالج المعوقات النفسية ، في حين قام ذووا 
اقل لمعالجة  ، واظهروا ميالع نفسيراقية بصياغة مشاكلهم بطابالعليا وال ةاالجتماعيالطبقات 

 (4)، هولنجنزهيد ، ردليك.فريز، دنهام –هذه النظرية نجد  أصحاب أشهرومن  ،المعوقات الفيزيقية
التي بذلت من اجل التنظير لتفسير ظاهرة التوافق  يجب  التاو المحكل هذه  أن إلىونخلص 

ت النظر المختلفة ، بمعنى انه ال يجب وجها أوبنظرة تكاملية تضم كل النظريات ،  إليهاننظر  أن
هو محصلة تفاعل  فاإلنسانالنظريات فقط ،  إحدى إلىحسنه  أويخضع تفسير سوء التوافق  أن

دون  يةاو ز بين العديد من القوى ، فالتوافق البشري ليس من السهولة بالقدر الذي يجعلنا نفسره من 
 سوائه. أوسواء كان في سوءه  أخرى
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 :توافق النفسي االجتماعيقياس ال .2.4
بمعرفة مدى أن قياسها يسمح  التوافق النفسي االجتماعي ،إن من أهم أسباب قياس 

وذلك عن طريق مقياس التوافق النفسي االجتماعي من خالل ، توافق الفرد نفسيا واجتماعيا
 قياسه ألبعاد الشخصية ،حيث يتكون المقياس من قسمين القسم األول وهو خاص بالتوافق
النفسي أما القسم الثاني فهو خاص بالتوافق االجتماعي ،بحيث كل قسم يتكون من ستة أجزاء 

عبارة ، أما بالنسبة للتوافق العام فهو عبارة عن المجموع الكلي  61كل جزء يحتوي على 
 لألقسام .

 أبعاد الشخصية التي يقيسها المقياس : .2
 يتكون المقياس من قسمين :

 التوافق الشخصي القسم األول:. 3.2
 على أساس الشعور باألمن الذاتي أو الشخصي، ويتضمن النواحي التالية:قوم هذا القسم ي
 اعتماد المراهق على نفسه : - أ

أي أنه يقوم بأعمال يطلب القيام بها دون االستعانة بغيره ، وكذلك توجيه سلوكه دون أوامر 
قادرا على تحمل المسؤولية، كما يمكن أن غيره، فالمراهق الذي يعتمد على نفسه غالبا ما يكون 

 يكون قادرا على الثبات االنفعالي.
 إحساس المراهق بقيمته : - ب

بتقدير اآلخرين له، وبأنهم يرون انه قادر على النجاح، وشعوره بأنه قادر على  أي شعوره
 محبوب، وبأنه مقبول من اآلخرين. هالقيام بما يقوم به غيره من الناس، وبأن

 المراهق بحريته :شعور  -ج
أي شعور بأنه قادر على توجيه سلوكه وبأن الحرية في أن يقوم بقسط في تقدير سلوكه وأنه 
يستطيع ألنه يضع خططه في المستقبل، ويتمثل هذا الشعور في ترك الفرصة للمراهق في أن 

 يختار أصدقاؤه، وأن يكون له مصروف خاص به. 
 شعور المراهق باالنتماء : -د

بأنه يتمتع بحب والديه وأسرته، وبأنه مرغوب فيه من زمالءه وأنهم يتمنون له  أي شعور
 الخير، ومثل هذا المراهق على عالقات حسنة بمدرسته ويفتخر بمدرسته العادية.

 



 

 تحرير المراهق من الميل : -م
في أي أنه ال يميل إلى االنطواء أو االنعزال، ومثل هذا المراهق ال يستدل النجاح الواقعي 

الحياة، والتمتع به، فالنجاح المتخيل أو متوهم وما يسبقه من تمتع جزئي غير دائم، والشخص 
 الذي يميل إلى اإلنفراد يكون عادة حساسا و وحيدا، مستغرقا في نفسه .

 خلو المراهق من األعراض العصبية :  -و
لعدم النوم بسبب  أي أنه ال يشكو من األعراض والمظاهر التي تؤدي إلى االنحراف النفسي،

األحالم المزعجة أو الخوف، أو الشعور المستمر بالتعب أو البكاء الكثير وغير ذلك من األعراض 
 العصبية .

 : التوافق االجتماعي  القسم الثاني . 5.2
 يقوم هذا القسم على أساس الشعور باألمن االجتماعي، وهو يتضمن النواحي التالية :       
 لمستويات االجتماعية :اعتراف المراهق با - أ

أي أنه يدرك حقائق اآلخرين وموقفه حيالهم، كذلك يدرك ضرورة إخضاع بعض رغباته 
لحاجات الجماعة، وبعبارة أخرى أنه يعرف ماهر الصواب وما هو الخطأ من وجهة نظر 

 الجماعة، كما أنه يتقبل أحكاما برضا.
 اكتساب المراهق للمهارات االجتماعية : - ب

أي أنه يظهر مودته نحو اآلخرين بسهولة، كما أنه يبذل من راحته ومن جهده وتفكيره 
ليساعدهم ويسرهم، ويتصف مثل هذا المراهق بأنه لبق في معامالته مع معارفه ومع الغرباء مثل 

 هذا الشخص يتميز بأنه ليس أنانيا يرعى اآلخرين ويساعدهم 
 
 جتمع :تحرر المراهق من الميول المضادة للم -ج

مع اآلخرين أو العراك معهم، أو عصيان األوامر أو تميز أي أنه ال يميل إلى التشاحن 
ممتلكات الغير وهو كذلك ال يرضى رغباته على حساب اآلخرين كما أنه عادل في معامالته 

 لغيره.
 عالقات المراهق بأسرته : -د



 

دره وتعامله معاملة حسنة، أي أنه على عالقة طيبة مع أسرته ويشعر بأن األسرة تحبه وتق
كما يشعر في كنفها باألمن واحترام أفراد األسرة، وهذه العالقات ال تتنافى مع الدين من سلطة 

 على المراهق وتوجيه سلوكه.
 عالقات المراهق في المدرسة : -م

، ه يحبونه ، يستمتع بزمالة قرائنه، فهو يشعر بأن مدرسيلمراهق متوافق مع المدرسةأي أن ا
بأن العمل المدرسي يتفق مع مستوى نضجه وميوله، وهذه العالقات الطيبة تتضمن شعور جد وي

 الفرد بأهمية وقيمته في مقر تعلمه .
 عالقات المراهق في البيئة المحلية : -و

مع البيئة المحددة التي يعي، فيها، ويشعر بالسعادة عندما يكون مع  أي أن المراهق متوافق
عهم دون شعور سلبي أو عدواني، كما يحترم القواعد التي تحدد العالقة بينه جيرانه وهو يتعامل م

 وبينهم، وكذلك يهتم بالوسط الذي يعي، فيه.
  



 

 خالصـــة :
 

من خالل ما سبق ذكره في هذا الفصل وبعد تطرقنا إلى مفهوم التوافق واهم االتجاهات 
، وبذلك نستخلص بأن وخطواته وعوائقه ومعاييرهلتوافق ، وعوامل اوالتكاملية ةاالجتماعيالنفسية و 

عملية التوافق عملية معقدة  وهي غاية يسعى اإلنسان  طوال حياته لتحقيقها من اجل أن يعي، 
 في سالم مع نفسه ومجتمعه .

ويرجع بناء عملية التوافق إلى فترات مباشرة من عمر اإلنسان لذا يركز علماء النفس إلى 
 والمراهق باعتبارها مراحل حرجة في حياة اإلنسان. االهتمام أكثر بالطفل

 
 

  



 

      

 
 

 الفصل الرابع
مرحلة العمرية لعينة ال

 البحث
  



 

 تمهيد : 
ـــــة  ـــــين الثانيـــــة عشـــــرة والثامنـــــة عشـــــرة، غيـــــر أن بداي ـــــة مـــــا ب ـــــة المراهق عـــــادة مـــــا تكـــــون مرحل
هــــذه المرحلـــــة ونهايتهــــا تختلـــــف مـــــن شــــخص آلخـــــر تبعــــا  لعوامـــــل كثيـــــرة تتعلــــق بالوراثـــــة والجـــــنس 

أولــــــى مراحــــــل الشــــــباب. وكمــــــا نعــــــرف جميعــــــا  أن هــــــذه المرحلــــــة  هــــــيوالبيئــــــة والمنــــــاخ ونهايتهــــــا 
النمــــــو االنفعــــــالي، وهــــــذه  فــــــيســــــريع باإلضــــــافة إلــــــى االضــــــطراب  تتميــــــز بنمــــــو عقلــــــي وجســــــدي

المراهـــــق ويختلـــــف مـــــدى التـــــأثير حســـــب بيئـــــة كـــــل مراهـــــق  فـــــيالتغيـــــرات بمختلـــــف جوانبهـــــا تـــــؤثر 
هـــــذه الفتـــــرة تبـــــدو وكأنهـــــا معقـــــدة للمراهـــــق ولمـــــن  فـــــيأو مراهقــــة وحســـــب بيئتـــــه.، وبمـــــا أن حياتـــــه 

ت هــــذه المرحلــــة مــــن أجــــل مســــاعدته علــــى حولــــه فأصــــبح لزامــــا توجيهــــه بطريقــــة تــــتالءم مــــع ســــما
ـــــف الطبيعـــــي الســـــليم مـــــع نفســـــه ومـــــع المجتمـــــع الـــــذي يعـــــي، فيـــــه، ومهمـــــا كـــــان نـــــوع هـــــذا  التكي

ـــــى التقبـــــل ـــــه عل ـــــد وأن يتوافـــــق مـــــع طبيعـــــة المراهـــــق وقدرت ـــــا  ،التكيـــــف فالب ـــــا بهـــــذا. قمن ـــــا من يمان وا 
همنــــا ي قنــــا إلــــى مــــافــــي بدايــــة الفصــــل بشــــرح األهميــــة البالغــــة لدراســــة مختلــــف مراحــــل النمــــو وتطر 

ـــــــة  وتوضـــــــيح إبعادهـــــــا الجســـــــمية, و الفيزيولوجيـــــــة  المراهقـــــــة.فـــــــي بحثنـــــــا هـــــــذا مـــــــن دراســـــــة مرحل
 .والنفسية , و كذا الحركية  

  



 

 تعريف المراهقة: .3

 لغة: .3.3
هـــــــي مـــــــن الفعـــــــل "راهـــــــق" وراهـــــــق الغـــــــالم أي قـــــــارب الحلـــــــم أي بلـــــــغ حـــــــد الرجـــــــال فهـــــــو 

 )1(مراهق.
تعنــــي االقتــــراب والــــدنو مــــن الحلـــــم، والمراهقــــة بهــــذا المعنــــى: الفتـــــى الــــذي يــــدنو مــــن الحلـــــم 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة باالنجليزي ــــــــــــــي  ADOLESCENCE))ومعنــــــــــــــى المراهق والمشــــــــــــــتقة مــــــــــــــن الفعــــــــــــــل الالتين
(ADOLESCEH)  ـــــــــي واالنفعـــــــــالي ومعناهـــــــــا االقتـــــــــراب مـــــــــن النضـــــــــج البـــــــــدني والجســـــــــمي والعقل

واالجتمـــــاعي، والمراهقـــــة تقـــــع بـــــين نهايـــــة الطفولـــــة وبدايـــــة الرشـــــد بـــــذلك فـــــالمراهق لـــــم يعـــــد طفـــــال 
 2) )وليس راشد.

 اصطالحا:. 5.3
ســــــنة وهــــــذه التحديــــــدات غيــــــر  14إلــــــى  61تعـــــرف المراهقــــــة علــــــى أنهــــــا المرحلــــــة مــــــا بـــــين 

ــــــــة والعوامــــــــل  ــــــــان حســــــــب الجــــــــنس والظــــــــروف البيئي ــــــــة ومــــــــدتها يختلف دقيقــــــــة الن ظهــــــــور المراهق
 االجتماعية واالقتصادية

 66ســـــنة أي مـــــا بـــــين  16ســـــنة بعـــــامين وقـــــد تتـــــأخر إلـــــى  69إن المراهقـــــة قـــــد تســـــبق ســـــن 
 (3)سنة. 16إلى 

لبلــــــــوغ و النضــــــــج و تتميــــــــز تعــــــــرف المراهقــــــــة علــــــــى أنهــــــــا فتــــــــرة الحيــــــــات الواقعيــــــــة بــــــــين ا
بتغيـــــرات جســـــمية و نفســـــية ملحوظـــــة كالحساســـــية الزائـــــدة و الوقـــــوف علـــــى القـــــيم المجـــــردة بحيـــــث 

 (4)الدين.يصبح هناك اهتمام بالمظهر و 
المراهقـــــــة هـــــــي مرحلـــــــة يمكـــــــن تحديـــــــدها ببـــــــدء نضـــــــج الوظـــــــائف الجنســـــــية و تنتهـــــــي بســـــــن 

شراف القوى العقلية المختلفة على تمام النضج  (5).الرشد وا 

                                                 
 .914، ص  1771سنة  فؤاد افرام السبتاني ، منجد الطالب ، دار المشرق، الطبعة الثالث و األربعون ، بيروت ،( 1

 .997-999،  ص  9119  سنةعلي فالح الهنداوي ، علم النفس الطفولة والمراهقة ، العين دار الكتاب الجامعي ، بدون طبعة ، ( 2
 . 934-931، ص  9111 سنةنادية شرادي ، التكيف المدرسي للطفل و المراهق ، دار الراتب الجامعي ، الطبعة األولى ، بيروت ، ( 3

 .34، ص  9119 سنةكولوجيا النمو ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بدون طبعة ، بيروت ، عبد الرحمن العيسوي ، سي(4

 .11، ص  9111 سنة خليل ميخائيل معوض ،قدرات و سمات الموهوبين ، جامعة اإلسكندرية ،بدون طبعة، مصر ،( 5



 

 المراهقة حسب بعض العلماء: .5
 المراهقة حسب كل من "دوبيس"، "كستيمبورغ"، "لوهال" 

 :"DEBESSE"المراهقة حسب دوبيس  .3.5
ــــــــر عــــــــادة مجموعــــــــة مــــــــن التحــــــــوالت الجســــــــمية و  ــــــــرى "دوبــــــــيس" إن المراهقــــــــة تعتب ي

 الرشد .النفسية التي تحدث بين الطفولة سن 
 كذالك المراهقة مرحلة انتقالية تحدث فيها تغيرات من جانبين أساسين هما : 

 تغيرات جسمية: .3.3.5
ــــة إذ يكتمــــل نمــــو  ــــي هــــذه المرحل ــــه ف ــــغ ذروت ــــذي يبل ــــي النضــــج الفســــيولوجي ال تتمثــــل ف
ـــــــى  ـــــــي تطـــــــرأ عل ـــــــة الت ـــــــرات المورفولوجي ـــــــة، بحكـــــــم هـــــــذه التغي ـــــــة والخارجي األعضـــــــاء الداخلي

 هذا األخير إلى العزلة واالنطواء . المراهق، يميل
 تغيرات نفسية:. 5.3.5

تتميـــــز بتجديـــــد النشـــــاط الجنســـــي ونضـــــجه إلـــــى جانـــــب نمـــــو القـــــدرات العقليـــــة كالقـــــدرة 
علـــــــــى التفكيـــــــــر المنطقـــــــــي والتجريـــــــــد والتخيـــــــــل، كمـــــــــا تتخيـــــــــل المراهقـــــــــة األزمـــــــــات والقلـــــــــق 

ــــــة االنبثــــــاق الوجــــــداني وفتــــــرة التحــــــوالت  النفســــــية العميقــــــة ، التــــــي والتــــــوتر، باعتبارهــــــا مرحل
تــــــؤدي بــــــالمراهق لســــــعي فــــــي هــــــذه المرحلــــــة ، إلــــــى الــــــتخلص مــــــن ربــــــاط التعلــــــق الطفــــــولي 

                               بوالديه راغبا في التحرر وتأكـيد الذات .                                                                                      
 :"KESTEMBERG"مراهقة حسب كستمبورغ ال. 5.5

ــــــة إعــــــادة التنظــــــيم النفســــــي مهــــــدتها الجنســــــية  ــــــة مرحل ـــــــ "كســــــتمبورغ" المراهق بالنســــــبة ل
الطفيليـــــة، علـــــى المـــــدى الطويـــــل ومختلـــــف االســـــتمارات المعقـــــدة التـــــي حـــــدثت فـــــي الطفولـــــة 
وكــــــذالك فـــــــي مرحلــــــة الكمـــــــون. ويــــــرى كســـــــتمبورغ أن مرحلــــــة المراهقـــــــة لــــــيس عفويـــــــة ، وال 
ــــــرة تتفاعــــــل خبراتهــــــا و  ــــــث إن هــــــذه األخي ــــــاقي مراحــــــل النمــــــو الســــــابقة بحي منفصــــــلة عــــــن ب
ــــى  ــــار تعــــود بوضــــوح عل ــــة مــــن أث ــــف الطفول ــــة المراهقــــة، فمــــا تختل علــــى أساســــها تبنــــي مرحل
المراهقـــــــة، إذ يعتبـــــــر كســـــــتمبورغ المراهقـــــــة فتـــــــرة تعـــــــديل لبنـــــــة ســـــــابقة لالنـــــــا وذلـــــــك بســـــــبب 

لنضـــــج الجنســـــي ممـــــا يـــــرفض علـــــى المراهـــــق التغيـــــر الجنســـــي الـــــذي يتمثـــــل فـــــي اكتســـــاب ا
 (1)ضرورة إدماج هذا النضج التطوري في نظام العالئقي اللبيدي .
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 :"LEHALLE"المراهقة حسب لوهال   .0.5
"لوهـــــال" فيـــــرى المراهقـــــة هـــــي البحـــــث عـــــن االســـــتقاللية االقتصـــــادي واالندماجيـــــة  أمـــــا

كمرحلــــــــة انتقاليــــــــة حاســــــــمة، بـــــــالمجتمع الــــــــذي تتوســــــــطه العائلــــــــة، وبهــــــــذا تظهـــــــر المراهقــــــــة 
ــــــذي  ــــــة، األمــــــر ال ــــــة الطفولي ــــــق االســــــتقاللية النفســــــية والتحــــــرر مــــــن التبعي ــــــى تحقي تســــــعى إل
يــــــؤدي إلــــــى تغيــــــرات علــــــى المســــــتوى الشخصــــــي الســــــيما فــــــي عالقتــــــه الجدليــــــة بــــــين األنــــــا 

 واآلخرين.
وكـــــذلك يـــــرى "لوهـــــال" أن المراهقـــــة هـــــي مرحلـــــة جديـــــدة لعمليـــــة التحـــــرر الـــــذاتي مـــــن 

االجتمــــــاعي  و ن البحــــــث عــــــن االســــــتقالل الوجــــــداني و ال التبعيــــــة. إذ تتضــــــممختلــــــف أشــــــك
 1االقتصادي. 

نســـــــتخلص مـــــــن التعـــــــاريف الســـــــابقة إن المراهقـــــــة مرحلـــــــة مـــــــن المراحـــــــل النمـــــــو تتميـــــــز     
 بعدة خصائص أبرزها التغيرات الجسمية والنفسية. 

 نظرة علم النفس قديما وحديثا للمراهق: .0
ـــــنفس القـــــديم ي     ـــــم ال نظـــــر إلـــــى المراهقـــــة نظـــــرة استســـــالم و تشـــــاؤم. و أنهـــــا فتـــــرة ثـــــورة عل

وتمــــــرد تتميــــــز بالعواصــــــف الهوجــــــاء التــــــي ال يمكــــــن تجنبهــــــا إال بإقامــــــة الحــــــواجز المضــــــادة 
ـــــة مســـــتقلة و منفصـــــلة تمامـــــا عـــــن المراحـــــل التـــــي قبلهـــــا و  وكـــــان يعتبـــــر أيضـــــا هـــــذه المرحل

 التي بعدها. 
ى اعتبــــار مرحلــــة المراهقــــة غيــــر مســــتقلة عــــن أمــــا علــــم الــــنفس الحــــديث فيتجــــه أيضــــا إلــــ   

ــــــي وهــــــي  ــــــدني والجنســــــي والعقل ــــــدرج فــــــي النمــــــو الب ــــــل متصــــــلة وأنهــــــا ت المراحــــــل األخــــــرى ب
 (2)امتداد للمرحلة التي تسبقها. 

 مراحل المراهقة: .6
تعتبـــــــر المراهقـــــــة مرحلـــــــة مـــــــن المراحـــــــل النمـــــــو وتقـــــــع بـــــــين الطفولـــــــة و الرشـــــــد و يمكـــــــن    

 تقسيم مراحلها إلى ثالث مراحل:
 سنة(: 36-33المراهقة المبكرة ) .3. 6

تعتبــــر فتــــرة تقلبــــات عنيفـــــة وحــــادة ومصــــحوبة بتغيــــرات فـــــي مظــــاهر الجســــم ووظائفـــــه 
ليــــــة مصــــــاحبة بتغيــــــرات نفعاممــــــا يــــــؤدي إلــــــى الشــــــعور بــــــالتوازن كمــــــا تظهــــــر اضــــــطرابات ا
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ضــــــغوط الــــــدوافع الجنســــــية التــــــي ال يعــــــرف المراهــــــق كيفيــــــة كبحهــــــا والســــــيطرة فيزيولوجيــــــة و 
 عليها و ترتبط هذه المرحلة بثالثة مظاهر:

  ـــــــل مـــــــذكرات ـــــــة مث ـــــــذات وتحليلهـــــــا و وصـــــــف المشـــــــاعر الذاتي ـــــــتفحص ال االهتمـــــــام ب
 المراهقين.

  مراقبتهم.ن أفراد األسرة و عالميل إلى قضاء أكثر الوقت خارج البيت بعيدا 
 .التمرد على التقاليد القائمة والمعايير السائدة 

وتتميـــــــز هـــــــذه المرحلـــــــة باالنفعـــــــاالت العنيفـــــــة والتنـــــــاقض االنفعـــــــالي مـــــــن حـــــــب وكـــــــره 
 وشجاعة وخوف. 

كمــــا تـــــنعكس حاجـــــة المراهــــق مـــــن المزيـــــد مــــن الحريـــــة فـــــي العديــــد مـــــن األمـــــور فيبـــــدأ 
بـــــرفض جميـــــع أفكـــــار ومعتقـــــدات األهـــــل ويشـــــعر بـــــاإلحراج إن تواجـــــد فـــــي مكـــــان واحـــــد مـــــع 
ــــــي  أهلــــــه، وتبــــــدو هــــــذه المرحلــــــة فــــــي غايــــــة العشــــــوائية بالنســــــبة لألهــــــل ولكــــــن علــــــيهم التحل

ــــــــى احتياجــــــــات أبنــــــــائهم ودعمهــــــــ م لتطــــــــوير شخصــــــــياتهم المســــــــتقلة بالصــــــــبر واإلصــــــــغاء إل
 (1)والخاصة. 

 سنة(: 34-32) مرحلة المراهقة المتوسطة .5. 6
قامـــــة عالقـــــات  يملــــك المراهـــــق فـــــي هـــــذه المرحلـــــة طاقـــــة هائلــــة والقـــــدرة علـــــى العمـــــل وا 
ـــــرا  ـــــوازن مـــــع العـــــالم الخـــــارجي دون االعتمـــــاد كثي ـــــوع مـــــن الت ـــــة مـــــع اآلخـــــرين إيجـــــاد ن متبادل

 (2)ر باالستقاللية. على الغير حيث يزداد الشعو 
تقابـــــــل هـــــــذه المرحلـــــــة الثانويـــــــة وهنـــــــا تتباطـــــــأ ســـــــرعة النمـــــــو الجســـــــمي نســـــــبيا وتـــــــزداد 

 (3)الحواس دقة ويقرب الذكاء إلى االكتمال وتظل االنفعاالت قوية وتتسم بالحماسة.
ــــــه ويجــــــرب  ــــــو ل ــــــى مــــــا يحل ــــــة ويصــــــر عل ــــــر تصــــــادما مــــــع العائل يصــــــبح المراهــــــق أكث

 مخـــــــدرات، كحـــــــول، الممنوعـــــــة كمصـــــــادقة رفقـــــــاء الســـــــوء،الكثيـــــــر مـــــــن المـــــــراهقين األمـــــــور 
 كنوع من التحدي لألهل ولفرض رأيهم الخاص.
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 سنة(: 53-32المراهقة المتأخرة ). 0.6
ــــى توحيــــد جهــــوده مــــن اجــــل إقامــــة وحــــدة مت لفــــة  يســــعى المراهــــق فــــي هــــذه المرحلــــة إل

بـــــالقوة والشـــــعور كمـــــا يتميـــــز المراهـــــق فـــــي هـــــذه المرحلـــــة  مـــــن مجموعـــــة أجـــــزاءه ومكوناتـــــه،
 باالستقالل.

ــــــد أجــــــزاء  ــــــة تفاعــــــل وتوحي ــــــر مرحل ــــــة تعتب ــــــى أن هــــــذه المرحل ــــــث يشــــــير العلمــــــاء إل حي
 1بعد أن أصبحت األهداف واضحة والقرارات مستقلة. الشخصية وتنسيق فيما بينها،

ــــدأ االســــتعداد  ــــى قممــــه ويب ــــة يــــتم النضــــج الجســــمي ويصــــل الــــذكاء إل ــــة هــــذه المرحل فــــي نهاي
 دائم وتكوين أسرة. للحصول على عمل

ــــــب النصــــــيحة واإلرشــــــاد مــــــن  ــــــي هــــــذه المرحلــــــة يعــــــود الكثيــــــر مــــــن المــــــراهقين لطل وف
األهــــــــل وهــــــــذا التصــــــــرف يكــــــــون مفــــــــاج  لألهــــــــل .إذ يعتقــــــــد الكثيــــــــر مــــــــنهم أن النـــــــــزاع و 
الصـــــراع أمـــــر محـــــتم قـــــد ال ينتهـــــي أبـــــدا و تبقـــــى قـــــيم وتربيـــــة األهـــــل واضـــــحة وظـــــاهرة فـــــي 

 (2)األهل التصرف في هذه المرحلة. هذه الشخصيات الجديدة إذا أحسن
 مظاهر النمو في المراهقة: .2
 النمو الجسمي: .3. 2

ـــــــى بســـــــبب  ـــــــي الســـــــنوات األول ـــــــرات جســـــــمية ســـــــرعة وخاصـــــــة ف ـــــــة بتغي ـــــــاز المراهق تمت
ــــات النمــــو، كمــــا تميزهــــا الحساســــية النفســــية وظهــــور حــــب الشــــباب عنــــد  ــــراز هرمون ــــادة إف زي

يشـــــــوه مظهـــــــر وجهـــــــه كمـــــــا أن التفكيـــــــر أو الـــــــبعض فهـــــــذا يســـــــبب اإلحـــــــراج للمراهـــــــق ألنـــــــه 
التــــــأخير فــــــي النمــــــو الجســــــمي والجنســــــي لــــــه مشــــــكالت نفســــــية اجتماعيــــــة فالنضــــــج المبكــــــر 
لــــــدى اإلنــــــاث يســــــبب لهــــــن الضــــــيق والحــــــرج أمــــــا عنــــــد الــــــذكور فينــــــتج عنــــــه الثقــــــة بــــــالنفس 

ن تأخير النضج عند الذكور يجعلهم أكثر نشاط.  وتقدير مرتفع للذات وا 
ـــــــداخلي مـــــــو الجســـــــمي طـــــــوال و عرضـــــــا فـــــــي مرحلـــــــة طفـــــــرة فـــــــي الن أجهـــــــزة الجســـــــم ال

الخــــارجي وقــــد تبــــدأ هــــذه الطفــــرة عنــــد األوالد األصــــحاء فــــي ســــن مبكــــر تصــــل ســــن عشــــرة و 
 سنوات و نصف.

ــــى البنــــات فــــي القــــوة الجســــمية حيــــث تنمــــو عضــــالتهم بشــــكل أســــرع  يتفــــوق البنــــون عل
 3البطن.الفخذين و في حين أن البنات يتراكم الدهن حول الحوض وفي العضدين و 
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والثــــــاني خــــــارجي  ،يــــــؤثر فــــــي عمليــــــة النمــــــو عــــــامالن: احــــــدهما داخلــــــي وهــــــو الوراثــــــة
ـــــي النمـــــو  ـــــب أو شـــــذوذ ف ـــــة وال يمكـــــن فصـــــلهما عـــــن بعضـــــهما والواقـــــع أن أي عي وهـــــو البيئ
الجســـــــماني للمراهـــــــق يعتبـــــــر بحـــــــق تجربـــــــة قاســـــــية لـــــــه فـــــــبعض العيـــــــوب الجســـــــمية كحـــــــب 

م نمــــاء العضـــــالت يقلـــــق المراهــــق يشـــــعره بـــــنقص الشــــباب أو االعوجـــــاج فــــي الجســـــم أو عـــــد
 (1)كبير عندما يقارن مع زمالئه.

 النمو العقلي والمعرفي: .5.2
ـــــــى القيـــــــام بـــــــالكثير مـــــــن العمليـــــــات  ـــــــذكاء العـــــــام للمراهـــــــق وتـــــــزداد قدرتـــــــه عل ينمـــــــو ال

 العقلي العليا كالتفكير والتذكر القائم على الفهم واالستنتاج والتعلم والتخيل.
فــــــاهيم المجــــــردة كـــــــالحق و العدالــــــة والفضــــــيلة حيــــــث يتجــــــه التخيـــــــل تنمــــــو بعــــــض الم

مـــــن المحســـــوس إلـــــى المجـــــرد كمـــــا تنمـــــو لديـــــه الميـــــوالت واالهتمامـــــات واالتجاهـــــات القائمـــــة 
علــــــى االســــــتدالل العقلــــــي و يظهــــــر اهتمــــــام المرهــــــق لمســــــتقبله المهنــــــي و الدراســــــي وتــــــزداد 

لنقـــــدي حيـــــث ال يســـــلم بـــــاألمور دون ويميـــــل المرهـــــق إلـــــى التفكيـــــر ا قـــــدرة االنتبـــــاه والتركيـــــز،
دالئــــل أو حقــــائق كمــــا تكثــــر أحــــالم اليقظــــة حــــول المشــــكالت أو الحاجــــات حيــــث يلجــــأ لهــــا 

 المراهق ال شعوريا إلشباع حاجيات .  
تتميــــــز هــــــذه المرحلــــــة بمرونــــــة التفكيــــــر والقــــــدرة علــــــى فحــــــص الحلــــــول البديلــــــة بشــــــكل 

 (2)قانون عام. منظم والجمع بين الحلول الممكنة للتوصل إلى إيجاد
فتــــرة النمــــو العقلــــي الســــريع ، حيــــث يصــــبح فيهــــا الفــــرد قــــادرا علــــى التفســــير والتوافــــق 
مــــع ذاتــــه ومــــع بيئتــــه وتــــزداد قــــدرة المراهــــق علــــى االنتبــــاه لمــــا حولــــه لمــــدة أطــــول ممــــا كــــان 

ــــه ســــابقا ويصــــبح بإ ــــدة بيســــرعلي ــــه اســــتيعاب مشــــكالت معق ــــرة مكان ــــدرة كبي ــــه ق ، وتصــــبح لدي
 (3)ذكر وتظهر الفروق الفردية في النمو العقلي واضحا .على الحفاظ والت

الميــــــول العقلــــــي للمراهــــــق يبــــــدوا فــــــي اهتماماتــــــه بأوجــــــه النشــــــاطات المختلفــــــة كالميــــــل 
ـــــرحالت فهـــــو يحـــــاول التعبيـــــر عـــــن ذاتـــــه ويحللهـــــا وينفـــــذها فيصـــــف  ـــــراءة واالســـــتطالع ال للق

يــــدور حولــــه ومــــا يــــؤثر فيــــه مشــــاعره الذاتيــــة وخبراتــــه الوجدانيــــة، حيــــث يهــــتم المراهــــق بمــــا 
 (4)من أحداث يومية .

                                                 
 .333-339( خليل ميخائيل معوض ، نفس المرجع السابق ، ص1

 .11-14( رمضان محمد القذافي ، نفس المرجع السابق ،  ص 2

 .313-311-971( علي فاتح الهنداوي ، نفس المرجع السابق ، ص 3

 .361-369-361( خليل ميخائيل معوض ، نفس المرجع السابق ، ص 4



 

 النمو االنفعالي: .0.2
ـــــرد بمـــــا فيهـــــا النفســـــية  ـــــي يملكهـــــا الف ـــــات الت ـــــع الطاق ـــــدة لجمي ـــــرة نمـــــو متزاي ـــــة فت المراهق
ــــــة بــــــالعنف والتهــــــور واإلرهــــــاق وال يســــــتطيع  واالنفعاليــــــة وتمتــــــاز انفعاالتــــــه فــــــي هــــــذه المرحل

النفعـــــالي أو الفطـــــام النفســـــي واالعتمـــــاد. تتميـــــز الـــــتحكم فيهـــــا ويســـــعى المراهـــــق لالســـــتقالل ا
 هذه المرحلة بالحياة والجل بسبب التغيرات الجسمية . 

إن األنمـــــــاط االنفعاليــــــــة فـــــــي مرحلــــــــة المراهـــــــق هــــــــي نفـــــــس األنمــــــــاط االنفعاليـــــــة فــــــــي 
 (1)والنوع.مرحلة الطفولة ولكنها تختلف من حيث الدرجة 

ها مشـــــــاعر وجدانيـــــــة وتغيـــــــرات تـــــــرتبط االنفعـــــــاالت بتغيـــــــرات عضـــــــوية داليـــــــة يصـــــــاحب
ـــــؤثر العـــــالم الخـــــارجي فـــــي هـــــذه االنفعـــــاالت فيهمـــــل  ـــــة داخـــــل الجســـــم وي ـــــة وكيميائي فزيولوجي

 الكثير منها. 
 مظاهر النمو االنفعالي: .3.0.2
 . التذبذب في المشاعر وسلوكيات والتوجيهات 
 .االندفاعية وركوب الخطر 
  .سرعة الغضب واالنفعال وعدم ضبط العواطف وبذاءة اللسان 
 : تعجل المراهقة وذلك بفعل األمور مثل 

 تضخم الصوت . -
 الشارب واللحية.  -
 لبس األحذية ذات الكعب العالي. -
 المبالغة في الزينة. -

 : الرغبة في تأكيد الذات وذلك بعدة أمور منها 
 .لبس مالبس متميزة -
 .التصنع في الكالم والمشي -
 إقحام النفس في مناقشات فوق مستوى المراهق.  -
 التدخين إلثبات الرجولة و االستقاللية. -

 : مقاومة السلطة 
 التمرد على األسرة. -
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 التمرد على المدرسة. -
-

 الميل للنقد. 

 العوامل التي تؤثر في االنفعاالت:. 5.0.2
  المراهق .التغيرات الجسمية التي تطرأ على 
 . نمو القدرات العقلية وتأثيرها على تغير انفعاالت المراهق واستجاباته 
  ــــــــه مــــــــع الجــــــــنس ــــــــذي يصــــــــيب المراهــــــــق عنــــــــد اختالطــــــــه وتعامل التــــــــوتر والحــــــــرج ال
 اآلخر.
  نـــــــوع العالقـــــــات األســـــــرية القائمـــــــة بـــــــين األبـــــــوين واإلخـــــــوة واألقـــــــارب واإلخـــــــوة فيمـــــــا
 بينهما
 لمرحلـــــــة يبـــــــدو واضـــــــحا إذ تنتـــــــاب المراهـــــــق المظهـــــــر االنفعـــــــالي الـــــــديني فـــــــي هـــــــذه ا

 الشك والصراع الديني فهو يميل 

ــــــد مــــــن االنفعــــــاالت  ــــــا ومــــــا يزي ــــــة فهــــــم منطقي ــــــيم الديني ــــــل وفهــــــم األمــــــور والق لمناقشــــــة وتحلي
المراهـــــــق شـــــــعوره بـــــــاإلثم والخطيئـــــــة نتيجـــــــة مـــــــا يرتكبـــــــه مـــــــن أخطـــــــاء تتعـــــــارض مـــــــع القـــــــيم 

 (1)الدينية.
 النمو االجتماعي: .6.2

المراهـــــــق االجتماعيـــــــة مليئـــــــة بالصـــــــراعات و الغمـــــــوض و التناقضـــــــات فيعـــــــي، حيـــــــاة 
صـــــراعا بـــــين أراء أصـــــدقائه وأراء أســـــرته وبـــــين الرغبـــــة فـــــي االســـــتقالل عـــــن الوالـــــدين وبـــــين 
حاجتــــــه إلـــــــى مســـــــاعدتهم وبـــــــين رغبتــــــه فـــــــي إشـــــــباع الـــــــدافع الجنســــــي وبـــــــين القـــــــيم الدينيـــــــة 

ر فــــــي ســــــلوكه وتفكيــــــره بحيــــــث واالجتماعيــــــة وكــــــل هــــــذا يــــــؤدي إلــــــى عيشــــــه متناقضــــــا تظهــــــ
يقـــــول وال يفعـــــل ويحـــــب و ينفـــــر فـــــي نفـــــس الوقـــــت، يتمثـــــل للجماعـــــة ويرغـــــب فـــــي الســـــيطرة 

 . وتأكيد الذات
  يتجـــــــه المراهـــــــق إلـــــــى االهتمـــــــام بمظهـــــــره الشخصـــــــي وتوســـــــيع دائـــــــرة عالقاتـــــــه أمـــــــام

 (2)البنات فعادة ما يتجهن إلى االهتمام بمظهرهن أكثر من الذكور.
  هـــــــذه المرحلـــــــة مشـــــــاعر الحـــــــب والـــــــود و يهـــــــتم بـــــــردود أفعـــــــال يســـــــود المراهـــــــق فـــــــي

 (3)اآلخرين اتجاه سلوكه ومشاعره، ويفكر في كيفية تحقيق استقالله االقتصادي.
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  ـــــذات والقابليـــــة ـــــز المراهـــــق برقـــــة المشـــــاعر وســـــرعة االنفعـــــال والتمركـــــز حـــــول ال يتمي
المثـــــــل  ل يحـــــــاء والنقـــــــد وحـــــــب االطـــــــالع والمعرفـــــــة والميـــــــل إلـــــــى التضـــــــحية والبحـــــــث عـــــــن

 (1)العليا . 
  النمـــــــو االجتمـــــــاعي همـــــــا محصـــــــلة عـــــــاملين همـــــــا الفـــــــرد اإلنســـــــاني ذاتـــــــه ثـــــــم بيئتـــــــه

ـــــا  يجاب ـــــة ، فـــــالمراهق ينفعـــــل ســـــلبا وا  ـــــة واجتماعي ـــــه ومـــــا فيهـــــا مـــــن مـــــؤثرات ثقافي المحيطـــــة ب
مــــع المجتمــــع ، ومــــن أهــــم أنمــــاط الســــلوك االجتمــــاعي فــــي فتــــرة المراهقــــة التقليــــد والمحاكــــاة 

 ن الشعور بعدم األمن في المواقف االجتماعية الجديدة . إذ أنها تنشأ م
 النمو الفسيولوجي:. 2.2

ـــــؤثر  ـــــرة لوظـــــائف األعضـــــاء ومـــــن العوامـــــل التـــــي ت ـــــة المراهقـــــة تغيـــــرات كثي تحـــــدث مـــــع بداي
فــــــي النمــــــو الفســــــيولوجية نضــــــج الغــــــدد الصــــــماء وزيــــــادة إفرازاتهــــــا واهــــــم حــــــدث فســــــيولوجي 

 سي.يحدث في هذه المرحلة هو البلوغ الجن
  تقـــــــوم الغــــــــدد الصـــــــماء بــــــــدور كبيــــــــر إذ تســـــــاعد علــــــــى النمـــــــو األعضــــــــاء التناســــــــلية

واألعضـــــاء األخـــــرى التـــــي تكـــــون الصـــــفات الجنســـــية الثانويـــــة ، كمـــــا تـــــؤثر عوامـــــل التغذيـــــة 
 والوارثة و البيئة في النمو الفسيولوجية للمراهق .                                                 

 ــــــ ــــــتم الوصــــــول إل ى التــــــوازن الغــــــددي ويكتمــــــل نضــــــج الخصــــــائص الجنســــــية عنــــــد ري
ــــــي شخصــــــية  ــــــع المــــــراهقين ويحــــــدث التكامــــــل بــــــين الوظــــــائف الفســــــيولوجية والنفســــــية ف جمي

 المراهق . 
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 النمو الحركي:. 4.2
  ـــــــان ـــــــزداد إتق ـــــــوة وي ـــــــزداد نشـــــــاطه ق ـــــــا وانســـــــجاما وي ـــــــر توافق تصـــــــبح حركـــــــات المراهـــــــق أكث

األلعـــــاب الراضـــــية واإلنـــــاث للمهـــــارات الحركيـــــة ويتفـــــوق البنـــــون علـــــى البنـــــات فـــــي نمـــــو  الـــــذكور
 (1)القوة والمهارات الحركية.

  زيــــــادة القــــــوة ونموهــــــا تــــــؤدي إلــــــى ارتفــــــاع مســــــتوى القــــــدرة علــــــى الحركــــــة وممارســــــة العديــــــد
 (2)من النشاطات البدنية والرياضية.

  يميـــــل النشـــــاط الحركـــــي إلـــــى االســـــتقرار والرزانـــــة والتـــــ زر التـــــام وتـــــزداد المهـــــارات الحســـــية
الحركيــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة، يشــــــــير مصــــــــطلح اللياقــــــــة الحركيــــــــة للداللــــــــة علــــــــى الكفــــــــاءة فــــــــي أداء 

 المهارات الحركية األساسية والمرتبطة بالنشاط الرياضي . 

 النمو الحسي:. 4.2
ـــــــي درجـــــــة  ـــــــف ف ـــــــر طفي ـــــــع الحـــــــواسال يحـــــــدث إال تغي ـــــــزداد الحساســـــــية  اإلحســـــــاس لجمي وت

ـــــرات  ـــــادة اإلحســـــاس، فيظهـــــر الخجـــــل واحمـــــرار الوجـــــه، وتغي ـــــدى المـــــراهقين نتيجـــــة زي ـــــة ل االنفعالي
 داخلية وخارجية عنده لكنه تبقى ضمن مجموعة االنفعاالت العادية.

فـــــي مرحلــــــة المراهــــــق تكتمــــــل جميــــــع الحــــــواس وبتــــــالي يصــــــل اإلحســــــاس إلــــــى ذروتــــــه ألنــــــه 
 إلدراك الذي يصل إلى مستوى عالي في هذه المرحلة.مرتبط با

 النمو الديني:. 2.2
ممـــــا يعمـــــل علـــــى جلـــــب اليقظـــــة الدينيـــــة عنـــــد المراهـــــق نمـــــو الثقـــــة بالـــــذات والنضـــــج الجنســـــي     

وتنمـــــو لديـــــه جميـــــع القـــــوى النفســـــية ويـــــزداد لديـــــه حـــــب االســـــتطالع خاصـــــة فيمـــــا يخـــــص الجانـــــب 
 الديني.

ــــــة الســــــاحقة مــــــن  ــــــدل مناقشــــــات تحــــــتفظ األغلبي ــــــة و ت ــــــدين الديني المــــــراهقين باتجاهــــــات الوال
المـــــــراهقين وجـــــــدلهم الحـــــــاد علـــــــى وجـــــــود اليقظـــــــة الدينيـــــــة، وال شـــــــك أن األخـــــــالق الدينيـــــــة تـــــــنظم 

 (3)سلوك الفرد والجماعة و تنمي الضمير الفردي و الضمير االجتماعي.
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 بعض مشكالت المراهقة: .4
ـــــــة حرجـــــــة وصـــــــعبة لمـــــــا في ـــــــرة المراهق ـــــــر فت ـــــــى شخصـــــــية تعتب ـــــــرات وأثرهـــــــا عل هـــــــا مـــــــن تغي

ــــــى حــــــدوث  ــــــؤدي إل ــــــر واضــــــحة ممــــــا ي ــــــتج عنهــــــا مــــــن تصــــــرفات غي المراهــــــق والمجتمــــــع ومــــــا ين
 مشاكل متعددة نذكر منها:

 المشاكل النفسية:. 3.4
 الصراع الداخلي: .3.3.4

كاالســــــــتقالل عــــــــن األســــــــرة وبــــــــين االعتمــــــــاد عليهــــــــا وبــــــــين مخلفــــــــات الطفولــــــــة ومتطلبــــــــات 
 طموحاته الزائدة والتقصير الواضح في التزاماته.الشباب و بين 

 االغتراب والتمرد: .5.3.4
يتجـــــه المراهـــــق فـــــي البدايـــــة إلـــــى والديـــــه ليتخـــــذ منهمـــــا نموذجـــــا يمكـــــن االســـــتفادة منـــــه فـــــي تكـــــوين 

غيـــــــر انـــــــه يبـــــــدأ فـــــــي رفـــــــض الصـــــــورة التـــــــي رســـــــمها لوالديـــــــه ممـــــــا يجعلـــــــه يتجـــــــه نحـــــــو  هويتـــــــه،
 التمرد الحاد.الجماعات الخارجية مما يؤدي إلى 

 السلوك المزعج: .0.3.4
يتصــــــــف المراهــــــــق فــــــــي هــــــــذه المرحلــــــــة باألنانيــــــــة و حــــــــب الــــــــذات فــــــــي تحقيــــــــق مصــــــــالحه 

بالتـــــــالي قـــــــد تصـــــــدر منـــــــه بعـــــــض التصـــــــرفات مثـــــــل اصـــــــة، وال يبـــــــالي بمشـــــــاعر اآلخـــــــرين و الخ
 الشتم عدم االستئذان...الا. السب،

 المشاكل االجتماعية : .5.4
 وأدوارها:تغير تركيب األسرة . 3.5.4

حيــــــث يحــــــرم المراهــــــق مــــــن مالحظــــــة األدوار التــــــي كــــــان يقــــــوم بهــــــا أفــــــراد األســــــرة وذلـــــــك 
بخـــــروج الوالـــــدين ووقـــــوع فـــــراغ أســـــري لـــــم يكـــــن مـــــن قبـــــل وكـــــذلك حرمـــــان المراهـــــق مـــــن مســـــاعدة 

وتغييـــــــر األدوار االجتماعيـــــــة و المهنيـــــــة و فـــــــي مقـــــــدمتها اقتحـــــــام المـــــــرأة لعـــــــالم الشـــــــغل  األســـــــرة،
 (1)خارج المنزل. وقضاء أوقات كبيرة
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كثيــــرا مــــا يســــتاء المــــراهقين مــــن تــــدخل الكبــــار فيمــــا يعتبرونــــه شــــؤون خاصــــة بهــــم وينظــــرون إلــــى 
ــــــى رؤوســــــهم  ــــــيهم وســــــلبا لحــــــريتهم، بــــــل وكــــــأن ســــــيف مســــــلط عل هــــــذا التــــــدخل وكأنــــــه ســــــلطة عل

(1)يتهددهم كل حين.
 

 االنحراف:. 5.5.4
الفتــــرة والــــذي يعتبــــر فيهــــا نفســــه انــــه نتيجــــة للحالــــة النفســــية التــــي يعيشــــها المراهــــق فــــي هــــذه 

 ناضج وعاقل ونتيجة للعوامل المؤثرة عليه يلجأ إلى االنحراف والضرر بالنفس والمجتمع.
ـــــــــة  ـــــــــى المخـــــــــدرات مـــــــــن اجـــــــــل تحاشـــــــــي الصـــــــــراعات الداخلي ـــــــــدم بعـــــــــض المـــــــــراهقين عل يق
ــــى حمــــايتهم مــــن  ــــى أمــــل أن يعمــــل المخــــدر عل ــــم عل ــــالقلق واالضــــطراب واألل ومصــــادر الشــــعور ب

 (2)كل النمو والتخفيف من حدة الشعور بالخوف واليأس والوحدة.مشا
أي عيـــــب أو شـــــذوذ فـــــي النمـــــو الجســـــماني للمراهـــــق يعتبـــــر بحـــــق تجربـــــة قاســـــية لـــــه،فبعض 
ــــــوب الجســــــمية كحــــــب الشــــــباب أو االعوجــــــاج فــــــي الجســــــم أو عــــــدم نمــــــاء العضــــــالت يقلــــــق  العي

ــــه ممــــا يــــؤدي ــــارن مــــع زمالئ ــــنقص كبــــي عنــــدما يق ــــى الســــخرية واالســــتهزاء  المراهــــق ويشــــعره  ب إل
 (3)الذي يزيد مشكلته تعقيدا أو حالته النفسية قلقا.

 المشاكل الدراسية:. 0.4
إن إطالـــــــة فتـــــــرة الدراســـــــة تـــــــؤدي إلـــــــى إطالـــــــة فتـــــــرة اعتمـــــــاد المراهـــــــق علـــــــى والديـــــــه بشـــــــكل 

 كامل.
ــــــي مقــــــدمتها الفاصــــــل  ــــــؤدي إلــــــى خلــــــق بعــــــض المشــــــاكل االجتماعيــــــة وف ــــــة فتــــــرة ت إن إطال

ــــين  ــــأخر الكبيــــر ب ــــى ت ــــأخر ممــــا يــــؤدي إل ــــوغ االقتصــــادي المت ــــوغ الجســــمي المبكــــر والبل فترتــــي البل
 الفرد في االلتحاق بعالم الشغل.

شــــعور المراهــــق بالســــخط وعــــدم الرضــــا علــــى والديــــه وعــــادة مــــا يــــتم توجيــــه تلــــك المشــــاعر 
ــــــزميالت بســــــبب اضــــــطرابه فيتصــــــرف  ــــــزمالء وال ــــــدير، المــــــراقبين، ال ــــــة نحــــــو األســــــاتذة، ال العدواني

 (4)أساليب مرفوضة.ب
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 أسباب نشأة اضطرابات مشاكل المراهقة .4
 تنشأ مشاكل المراهقة لعدة أسباب منها : 

 األسباب الوراثية: . 3.4
وهـــــو نـــــوع مـــــن التخلـــــف الـــــوراثي والتلـــــف العقلـــــي وينشـــــا مـــــن وجـــــود كرومـــــوزوم زائـــــد عـــــن 

ــــــرد الســــــوي  ــــــث يــــــرث الف ــــــوب حي  ،41مجموعهمــــــا زوجــــــا منهــــــا األب مــــــن إالم فيكــــــون  29المطل
 كروموزوم. 41أما الطفل الشاذ فيرث 

 األسباب الميالدية: .5. 4
 وهي أسباب توجد منذ الوالدة مثل:

 .تعاطي األم للخمور والمخدرات و التدخين 
 .تعاطي األم لبعض األدوية دون استشارة الطبيب 
  .تعرض األم لبعض الحوادث أثناء فترة الحمل 
 .الوالدة غير العادية 
 (1)األم من سوء التغذية. معاناة 

 األسباب البيئية: .0.4
وتشــــــــــمل البيئـــــــــــة شـــــــــــقيقها االجتمـــــــــــاعي واالقتصـــــــــــادي مـــــــــــن ذلـــــــــــك التغذيـــــــــــة، األمـــــــــــراض، 

 الحوادث، التربية، الفقر، الحرمان، الفشل، القسوة في التعامل مع المراهق وأقران السوء.
ــــه يــــؤثر قــــد تصــــيب المراهــــق بعــــض األمــــراض النفســــية والعقليــــة والجســــمية و      كــــل مــــا يحــــيط ب

عليـــــه مـــــن عـــــادات وتقاليـــــد أعـــــراف ومثـــــل ونضـــــم وقـــــوانين ومـــــا قـــــد يوجـــــد فـــــي البيئـــــة مـــــن تلـــــوث 
 بصورة عامة.

 مكونات المراهق وحاجاته البيولوجية:. 6.4
 السيطرة عليها.نسية عليه والصراع معها وكبحها و حيث يواجه ضغوط الدوافع الج

الصــــراع مــــع اإلبــــاء بســــبب ســــوء الفهــــم، فعــــادة يخبــــر اآلبــــاء المــــراهقين بعــــدم رضــــاهم عــــن 
بســـــــبب رغبـــــــتهم الالشـــــــعورية فـــــــي أن يكبـــــــر ابـــــــنهم أو ابنـــــــتهم، بينمـــــــا يفضـــــــل  يالطفـــــــولســـــــلوكهم 

   .                            ة وتجنب المسؤولية ومواجهة الفشلالمراهق البقاء كطفل من اجل ضمان البقاء الحماي
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ــــــــة تحقيــــــــق مركــــــــز اجتمــــــــاعي والرغبــــــــة فــــــــي الشــــــــعور  حاجــــــــات المراهــــــــق النفســــــــية كمحاول
 (1)الدائم نحو تحقيق هوية واضحة المعالم. باالستقالل والسعي

 الخوف من مرحلة المراهقة:.5.7
ــــــال كــــــالخوف مــــــن  ــــــة تكــــــون مخــــــاوف المراهــــــق شــــــبيهة بمخــــــاوف األطف ــــــي بدايــــــة المراهق ف

 (2)هذه المخاوف في نهاية المراهقة.األشباح ولكن سرعان ما يتخلص من 
 الغضب في مرحلة المراهقة:. 4.4

 يغضب المراهق عندما يعاق نشاطه ويحال دون بلوغ هدفه.
 شعور المراهق بعدم التوافق مع البيئة األسرية أو البيئة المدرسية.

 األفـــــراد المتســـــمون بالخجـــــل وتـــــدني مفهـــــوم الـــــذات أوال يتمتعـــــون بمهـــــارات اجتماعيـــــة كافيـــــة
 (3)قد تدفعهم هذه السمات إلى اإلحجام عن عقد تواصال اجتماعيا.

ــــــة  6892ســــــنة  "HOJOT"ويؤكــــــد هوجــــــات  ــــــنقص فــــــي العالقــــــات الدافئــــــة فــــــي الطفول أن ال
 (4)من قبل الوالدين والرفاق، يجعله مستعدا ل صابة بالشعور بالوحدة النفسية الحقا.

 المراهقة في الطور الثانوي:.2
مراحــــل الدراســــة يبــــدأ المراهــــق يتنقــــل الحيــــاة واللجــــوء إلــــى االســــتقرار  فــــي هــــذه المرحلــــة مــــن

ــــة  ــــه فــــي الطفول ــــاق يكــــون اقــــل ممــــا كــــان علي والتوافــــق مــــع اآلخــــرين ولكــــن اهتمامــــه بجماعــــة الرف
 وتتسم عالقاته بالسطحية.

 مميزات المراهق في الطور الثانوي: .4
 . الهتمام بالذات وتفحصها تحليلها 
 ة الحادة والتناقص االنفعالي.االضطرابات االنفعالي 
 .البعد عن األسرة وقضاء أوقات الفراغ خارج المنزل 
 .عدم إتباع نصح الكبار ومحاولة االبتعاد عنهم 

 .(5) البحث عن الجنس األخر 
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 مشاكل المراهق في الطور الثانوي:. 33
 المشاكل األسرية:.3.33
 .نقد الوالدين للمراهق 
 .معاملة المراهق كطفل 
 القسوة ضد المراهق. استعمال 
 .تدخل الوالدين في أمور الشخصية للمراهقة 
 المشاكل المدرسية :. 5.33
 .عدم االحترام األساتذة والعناد معه 
 .السلوك العدواني في التهريج دال القسم 
 .عدم االنتظام في الدراسة 
 .مقاطعة األستاذ أثناء الشرح 
 . الخوف من االمتحان 
 المشاكل النفسية:. 0.33
  .الشعور بالقلق والخجل والحساسية تجاه اآلخرين 
 .البحث عن الذات والهوية 
  .المعانات من اإلحباط والصراعات المتكررة 
 المشاكل االجتماعية:.6.33
 .قلة عدد األصدقاء 
 .التمرد على معايير المجتمع 
 .اختالف حاجات المراهق المنافية لقيم المجتمع 
 المشاكل الصحية:.2.33
 ألمراض المزمنة.اإلصابة با 
 .اإلصابة بالصداع 
 .اإلصابة باأللم المعدة 

 
 



 

 متطلبات المراهقة في الطور الثانوي:.33
 .الحاجة إلى االحترام 
 .الحاجة إلى إثبات الذات 
 .الحاجة إلى الحب والحنان 
 .الحاجة للمكانة االجتماعية 
 .الحاجة للتوجيه االيجابي 

منطلــــــق الشــــــريعة اإلســــــالمية وأخطــــــاره عــــــن شــــــرح مفهــــــوم النشــــــاط الجنســــــي للمراهــــــق مــــــن 
طريـــــــــق الممارســـــــــة غيـــــــــر شـــــــــرعية والفـــــــــرق بـــــــــين نظـــــــــرة المجتمـــــــــع الغربـــــــــي للجـــــــــنس والمجتمـــــــــع 

 .اإلسالمي
 متطلبات المراهقة من الناحية البدنية: .35

تختلـــــــف أهـــــــداف النشـــــــاط البـــــــدني  الرياضـــــــي حســـــــب إســـــــتراتيجية كـــــــل الـــــــدول فـــــــي مجـــــــال 
 طرق إليها ونحصرها في مجموعة من النقاط.التعليم لكن هناك عناصر مشتركة سنت

 حيث يعطي الدكتور محسن محمد األهداف في النقاط التالية :
 .العمل على الوقاية الصحية للتالميذ وتنمية القوام السليم 
 .تنمية الصفات البدنية وفق خصائص التالميذ ومستوياتهم وأولوياتهم 
 ضية الممارسة.تعليم وتنمية المهارات الحركية لألنشطة الريا 
 .التدريب على تطبيق المهارات الفنية والخططية بالدرس وخارجه 
 .رعاية النمو النفسي لتالميذ المرحلة في ضوء السمات النفسية لهم 
 ـــــــــروح الرياضـــــــــية القياديـــــــــة التبعيـــــــــة الواعيـــــــــة  تنميـــــــــة الجوانـــــــــب االجتماعيـــــــــة والخلقيـــــــــة )ال
 ...التعاون
 حية تنظيمية تشريحية (صبطة بها ) لثقافة الرياضية المرتالعمل على نشر ا 
 .(1)االهتمام بالجانب الترويحي من خالل األنشطة الممارسة
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 : انحرافات السلوك عند المراهقة.30

إن االضــــــطرابات واالنحرافــــــات الســــــلوكية فــــــي ســــــن المراهقــــــة هــــــي نتيجــــــة للتربيــــــة العائليــــــة 
ـــــه الســـــي ، ورد فعـــــل طبيعـــــي لمراحـــــل  ـــــة والتوجي ـــــى الناقصـــــة أو المحرف ـــــت، حت ـــــرت فيهـــــا البن اعتب

  .ال تفهم، وعدم االعتراف بأنها قد كبرت وكونت شخصيتها” صغيرة ” بعد بلوغها، بأنها 

ــــــاهم بــــــين األهــــــل  ــــــال وعــــــدم التف ــــــد تحــــــدث هــــــذه االضــــــطرابات نتيجــــــة للهــــــوة بــــــين األجي وق
ــــد فشــــل ــــار ق ــــأن الكب ــــد ب ــــدان، ويعتق ــــد ال يفهمــــه الوال ــــوم يفكــــر بمنطــــق ق وا والشــــباب، ألن شــــباب الي

ــــاهيم عصــــرية جديــــدة وبيــــوت مالئمــــة  ــــي تهيئــــة المجتمــــع المثــــالي المناســــب لهــــم مثــــل عليــــا ومف ف
ــــــى  ــــــورة عارمــــــة عل ــــــه هــــــو ث ــــــة ” ووظــــــائف مناســــــبة، وكــــــل مــــــا يفكــــــرون ب ــــــنظم العائلي ــــــد وال التقالي

والمختلفــــــة بــــــرأيهم، وهــــــذا مــــــا يــــــدفعهم للتعــــــاطي مــــــع أصــــــدقاء ذوي تــــــأثير ســــــلبي علــــــى ” الباليــــــة 
 . سلوكهم

ــــــــد تتخــــــــذ ــــــــرن مــــــــن  وق ــــــــات يكث ــــــــرى بعــــــــض الفتي هــــــــذه االضــــــــطرابات اتجاهــــــــا عــــــــدوانيا، فن
المشـــــاجرة مـــــع إخـــــوتهن أو أهلهـــــن أو أقـــــاربهن مـــــع ميـــــل واضـــــح إلـــــى رفضـــــهن ســـــلطة اآلخـــــرين 
ــــزل الســــتثارة كــــل  ــــأخر خــــارج المن ــــت أو يعتمــــدن الت ــــى الهــــرب مــــن البي ــــذلك، يلجــــان إل ــــيهن . ل عل

ن عـــــادات وتقاليـــــد متعـــــارف عليهـــــا فـــــي مـــــا يمـــــس ممتلكـــــي الســـــلطة، أي األهـــــل، ومـــــا يمثلـــــون مـــــ
المجتمــــع الشــــرقي، وهــــذا بــــدوره قــــد يــــدفع بهــــؤالء الفتيــــات، فــــي الغالــــب، للوقــــوع فريســــة ســــهلة بــــين 
أحضــــــــــان شـــــــــــلل المـــــــــــراهقين المنحـــــــــــرفين، الـــــــــــذين يمارســـــــــــون الفســـــــــــق واالنحـــــــــــراف ويتعـــــــــــاطون 

 .المخدرات أو الحبوب المنشطة التي تؤدي إلى اإلدمان 

وهنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن االضـــــــطرابات النفســـــــية قـــــــد تبـــــــرز فـــــــي مرحلـــــــة المراهقـــــــة، وبـــــــدرجات 
ـــــاء  ـــــد أطب ـــــى ي ـــــة للشـــــفاء عل ـــــذهني، والهســـــتيري، وكلهـــــا قابل ـــــاب، والفصـــــام ال ـــــل االكتئ ـــــة، مث مختلف

 .النفسيالطب 

ويميـــــــــل بعـــــــــض البـــــــــاحثين، علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن اعتـــــــــرافهم بأهميـــــــــة األســـــــــباب الوراثيـــــــــة أو 
واالنحرافــــــات، إلــــــى االعتقــــــاد بــــــأن للبيئــــــة المنزليــــــة، بشــــــكل خــــــاص،  الهورمونيــــــة لهــــــذه األمــــــراض

والمجتمـــــــع، بشـــــــكل عـــــــام، المقـــــــام األول فـــــــي التســـــــبب بحـــــــدوثها، وتـــــــتلخص بعـــــــدم التكليـــــــف مـــــــع 
 . البيئة والمجتمع وبخيبة األمل واإلحباط عند هؤالء المراهقين



 

 الخالصة:

هائلــــــة الكتســــــاب خصــــــائص بدنيــــــة  ةســــــنة( لهــــــم قابليــــــ 32-32يالحــــــظ أن المراهــــــق ســــــن )
ـــــــى  ونفســـــــية وحركيـــــــة ، ـــــــك مـــــــن خـــــــالل التحـــــــوالت المورفولوجيـــــــة والوظيفيـــــــة التـــــــي تطـــــــرأ عل وذال

 المراهق في هذه المرحلة وتعتبر هذه المرحلة أساسية في تنمية الصفات النفسية الحركية.
ــــــون يكتســــــبون  69-61ســــــن )فــــــي  ــــــة خــــــالل  مــــــن (%43)ســــــنة( المراهق حجــــــم المهــــــارات الحركي

وبالتـــــالي إذا لــــــم يقـــــم المراقبــــــون باســــــتغالل الطاقـــــات المخزنــــــة فـــــي المراهــــــق فــــــان  كـــــل حيــــــاتهم ،
 ذلك يصبح صعب المنال في المستقبل.

التنشـــــيط البـــــدني والرياضـــــي لـــــه مكانـــــه هامـــــة فـــــي حيـــــات المراهـــــق ونمـــــوه لـــــدوره الهـــــام فـــــي 
ــــف األنظمــــة مــــن اجــــل نمــــو متناســــق ممــــا يجــــري إلــــى األخــــذ بعــــين االع ــــة مختل ــــار معرفــــة تنمي تب

ـــــــدني ونفســـــــاني  ـــــــه لجهـــــــد ب ـــــــاء الممارســـــــة للنشـــــــاط الرياضـــــــي  ومـــــــا يتطلب ـــــــف التحـــــــوالت أثن مختل
 باستعمال الطريقة التي تلبي مختلف رغبات عن طريق اللعب.

  



 

 
 

 الباب الثاني
 الجانب التطبيقي

  



 

 

 

 
 

 الفصل االول تطبيقي
 منهج البحث واجراءاته الميدانية
  



 

 المتبــــع :. المنـهـــج 3
يعتبـــــــر المـــــــنهج المســـــــتخدم فـــــــي أي دراســـــــة علميـــــــة مـــــــن األساســـــــيات التـــــــي يعتمـــــــد عليهـــــــا 
الباحـــــث فـــــي بحثـــــه عـــــن الحقيقـــــة، فاختيـــــار المـــــنهج المناســـــب للدراســـــة مـــــرتبط بطبيعـــــة الموضـــــوع 

 الذي يتناوله الباحث .
تحديـــــد العالقـــــة ونظـــــرا لطبيعـــــة موضـــــوعنا ومـــــن أجـــــل تشـــــخيص الظـــــاهرة وكشـــــف جوانبهـــــا، و     

ـــــدني الرياضـــــينحـــــو  النفســـــية )االتجاهـــــاتبـــــين عناصـــــرها   اوعالقتهـــــ ممارســـــة النشـــــاط الب
ـــــين أنـــــه مـــــن المناســـــب بـــــالتوافق النفســـــي االجتمـــــاعي لـــــد  تالميـــــذ المرحلـــــة الثانويـــــة( ، تب

ذلــــك لتماشــــيه مـــــع هــــدف الدراســــة، فالدراســــة الوصـــــفية و  االرتبــــاطي المــــنهج الوصـــــفياســــتخدام 
مــــاد علــــى جمــــع الحقـــــائق و خصــــائص ظــــاهرة معينــــة أو موقــــف معــــين باالعتتقريــــر  إلــــىتهــــدف 

ــــــــين متغيراتهــــــــا، و  تحليلهــــــــاتفســــــــيرها و  اســــــــتخالص دالالتهــــــــا، فهــــــــي إذا كمــــــــا ايجــــــــاد العالقــــــــات ب
ـــــر المـــــنهج الوصـــــفي'' مصـــــطفى حســـــن بـــــاهي ''يعرفهـــــا  ـــــاهج البحـــــث  ..... يعتب ـــــر من مـــــن أكث

ية، حيـــــــث الرياضـــــــية واإلجتماعيـــــــة و جـــــــال البحـــــــوث التربويـــــــة و النفســـــــخاصـــــــة فـــــــي ماســـــــتخداما و 
تفســــــيره، المدروســــــة، ووصــــــف الوضــــــع الــــــراهن و  علميــــــة للظــــــاهرةيهــــــتم بجمــــــع أوصــــــاف دقيقــــــة و 

الوصـــــفي ال يقتصـــــر المـــــنهج القائمـــــة بـــــين الظـــــواهر المختلفـــــة، و دراســـــة العالقـــــة  إلـــــىكمـــــا يهـــــدف 
ــــى جمــــع البيانــــات وتبويبهــــا، و  نمــــا يمتــــد عل ــــىا  ــــه يتضــــمن  إل ــــك ألن قــــدرا مــــن مــــا هــــو أبعــــد مــــن ذل

ــــذا  ــــائق، وتحليلهــــا تحلــــيال اليجــــب علــــى الباحــــث تصــــنيف البيانــــات و التفســــير لهــــذه البيانــــات، ل حق
 1تعميمات بشأن موضوع الدراسة.... '' إلىكافيا للوصول دقيقا و 
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 الـدراســة االستطالعية: .5
ـــــه، وهـــــي تعتبـــــر الدراســـــة االســـــتطالعية بمثابـــــة األســـــاس الجـــــوهري لبنـــــا خطـــــوة ء البحـــــث كل

ــــةأساســــية و  ــــه للتأكــــد  مهمــــة فــــي البحــــث العلمــــي، إذ مــــن خاللهــــا يمكــــن للباحــــث تجرب وســــائل بحث
 1 .دقتها و وضوحهامن سالمتها و 

إذا هــــــي عمليـــــــة يقــــــوم بهـــــــا الباحــــــث قصـــــــد تجربــــــة وســـــــائل بحثـــــــه  فالدراســــــة اإلســـــــتطالعية
نتــــــــائج المحصــــــــل عليهــــــــا فــــــــي لمعرفــــــــة صــــــــالحيتها، و صــــــــدقها لضــــــــمان دقــــــــة و موضــــــــوعية ال

ـــــاس مســـــتوى الصـــــدق تســـــبق هـــــذه الدراســـــالنهايـــــة و  ـــــداني، وتهـــــدف لقي ة اإلســـــتطالعية العمـــــل المي
) مقياســـــــي االتجاهـــــــات الثبـــــــات الـــــــذي تتمتـــــــع بـــــــه األداة المســـــــتخدمة فـــــــي الدراســـــــة الميدانيـــــــة و 

ـــــــوالتوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي (،  ـــــــة مختل ف الظـــــــروف كمـــــــا تســـــــاعد الباحـــــــث علـــــــى معرف
 .المحيطة بعملية التطبيق

علـــــى هـــــذا قمنـــــا قبـــــل المباشـــــرة بـــــإجراء الدراســـــة الميدانيـــــة بدراســـــة اســـــتطالعية كـــــان  بنـــــاءاو 
 الغرض منها ما يلي :

      تالميذذذل المر اذذذة الثانويذذذة والممثاذذذة بالسذذذنة ا ولذذذى معرفةةةج  اةةةت ع ماصمةةة  ع  ةةة
 خ ائ ه .( و مميزعصه و والثالثة ثانوي 

    التوافذذذذذف النفسذذذذذ   مقيذذذذذاج ا ت امذذذذذا  ومقيذذذذذاجع صأكةةةة  مةةةةةد  ةةةةةث يج   ع  ع   ةةةةة
 ذ ك مد خثل ع صعرض   اوعنب ع صا يج :و (ا  تماع 

 وضوح البنود و مالئمتها لمستوى العينة و خصائصها .  –أ 

 ) الصدق و الثبات ( .التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس المستخدم  –ب 

 التأكد من وضوح التعليمات . –ج 

  ســـــــية، و بالتـــــــالي تفـــــــادي الدراســـــــة الميدانيـــــــة األساالمعرفـــــــة المســـــــبقة لظـــــــروف إجـــــــراء
 العراقيل التي من شأنها أن تواجهنا .الصعوبات و 

  و لهــــذا قمنــــا بزيــــارة عينــــة بحثنــــا، حيــــث تــــم ذلــــك بعــــد ســــحب رخــــص تســــهيل المهمــــة مــــن
ـــــي  ـــــل ف ـــــا المتمث ـــــارة مجتمـــــع بحثن ـــــةإدارة المعهـــــد لزي ـــــة الثانوي ـــــذ المرحل ـــــا  تالمي إذ قمن

 بـالخطوات التالية:
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 أوال :  
ـــــــــارة إســـــــــتطالعية - ـــــــــة و  زي ـــــــــة الوطني ـــــــــبعض مـــــــــديريات التربي ـــــــــات ) الجزائـــــــــر ل الموجـــــــــودة بالوالي

ـــــــى المســـــــتوى غردايـــــــة ( و  ،ورقلـــــــة ،انم، عـــــــين تيموشـــــــنت تيـــــــارت، تيسمســـــــيلت، الجلفـــــــةمســـــــتغ عل
ـة )شـــــــــمال، هضـــــــــاب، الـــــــــوطني لتحديـــــــــد العينـــــــــة الممارســـــــــة وفـــــــــق مختلـــــــــف جهـــــــــات الجمهوريـــــــــ

، مســــــــتغانم  الجزائــــــــر الجزائــــــــري بواليــــــــة للشــــــــماليــــــــات ممثلــــــــة ثانو  ، حيــــــــث تــــــــم إختيــــــــارجنــــــــوب (
 ، وعين تيموشنت

 التي  تيارت، تيسمسيلت، الجلفة(ثانويات )ر فقد تم إختياهضاب أما فيما يخص منطقة ال
 (.   غرداية  ،ورقلة) الجنوب الجزائري فتمثلت في واليتي أما فيما يخص منطقة

 ثانيا : 
ونظـــــرا للحجـــــم الكبيـــــر لمجتمـــــع البحـــــث قمنـــــا باالعتمـــــاد علـــــى االحصـــــائيات الصـــــادرة مـــــن وزارة   

حســــــــب تقــــــــديرات الموســــــــم الدراســــــــي  التربيــــــــة الوطنيــــــــة عــــــــن طريــــــــق الموقــــــــع الرســــــــمي للــــــــوزارة 
اجـــــل ضـــــبط حجـــــم مجتمـــــع البحـــــث والمتمثـــــل فـــــي الســـــنة االولـــــى والثالثـــــة مـــــن  -2011/2010

البدنيــــــة والرياضــــــية فــــــي المؤسســــــات التربويــــــة فــــــي مختلــــــف منــــــاطق ثــــــانوي والممارســــــين للتربيــــــة 
الخصـــــائص العلميـــــة للبحـــــث قمنـــــا بزيـــــارة بعـــــض المؤسســـــات  وقصـــــد التعـــــرف علـــــى ، الجمهوريـــــة

بغيــــــة اختبــــــار ادوات البحــــــث ومــــــدى صــــــالحيتها بحيــــــث تــــــم اختيــــــار ثــــــالث مؤسســــــات عشــــــوائية 
الول والثالــــــــث مــــــــن اجــــــــل تلميــــــــذ وتلميــــــــذة فــــــــي المســـــــتويين ا 011واختيـــــــار عينــــــــة مكونــــــــة مـــــــن 

 تطبيق ادوات البحث المستعملة في الدراسة .
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 . المجتمع األصلي وعينة البحث : 0

مجتمع البحث و  يواجه الباحث عند شروعه القيام ببحثه مشكلة تحديد نطاق العمل، أي إختيار   
من المعروف أن أحد أهداف البحث العلمي هو إمكانية إقامة تعميمات على الظاهرة العينة، و 

غيرها من الظواهر، و الذي يعتمد على درجة كفاية العينة المستخدمة في  إلىموضوع الدراسة 
 البحث .

فالعينة إذا هي ذلك الجزء من المجتمع، يتم اختيارها وفق قواعد و طرق علمية، بحيث تمثل    
 .    (1)تمع تمثيال صحيحاالمج

)السنة االولى والسنة تالميذ المرحلة الثانوية وعلى هذا األساس يتكون مجتمع بحثنا من    
لكن مع مراعاة  المستوى والجنس )األولى  المنتظمة  عشوائيةبالطريقة العينة ال ، تم اختيارالثالثة(

ذكور  533تلميذ ) 653، من بينهم يذةتلميذ وتلم 263ثانوي ، الثالثة ثانوي(، يقدر عددهم بـ 
نظرا للحجم   إناث(  ثالثة ثانوي 533ذكور ، 533تلميذ ) 653إناث( سنة أولى ثانوي و 533،

لحساب حجم العينة معادلة ريتشارد جيجر وتم استعمال  (2)(42303والمقدر بـ ) الكبير للمجتمع
  3.32عند مستوى الداللة 

 سنة أولى وسنة ثالثة لألسباب التالية : يتم اختيار مستويبحيث 
  باعتبار تالميذ مستوى األولى ثانوي النتقالهم من مرحلة ال مرحلة دراسية جديدة وبرامج

 ومجتمع دراسي جديد ، وهذا ربما ما يؤثر في االندماج واالتجاه . جديدة

 عن ، الدراسي للمرحلة الثانوية عمندمجون في المجتمتالميذ مستوى ثالثة ثانوي  اعتبار
  طريق الخبرة المكتسبة في المرحلة الثانوية باإلضافة الى العوامل االخرى التي تصاحبها 

 على كل من الثانويات التالية :تلميذ وتلميذة  078عددهم  يتوزع أفراد العينة و البالغ

 * و الجدول التالي يوضح التوزيع المكاني لعينة الدراسة:     
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 :( : يوضح توزيع العينة في المجال المكاني للدراسة 01جدول رقم ) 

 المجموع اإلناث الذكور الثانويات الواليات المناطق

مال
لش
ا

 

 الجزائر
 52 10 11 ثانوية المقراني

 42 29 13 ثانوية بابا احسن
 39 15 24 ثانوية العاشور

 47 09 29 ثانوية ولد قابلية مستغانم
 29 16 13 نوفمبر 5ثانوية 

 36 15 21 ثانوية عبد المومن  ع/تيموشنت
 35 16 19 ثانوية بوحجر

اب
هض

ال
 

 40 18 22 ثانوية بن عبد الكريم تيارت
 33 15 18 ثانوية افلح

 تيسمسيلت
 47 20 27 ثانوية محمد بونعامة

 39 14 25 ديسمبر 55ثانوية 
 38 24 14 ثانوية عبد القادر ساردو

 41 19 22 ثانوية عمر ادريس الجلفة
 42 21 21 ثانوية البشير بلحرش

وب
لجن
ا

 
 56 30 26 ثانوية علي مالح ورقلة

 60 34 26 ثانوية مبارك الميلي

 غرداية
 52 22 30 ثانوية الضاية

 54 20 34 ثانوية سيدي اعباز
 58 33 25 ثانوية مفدي زكرياء

 078 420 420 المجمـــــــــــــــــوع
 
 
 
 
 



 

 . أدوات جمـع البيـانات:6

لغـــــــــــرض جمـــــــــــع المعطيـــــــــــات مـــــــــــن الميـــــــــــدان عـــــــــــن موضـــــــــــوع الدراســـــــــــة، علـــــــــــى الباحـــــــــــث 
ــــــــــــاء ــــــــــــذلك، و  انتق ــــــــــــه أن أداة البحــــــــــــث تاألداة المناســــــــــــبة ل ــــــــــــق علي ســــــــــــاعد الباحــــــــــــث مــــــــــــن المتف

 :على تحقيق هدفين هما
 تساعد على جمع المعلومات و الحقائق المتعلقة بموضوع البحث. –

 .1تجعل الباحث يتقيد بموضوع بحثه، و عدم الخروج عن أطره العريضة  –
منـــــــــــه فـــــــــــأداة البحـــــــــــث هـــــــــــي الوســـــــــــيلة الوحيـــــــــــدة التـــــــــــي يمكـــــــــــن بواســـــــــــطتها للباحـــــــــــث حـــــــــــل و   

 المشكلة، و قد إستخدمنا في بحثنا هذا ما يلي :
 التجاهات :مقياس كينيون ل . 3. 6
 :اإلطار المرجعي لمقياس االتجاهات . 3.  3.  6

مقيـــــــــــاس االتجاهـــــــــــات نحـــــــــــو النشـــــــــــاط البـــــــــــدني وضـــــــــــعه فـــــــــــي االصـــــــــــل جيرالـــــــــــد كينـــــــــــون      
Gerald kenyon . واعد صورته العربية محمد حسن عالوي 

ــــــــــــــراض النشــــــــــــــاط البــــــــــــــدني النشــــــــــــــاط      ــــــــــــــى اســــــــــــــاس افت ــــــــــــــاس عل وقــــــــــــــد تــــــــــــــم وضــــــــــــــع المقي
الرياضــــــــــي، يمنــــــــــك تبســــــــــيطه الــــــــــى مكونــــــــــات اكثــــــــــر تحديــــــــــدا واوضــــــــــح معنــــــــــي، كمــــــــــا يمنــــــــــك 

 تقسيمه الى فئات فرعية غير متجانسة تقريبا.
وفـــــــــــي رأي"كينـــــــــــون" الفـــــــــــرد قـــــــــــد يتخـــــــــــذ اتجاهـــــــــــا موجبـــــــــــا نحـــــــــــو بعـــــــــــض هـــــــــــذه الفئـــــــــــات او    

تخـــــــــــــذ اتجاهـــــــــــــا ســـــــــــــالبا نحـــــــــــــو بعـــــــــــــض الفئـــــــــــــات او المكونـــــــــــــات المكونـــــــــــــات الفرعيـــــــــــــة وقـــــــــــــد ي
 الفرعية االخرى.

ـــــت نســـــبيا يعكـــــس كـــــل مـــــن وجهـــــة      ـــــون" هـــــو اســـــتعداد مركـــــب ثاب ـــــا لمفهـــــوم" كين واالتجـــــاه طبق
وفــــــي  alstractاو مجــــــردا  Concreteوشــــــدة الشــــــعور نحــــــو موضــــــوع تقنــــــي ســــــواء كــــــان عيلنــــــا

ضــــــــوء هــــــــذه المفــــــــاهيم الســــــــابقة وفــــــــي اطــــــــار بعــــــــض الدراســــــــات النظريــــــــة والتجريبيــــــــة اســــــــتطاع 
 كالتالي :النشاط البدني "كينون" ان يحدد ستة ابعاد لالتجاهات نحو النشاط البدني 

 كخبرة اجتماعية . .0

 النشاط البدني للصحة واللياقة .2
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 النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة . .3

 جمالية. النشاط البدني كخبرة .4

 النشاط البدني لخفض التوتر. .5

 النشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي . .6

 . كيفية تطبيق وتصحيح أداة البحث : 1
قبــــــــل إجــــــــراء التطبيــــــــق الميــــــــداني النهــــــــائي ألداة البحــــــــث، و المتمثــــــــل فــــــــي توزيــــــــع مقيــــــــاس 

ــــــة الثانويــــــة كــــــان ال بــــــد لنــــــا مــــــن  االتجاهــــــات علــــــى أفــــــراد العينــــــة، والمتمثلــــــة فــــــي تالميــــــذ المرحل
 المرور بالمراحل و الخطوات األساسية التالية:

 . إبراز الخصائص السيكومترية ألداة البحث: 1.  1
مقيـــــاس االتجاهـــــات مـــــن طـــــرف العديـــــد مـــــن البـــــاحثين  صـــــدقو ثبـــــات لقـــــد تـــــم التأكـــــد مـــــن 

الـــــذين طبقـــــوه فـــــي الدراســـــات الســـــابقة فـــــي البيئـــــة العربيـــــة، و كنمـــــوذج لـــــذلك نأخـــــذ الدراســـــة التـــــي 
ت فـــــي البيئـــــة المصـــــرية حيـــــث تـــــم إيجـــــاد معـــــامالت ثبـــــات أبعـــــاد الصـــــورة العربيـــــة للمقيـــــاس أجريـــــ

تلميــــــذ مــــــن الصــــــف الثــــــاني بإحــــــدى مــــــدارس  11أســــــابيع علــــــى  4بطريقــــــة إعــــــادة التطبيــــــق بعــــــد 
تميــــــز أبعــــــاد المقيــــــاس بمعامالتهــــــا ثبــــــات عاليــــــة نســــــبيا  إلــــــىمحافظــــــة القــــــاهرة وأشــــــارت النتــــــائج 

ــــين ) وتراوحــــت مــــا ــــى،1.11ب ــــاس 1.98إل ــــة للمقي ــــم إيجــــاد معــــامالت ثبــــات الصــــورة العربي ( ، كمــــا ت
ــــــى  ــــــار بعــــــد اســــــبوعين عل ــــــة إعــــــادة االختب ــــــب 11بطريق ــــــة طال ــــــة الرياضــــــية  مــــــن طلب ــــــة التربي كلي

 (. 1.82، 1.99بين) بالجزيرة وتراوحت معامالت ثبات المقياس ما
اب بهــــــدف التعــــــرف علــــــى الخصــــــائص الســــــيكومترية لــــــألداة المطبقــــــة فــــــي بحثنــــــا، و حســــــو 
( تلميــــــذ وتلميــــــذة مــــــن أفــــــراد  611، قمنــــــا بتطبيقــــــه علــــــى ) الصــــــدق و معامــــــل  الثبــــــاتمعامــــــل 

 .إناث 11ذكور و 11العينة اإلجمالية، حيث إخترنا
 .مرة واحدة وذلك باستعمال طريقة التجزئة النصفيةبحيث طبقنا عليهم المقياس 

 تحقيق جملة من الغايات هي : وكان هدف ذلك
 معرفة مدى تناسب مقياس كينيون لعينة البحث  -

 إبراز األسس العلمية للمقياس ) الصدق والثبات ، الموضوعية  (. -

 معرفة الصعوبات التي يمكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها. -

 



 

 الثبـات : . 1.  1.  1
ــــــه  ــــــد، إذ يعرف ــــــار الجي ــــــع بهــــــا االختب ــــــار صــــــفة أساســــــية يجــــــب أن يتمت ــــــات االختب ــــــر ثب يعتب

( بأنــــــه مــــــدى الدقــــــة و اإلتســــــاق، و إســــــتقرار النتــــــائج عنــــــد تطبيــــــق  6889مقــــــدم عبــــــد الحفــــــيظ ) 
 .( 1)أدوات جمع المعلومات على عينة من األفراد في مناسبتين مختلفتين 

ــــاتأمــــا فــــي الدراســــة الحاليــــة فقــــد أعيــــد حســــاب  الــــذي أعــــد صــــورته  االتجاهــــات مقيــــاس ثب
ـــــة محمـــــد حســـــن عـــــالوي، و الم ـــــق فـــــي بحثنـــــا للتأكـــــد مـــــن ســـــالمته و العربي مالئمتـــــه لموضـــــوع طب

 .بيرسونكان ذلك عن طريق معامل االرتباط سة، و الدرا
 (12وقد دلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجات ثبات عالية وهذا مايبينه الجدول رقم )

 . الصدق:9.1.1
لغــــــرض التأكــــــد مــــــن صــــــدق اختبــــــار كينيــــــون لقيــــــاس االتجاهــــــات اســــــتخدم معامــــــل الصــــــدق      

ــــــدرجات الحقيقــــــة ، والتــــــي خلصــــــت مــــــن  ــــــدرجات التجريبيــــــة بالنســــــبة ل ــــــذاتي باعتبــــــاره صــــــدق ال ال
ـــــذي يقـــــاس بحســـــ ـــــاتشـــــوائبها )أخطـــــاء القيـــــاس( وال ، وتبـــــين أن اب الجـــــذر التربيعـــــي لمعامـــــل الثب

ت نحـــــــو ممارســـــــة النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي يمتـــــــاز بصـــــــدق اختبـــــــار كينيـــــــون لقيـــــــاس االتجاهـــــــا
 (.12ذاتي عالي ألبعاده الستة كما يبينه الجـدول رقم )

 . الموضوعية :3.1.1
يتمتــــع  اختبـــــار كينيــــون لقيـــــاس االتجاهــــات بالســـــهولة والوضــــوح كمـــــا انــــه غيـــــر قابــــل لتخمـــــين أو 

األردن  –العربيـــــة ، مصـــــر التقـــــويم الـــــذاتي ، كمـــــا اســـــتخدم هـــــذا االختبـــــار فـــــي كثيـــــر مـــــن الـــــدول 
 في دراسات من نفس االتجاه وأعطى موضوعية اكثر للدراسة .   ، الجزائر ، السعودية

 و لتوضيح الخطوات السابقة أكثر هناك الجدول التالي :       
 

 

 

 
 
 

                                                 
 (   119، ص1773.بدونطبعة اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( مقدم عبد الحفيظ :1



 

 ( يبين ثبات وصدق مقياس جيرالد كينيون لقياس االتجاهات02جدول رقم )
 معامل الصدق الثباتمعامل  حجم العينة األبعاد

 1.71 1.93 111 النشاط البدني كخبرة اجتماعية 
 1.91 1.11 111 النشاط البدني للصحة واللياقة

 1.73 1.99 111 النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة 
 1.71 1.71 111 النشاط البدني كخبرة جمالية.
 1.76 1.71 111 النشاط البدني لخفض التوتر

 1.71 1.79 111 كخبرة للتفوق الرياضيالنشاط البدني 
 

 حساب معامل الصــدق :  –ثانيا
لقد تم إستنتاج معامل صدق المقياس إنطالقا من النتيجة النهائية لمعامل الثبات المحسوب   

 جذر معامل الثباتتساوي  معامل الصدقللعينة الكلية وفق المعادلة التالية : 
 الثبات معامل أي : معامل الصدق=

 طريقة تصحيح أداة البحث : . 9.  1
 التصحـيـــح :

ـــــاس مـــــن خـــــالل مالحظـــــة مكـــــان العالمـــــة   ـــــد تـــــم تصـــــحيح المقي ( الموافقـــــة لـــــرأي   x)لق
ـــــــذلك، و فـــــــي األخيـــــــر وبعـــــــد اإلنتهـــــــاء مـــــــن  المجيـــــــب مـــــــع الدرجـــــــة الموضـــــــوعة و المقابلـــــــة ل
عمليـــــة تقـــــدير كـــــل عبـــــارة نقـــــوم بحســـــاب درجـــــة المقيـــــاس ككـــــل، ودرجـــــة كـــــل بعـــــد مـــــن أبعـــــاد 
المقيـــــاس الموافـــــق إلحـــــدى الفرضـــــيات الموضـــــوعة، و هـــــذا لكـــــل فـــــرد فـــــي العينـــــة كمـــــا يبينـــــه 

 الجدول التالي:
 ( يبين درجات العبارات الموجبة والسالبة.03ل رقم )الجدو

 العبارات السالبة العبارات الموجبة اآلراء
 85 81 أوافق بدرجة كبيرة

 82 87 أوافق
 80 80 لم أكون رأي بعد

 87 82 أعارض
 81 85 أعارض بدرجة كبيرة

 



 

 طريقة تقدير درجات المقياس: .1 .9 .1
العبارات، أي أنه تعطى  يتبع هذا المقياس طريقة تدرج الدرجات تبعا إليجابية و سلبية     

، كما تعطى على الترتيب الدرجات : الموجبة( على الترتيب للعبارة  1-9-3-6-1الدرجات : ) 
، و الجدول التالي يبين الفقرات السالبة و الموجبة في  السالبة( للعبارات  1-9-3-6-1) 
 ياس :المق

 ( يبين أبعاد المقياس وأرقام كل من العبارات اإليجابية والسلبية04الجدول رقم)
 األبعاد أرقام العبارات اإليجابية أرقام العبارات السلبية عدد العبارات

2 34 ،04 ،64، 33 ،34 ،53 ،52 ،54 
 النشاط البدني كخبرة اجتماعية

 النشاط البدني للصحة واللياقة 64،  63، 05، 50، 32، 32، 33، 6 04، 54، 4 33

 النشاط البدني كخبرة توتر مخاطرة 20، 23،  65،  52، 4 02، 55،  30،  3 4

4 ------------ 
0 ،2  ،36  ،03  ،00  ،02 ،63 ،62 

،62 

 النشاط البدني كخبرة جمالية

 النشاط البدني لخفض التوتر 23، 66،  04، 54،  53،  34، 35 26، 03 4

2 2 ،56 ،64 ،25 5 ،4 ،06 ،60 
 النشاط البدني للتفوق الرياضي 

 

 تحديد الخط السيكولوجي للمقياس المطبق :.9. 5
تعطينا بمجملها مفهوما  عبارة ( 26لقد تألف المقياس في صورته النهائية على )            

 : ( و بالتالي فإن 543 و 26للذات تتراوح قيمه بين ) 
 مقياس االتجاهات: أن يحصل عليها المعوق حركيا فييمكن أقل درجة  -33

3  ×26  =26 
 مقياس االتجاهات : يمكن أن يحصل عليها التلميذ فيأعلى درجة  - 35     

2  ×26  =543  

المتوسط الحسابي النموذجي للمقياس = حاصل ضرب درجة اإلجابة النموذجية التي تقع  – 13     
  345=  26× 0عدد فقرات المقياس أي : × في وسط إحتماالت اإلجابة 

 و هذا ما سمح لنا بتحديد المستويات ابعاد االتجاهات الستة  و هي كما يلي :      
 ( 332 – 26يوافق الدرجات : )   : المستو  السلبي جدا لالتجاهات -



 

 ( 345 – 332يـوافـق الدرجات : )      : المستو  السلبـي لالتجاهات -
 ( 534 – 345يوافـق الدرجات : )     : المستو  اإليجابـي لالتجاهات -
 ( 911 – 914: يوافـق الدرجات : ) المستو  اإليجابي جدا لالتجاهات -

 مقياس التوافق النفسي االجتماعي:. 4
 وصف مقياس التوافق النفسي االجتماعي: .3. 4

مقيـــــــــاس التوافـــــــــق النفســـــــــي االجتمـــــــــاعي  والـــــــــذي وضـــــــــعه فـــــــــي األصـــــــــل كـــــــــالرك وينجـــــــــز 
وقــــــد خصــــــص للمرحلــــــة المتوســــــطة كاختبــــــار للشخصــــــية فــــــي منطقــــــة  وارنســــــت وشــــــورب ولــــــويس

 .كاليفورنيا واعد صورته العربية "الدكتور عطية هنا" ليناسب البيئة المصرية 

د االختبـــــــار انــــــه مـــــــن الممكـــــــن اســــــتخدامه فـــــــي عـــــــدة أمــــــاكن كالكشـــــــف عـــــــن توافـــــــق ويــــــذكر معـــــــ
ــــــي تواجهــــــه وكــــــذا عــــــن إرضــــــاء  ــــــره ومــــــع مشــــــكالته والظــــــروف الت المراهــــــق مــــــع نفســــــه ومــــــع غي
ــــه األساســــية وكــــذا  ــــة التــــي يعــــي، فيهــــا التــــي يعــــي، فيهــــا المراهــــق لحاجات األســــرة والمدرســــة والبيئ

وطريقــــــة تنشــــــئته وبنــــــواحي الضــــــعف أو القــــــوة فــــــي فــــــي البحــــــوث والدراســــــات المتعلقــــــة بــــــالمراهق 
الـــــنظم المدرســـــية الســـــائدة وذلـــــك بمقارنـــــة مجموعـــــات المـــــراهقين الـــــذين يخضـــــعون لـــــنظم مدرســـــية 
متباينــــــة وهكــــــذا ف وهكــــــذا فــــــإن أهميــــــة هــــــذا االختبــــــار تــــــزداد بالنســــــبة لدراســــــتنا الحاليــــــة ومــــــدى 

 ياضي .أهميتها في تغيير اتجاهات المراهقين نحو النشاط البدني الر 
ويحتـــــوي المقيـــــاس علـــــى قســـــمين قســـــم خـــــاص بـــــالتوافق النفســـــي والقســـــم األخـــــر خـــــاص بـــــالتوافق 

عبــــــارة  05االجتمــــــاعي بحيــــــث كــــــل قســــــم يحتــــــوي علــــــى ســــــتة أجــــــزاء وكــــــل جــــــزء يحتــــــوي علــــــى 
 ويتكون مقياس التوافق النفسي االجتماعي في قسمين وهي كاالتي  :

 القسم األول: التوافق النفسي 
 ، ويتضمن النواحي التالية:الشعور باألمن الذاتي  م على أساسيقوم هذا القس  
 .اعتماد المراهق على نفسه - أ

 .إحساس المراهق بقيمته - ب

 .خلو المراهق من األعراض العصبية - ج

 .شعور المراهق بحريته - د

 .شعور المراهق باالنتماء    -م



 

 االنفراد . إلىتحرير المراهق من الميل  -و

 القسم الثاني : التوافق االجتماعي 
يقـــــــوم هـــــــذا القســـــــم علـــــــى أســـــــاس الشـــــــعور بـــــــاألمن االجتمـــــــاعي ، وهـــــــو يتضـــــــمن النـــــــواحي       

 التالية :
 اعتراف المراهق بالمستويات االجتماعية .    - أ

 اكتساب المراهق للمهارات االجتماعية.  - ب

 تحرر المراهق من الميول المضادة للمجتمع.  - ج

 عالقة المراهق بأسرته.    - د

 عالقات المراهق في المدرسة .    - م

 عالقات المراهق في البيئة المحلية .     - و

ــــــارة بوضــــــع عالمــــــة ) ــــــب علــــــى كــــــل عب ــــــى المجيــــــب أن يجي ــــــي الخانــــــة الموجــــــودة xو عل ( ف
 تنطبق .  أمام كل عبارة التي يراها تنطبق عليه أو ال

 كيفية تطبيق و تصحيح أداة البحث : .9.1.4
قبــــــــل إجــــــــراء التطبيــــــــق الميــــــــداني النهــــــــائي ألداة البحــــــــث، و المتمثــــــــل فــــــــي توزيــــــــع مقيــــــــاس 
ـــــاس االتجاهـــــات،  ـــــق عليهـــــا مقي ـــــة التـــــي طب ـــــى نفـــــس أفـــــراد العين التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي  عل
والمتمثلــــــة فــــــي تالميــــــذ المرحلـــــــة الثانويــــــة كــــــان ال بــــــد لنـــــــا مــــــن المــــــرور بالمراحــــــل و الخطـــــــوات 

 اسية التالية :ـاألس
 إبراز الخصائص السيكومترية ألداة البحث : .3.1.4
مقيـــــاس االتجاهـــــات مـــــن طـــــرف العديـــــد مـــــن البـــــاحثين  صـــــدقو ثبـــــات لقـــــد تـــــم التأكـــــد مـــــن      

الـــــذين طبقـــــوه فـــــي الدراســـــات الســـــابقة فـــــي البيئـــــة العربيـــــة، و كنمـــــوذج لـــــذلك نأخـــــذ الدراســـــة التـــــي 
بتطبيــــــق هــــــذا االختبــــــار علــــــى  العديــــــد مــــــن البــــــاحثينأجريــــــت فــــــي البيئــــــة الجزائريــــــة  حيــــــث قــــــام 

ـــــــة مـــــــن المـــــــراهقين أثنـــــــاء إعـــــــداد ـــــــى معـــــــدالت  والـــــــدكتوراهالماجيســـــــتر  رســـــــائل  عين وحصـــــــل عل
 الثبات التالية :

 12829الى  1.911التوافق النفسي  -
 12891الى 1.998التوافق االجتماعي  -
 12869إلى  1.911التوافق العام )النفسي االجتماعي (  -



 

الخصائص السيكومترية لألداة المطبقة في بحثنا، و حساب معامل  و بهدف التعرف على   
( تلميذ وتلميذة من أفراد العينة اإلجمالية،  111، قمنا بتطبيقه على ) الصدق و معامل  الثبات

 . إناث 11ذكور و 11حيث إخترنا
 .  مرة واحدة باستعمال طريقة التجزئة النصفيةبحيث طبقنا عليهم المقياس 

 الثبــــات : .1.3 .1 .4 
يعتبر ثبات االختبار صفة أساسية يجب أن يتمتع بها االختبار الجيد، إذ يعرفه مقدم عبد 

استقرار النتائج عند تطبيق أدوات جمع المعلومات ( بأنه مدى الدقة و االتساق، و  6889الحفيظ ) 
 .(1)على عينة من األفراد في مناسبتين مختلفتين 

الذي أعد  التوافق النفسي االجتماعي  مقياس ثباتة فقد أعيد حساب أما في الدراسة الحالي
صورته العربية الدكتور عطية هنا، و المطبق في بحثنا للتأكد من سالمته، و مالئمته لموضوع 

باستعمال بين الدرجات التي حصل عليها األفراد  معامل االرتباطالدراسة، و كان ذلك عن طريق 
وتطابقت قيل أن درجة ثبات االختبار  لنصفينفإذا أثبتت الدرجات في ا، طريقة التجزئة النصفية

 كبيرة.
 (11يبينه الجدول رقم ) وقد دلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجات ثبات عالية وهذا ما

 يبين معامالت الثبات لالختبار (11الجدول رقم )
 القسم األول
 القسم الثاني معامالت الثابت التوافق النفسي

 معامالت الثبات التوافق االجتماعي

اعتماد المراهق على 
 نفسه

اكتساب المراهق للمهارات  1.911
 االجتماعية

1.171 

خلو المراهق من 
 األعراض العصبية

تحرر المراهق من الميول  1.716
 المضادة للمجتمع.

1.913 

عالقات المراهق في  1.179 شعور المراهق بحريته
 المدرسة .

1.911 

تحرير المراهق من الميل 
 االنفراد إلى

عالقات المراهق في البيئة  1.194
 المحلية

1.939 
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 الصدق:. 9.3. 1. 4
إن صدق االختبار هو مقدرته على قياس ما وضع من اجل السلم المراد قياسها ، ويعتمد 

صالحيته معدوا االختبارات النفسية على العديد من الطرق لمعرفة مدى صالحية االختبار وعدم 
 ،كارتباط نتائجه بنتائج محاكاة واختبارات خارجية أو الجذر التربيعي لمعامالت ثباته وغيرها .

أما بالنسبة لصدق هذا االختبار لم يذكر مؤلفوه شيئا عن ذلك ، وقد استدلوا عليه من 
قد أشاروا االنتقاء الدقيق لعناصره ، وهذا المعيار في نظرهم من اكبر الضمانات للصدق ، وبهذا ف

ما يشبه الصدق المنطقي أو ما يطلق عليه " روبرت ثور ندايك" الصدق عن طريق تحليل  إلى
محتويات االختبار والصدق التكويني وقد ذكروا أن معامالت االرتباط التي وجدت بين أجزاء 

، لذا  كلية الشخصية إلىأنماط سلوكية متميزة ، ولكنها في الوقت نفسه تشير  إلىاالختبار تشير 
فإن هذه األلفاظ ليست منعزلة عن بعضها البعض ، وعالوة على دالالت الصدق التي ذكرها 
مؤلف االختبار ، فقد قام مقرب االختبار بحساب معامل صدق اإلختبار على البيئة في النواحي 

عض المقابلة لهذه األجزاء وقد تم الحصول على تقديرات المدرسين على استمارة تقدير المدرس لب
 نواحي شخصية التلميذ . والجدول التالي يبن معامالت الصدق الذاتي لالختبار:

 ( يبين معامالت الصدق الذاتي لالختبار14الجدول رقم)
 القسم األول
 القسم الثاني معامالت الصدق التوافق النفسي

 التوافق االجتماعي
معامالت 
 الصدق

اعتماد المراهق على 
 نفسه

1.711 
للمهارات  اكتساب المراهق

 االجتماعية
1.979 

خلو المراهق من 
 األعراض العصبية

تحرر المراهق من الميول  1.714
 المضادة للمجتمع.

1.974 

عالقات المراهق في  1.973 شعور المراهق بحريته
 المدرسة .

1.733 

تحرير المراهق من الميل 
 االنفراد إلى

عالقات المراهق في البيئة  1.994
 المحلية

1.711 

 

 

 

 



 

 تحديد الخط السيكولوجي للمقياس المطبق : .9. 4

العبارات، أي أنه تعطى  يتبع هذا المقياس طريقة تدرج الدرجات تبعا إليجابية و سلبية    
( على اإلجابة السالبة  بحيث تجمع كل العالمات 6( على اإلجابة الموجبة والدرجة )2الدرجات ) 

 عبارات المقياس وتسجل .المتحصل عليها من خالل إجاباته على 
تتراوح  و طبقا لهذا النظام فإن أقصى و أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص في المقياس

 : ( و بالتالي فإن 341و  191قيمه بين ) 
 :التوافق النفسي االجتماعيمقياس  يمكن أن يحصل عليها المعوق حركيا فيأقل درجة  -10

3 ×323  =323 
 :التوافق النفسي االجتماعيمقياس  يمكن أن يحصل عليها التلميذ فيأعلى درجة  - 12  

5 ×323  =043  
 

 .  بالنسبة للتوافق النفسي :3
 =9أعلى درجة للمقياسx71 =191 
 10أدنى درجة للمقياس x7 =71 

 

 بالنسبة للتوافق االجتماعي : .5
  = 9أعلى درجة للمقياس x71  =191 

  0 1للمقياس =أدنى درجة x7  =71 

 :التوافق النفسي االجتماعي  .0 
  = 9أعلى درجة للمقياس x191  =341 

 = 1أدنى درجة للمقياس x191  =191 

 
 
 
 



 

 التصحـيـــح :
( الموافقة لرأي المجيب مع   x)لقد تم تصحيح المقياس من خالل مالحظة مكان العالمة 

الدرجة الموضوعة و المقابلة لذلك، و في األخير و بعد اإلنتهاء من عملية تقدير كل عبارة نقوم 
بحساب درجة المقياس ككل . وهذا عن طريق التحليل االحصائي الذي يمكننا من التعامل مع 

مية كبيرة بالنسبة لهذا البحث ، النتائج بطريقة موضوعية ، والخروج بنتائج علمية ودقيقة لها أه
وعليه فحسب موضوع  الدراسة او البحث استعملنا قوانين إحصائية نراها مناسبة و الموضوع 

إذ يعتبر الطريقة   ANOVAتحليل التباين االحادي وتتالءم مع تحليل النتائج وهي اختبار 
يه خواص وقواعد تخدم موضوع التحليلية االحصائية المثلى لدراسة الفروق بين المتوسطات كما لد

 بحثنا .
وكذا استخدمنا "معامل االرتباط " للتعرف على طبيعة وقوة العالقة بين متغيرين او أكثر ،    

التباين المشترك بين المتغيرين فمعامل االرتباط هو شبه التباين ، فإذا كان  إلىويشير االرتباط 
د في المتغير ""فهذا يعني أن العالقة بينهما عالقة التباين الموجود في المتغير "" هو نفسه الموجو 

( كانت 6قوية ، وبالتالي كلما كانت نسبة التباين تامة ، فكلما اقترب معامل االرتباط من )+
(  كانت 6-العالقة بين المتغيرين موجبة وقوية في أن واحد ، وكلما اقترب معامل االرتباط من  )

 العالقة بين المتغيرين سالبة .
  :األساليب اإلحصائية المستعملة.4

في  الباحث تساعد خاصة، إحصائية أساليب يفرض منه والهدف الموضوع طبيعة إن
 تم اإلعتماد وقد الدراسة، موضوع الظاهرة خاللها من ويحلل يفسر ومعطيات، نتائجإلى  الوصول

هي كما تصميم الدراسة و  لطبيعة المناسبة اإلحصائية األساليب من جملة على الدراسة هذه في
 يلي :

 :التالية األساليب ويتضمن :اإلحصــاء الوصفــي .3 .4

 :المتوسط الحسابي. 3 .3. 4

إبراز  يعنىالمركزية و  النزعة مقاييس أحد وهو شيوعا، اإلحصائية األساليب أكثر من يعتبر
 .   (1)الوسط  في الدرجات مدى انتشار
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 :االنحراف المعياري. 5 .3 .4

 عن القيم لمتوسط مربعاتي عيألترب أنه الجذر على ويعرف التشتت، مقاييس أهم من يعتبر
 1العينة .   مدى انسجام أي األفراد، توزيع طبيعة معرفة في ويفيدنا الحسابي، متوسطها

 يحسب المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري على الترتيب وفق المعادلتين :  
 

X = Fi Xi 

  N                    
S =    Fi (Xi – X)

 2 
            N                

 
  :ويتضمن األساليب التالية :اإلحصــاء االستداللي .5. 4
  :معـامل اإلرتبـاط بيرسون . 3. 5. 4

 لمعرفة األسلوب بهذا االستعانة واالرتباطات، وتمت العالقات داللة عن يستعمل للكشفو 
 .رياضي والتوافق النفسي االجتماعياتجاهات المراهقين نحو النشاط البدني البين  العالقة

 
 

 وفق المعادلة :        معـامل اإلرتبـاط بيرسون يحسب 
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 ANOVAاختبار تحليل التباين:  .  5.  5. 4

 .ات العينةمتوسط مابين داللة الفروق حساب في األسلوب، هذا ويستخدم
∑              وفق المعادلة: ANOVAيحسب اختبار تحليل التباين 

 

 

   
  

 كرومباخ ( :معامل الثبات ) . 0. 5 .4
خالل لمختلف األبعـاد في المقياسين مـن  الثباتلقياس  معامل االرتباط ستعمالاتم  -       

        :  توظيف القيم في المعادلة التالية
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 كرومباخ :معامل الثبات       :   حيث
                R:االرتباط بين قيم نصفي البعد معامل 

 : ثوابت9و1                 
 نة :لحساب حجم العي معادلة جيجر رتشار. 3. 9 .1

 وي سب  ات ع عينج وفق ع معا ج ع صا يج : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصائي ( SPSS :ibm 20 ,00 بنظام )  باالستعانة اإلحصائية المعالجة تمت مالحـظـة:
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 تطبيقي لثانيالفصل ا
 وتحليل ومناقشة النتائجعرض 

  



 

 . عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:0

ــــــائج الفرضــــــية.0.0 ــــــل نت ــــــى:  االساســــــية تحلي ــــــة االول ــــــى وجــــــود عالقــــــة دال والتــــــي تــــــنص عل
 .التوافق النفسي االجتماعياالتجاه نحو النشاط البدني الرياضي و ابعاد احصائيا بين 

  نحـــــو النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي  اجتماعيـــــةالنشـــــاط البـــــدني كخبـــــرة بعـــــد تحليـــــل نتـــــائج
 :وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية

النشـــــاط البـــــدني كخبـــــرة بعـــــد بـــــين  Rيبـــــين قـــــيم المتوســـــط الحســـــابي و قـــــيم (:17الجـــــدول رقـــــم)
 .اجتماعية و التوافق النفسي االجتماعي 

 األبعاد

 الدرجة الكلية للمقياس
 المتوسط
 الحسابي

R 
 المحسوبة

R 
 المجدولة

 درجة
 حرية

 مستو 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

 27.39 النشاط البدني كخبرة اجتماعية
 دال 1.11 938 1.079 0.75

 139.33 التوافق النفسي االجتماعي

 

 

1 2 3

0,75 االتجاهات 27,39 839

0,75 التوافق 139,33 839

R: 0,75 27,39 

DF: 839 

R: 0,75 

139,33 

DF: 839 
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 لدرجة االرتباط بين بعد الخبرة االجتماعية والتوافق( 03)التمثيل البياني رقم 



 

 لبعـــد أن المتوســـط الحســـابيR (الـــذي يبـــين قيمـــة00نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم)     
ــــةالنشــــاط  ــــرة اجتماعي ــــدني كخب ـــــ " الب للتوافــــق النفســــي " و المتوســــط الحســــابي 9..70قــــدر ب

المحســــــوبة فقــــــد بلــــــغ   R" ، أمــــــا فيمــــــا يخــــــص قيمــــــة...6.9فقــــــد قــــــدر بـــــــ" االجتمــــــاعي
ــــــــــــر مــــــــــــن قيمــــــــــــة 0.05" ــــــــــــة "R" و هــــــــــــي أكب ( عنــــــــــــد 0.606 >0.05" أي )0.606الجدولي

 ودالــــــة إرتباطيــــــة موجبــــــة" ،و هــــــي قيمــــــة تبــــــين أن هنــــــاك عالقــــــة ∞=0.05مســــــتوى الداللــــــة "
التوافــــــــق النفســــــــي االجتمــــــــاعي، وهــــــــي مــــــــا و  بعــــــــد النشــــــــاط البــــــــدني كخبــــــــرة اجتماعيــــــــةبــــــــين 

( والـــــــذي يوضـــــــح االرتبـــــــاط الحاصـــــــل بـــــــين المتغيـــــــرين 00يوضـــــــحها التمثيـــــــل البيـــــــاني رقـــــــم )
 . 6.9عند المتوسطات الحسابية للعينة في كل متغير وذلك عند درجة الحرية 

  نحـــــو النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي  ط البـــــدني للصـــــحة واللياقـــــةالنشـــــابعـــــد تحليـــــل نتـــــائج
 :وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية

ــــم) ــــين  Rيبــــين قــــيم المتوســــط الحســــابي و قــــيم (:19الجــــدول رق ــــدني للصــــحة  بعــــدب النشــــاط الب
 . التوافق النفسي االجتماعيونحو النشاط البدني الرياضي  واللياقة

 األبعاد

 الدرجة الكلية للمقياس

 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 31.70 النشاط البدني للصحة واللياقة
 دال 1.11 938 1.079 1.90

 139.33 التوافق النفسي االجتماعي
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 لدرجة االرتباط بين بعد الصحة واللياقة والتوافق( 04)التمثيل البياني رقم 



 

 أن المتوســـــــط الحســـــــابي R( الـــــــذي يبـــــــين قيمـــــــة 06نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقـــــــم )     
للتوافـــــق النفســــــي " و المتوســــــط الحســـــابي 0,06." النشـــــاط البــــــدني للصـــــحة واللياقـــــة لبعـــــد

ـــــــدر ب" االجتمـــــــاعي ـــــــد ق ـــــــي مـــــــا يخـــــــص قيمـــــــة..,6.9فق ـــــــغ   R" ,أمـــــــا ف ـــــــد بل المحســـــــوبة فق
( عنـــــــــــد  0,606> 0.66"    أي )0,606الجدوليـــــــــــة " R"وهـــــــــــي أكبـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة 0,66"

ـــــــة"مســـــــتوى الد ـــــــين ∞= 0.05الل ـــــــة ب ـــــــة موجب ـــــــة ارتباطي ـــــــين ان هنـــــــاك عالق "، وهـــــــي قيمـــــــة تب
ـــق النفســـي االجتمـــاعيقيمـــة  ـــة للتواف ـــة والدرجـــة الكلي ـــدني للصـــحة واللياق وهـــي .النشـــاط الب

( والـــــذي يوضـــــح االرتبـــــاط الحاصـــــل بـــــين المتغيـــــرين 00مـــــا يوضـــــحها التمثيـــــل البيـــــاني رقـــــم )
 . 6.9متغير وذلك عند درجة الحرية عند المتوسطات الحسابية للعينة في كل 

  نحــــــو النشــــــاط البــــــدني  النشــــــاط البــــــدني كخبــــــرة تــــــوتر ومخــــــاطرة بعــــــد تحليــــــل نتــــــائج
 :الرياضي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية

 البـــدني كخبـــرة تـــوتر ومخـــاطرة  بـــين Rيبـــين قـــيم المتوســـط الحســـابي و قـــيم(: 18الجـــدول رقـــم)
 .التوافق النفسي االجتماعيو 

 األبعاد

 الدرجة الكلية للمقياس

 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 30.19 البدني كخبرة توتر ومخاطرة ن
 دال 1.11 938 1.079 1.72

 139.33 التوافق النفسي االجتماعي
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لدرجة االرتباط بين بعد خبرة توتر ( 05)التمثيل البياني رقم 
 ومخاطرةوالتوافق



 

 لبعــــدأن المتوســـط الحســـابي R ( الـــذي يبـــين قيمــــة09نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم )    
ـــــوتر ومخـــــاطرة ـــــرة ت ـــــدني كخب للتوافـــــق النفســـــي " و المتوســـــط الحســـــابي 6,06." النشـــــاط الب

ـــــــدر ب" االجتمـــــــاعي ـــــــد ق ـــــــي مـــــــا يخـــــــص قيمـــــــة..,6.9فق ـــــــغ   R" ,أمـــــــا ف ـــــــد بل المحســـــــوبة فق
( عنـــــــــــد  0,606> 0.07أي )    "0,606الجدوليـــــــــــة " R"وهـــــــــــي أكبـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة 0,07"

ـــــــة" ـــــــين ∞= 0.05مســـــــتوى الدالل ـــــــة ب ـــــــة موجب ـــــــة ارتباطي ـــــــين ان هنـــــــاك عالق "، وهـــــــي قيمـــــــة تب
والدرجــــة الكليــــة للتوافــــق  النشــــاط البــــدني النشــــاط البــــدني كخبــــرة تــــوتر ومخــــاطرةقيمــــة 

ـــــــم ) .النفســـــــي االجتمـــــــاعي ـــــــاني رق ـــــــل البي ـــــــذي يوضـــــــح 05وهـــــــي مـــــــا يوضـــــــحها التمثي ( وال
ــــاط الحاصــــل  ــــك االرتب ــــة فــــي كــــل متغيــــر وذل ــــد المتوســــطات الحســــابية للعين ــــين المتغيــــرين عن ب
 . 6.9عند درجة الحرية 

  ـــــدني الرياضـــــي النشـــــاط البـــــدني كخبـــــرة جماليـــــة بعـــــد تحليـــــل نتـــــائج نحـــــو النشـــــاط الب
 :وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية

ــــيم (: 01الجــــدول رقــــم) ــــيم المتوســــط الحســــابي و ق ــــين ق ــــين  Rيب النشــــاط البــــدني كخبــــرة بعــــد ب
 .جمالية والتوافق النفسي االجتماعي

 األبعاد

 الدرجة الكلية

 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 27.01 النشاط البدني كخبرة جمالية
 دال 1.11 938 1.079 1.12

 139.33 التوافق النفسي االجتماعي
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لدرجة االرتباط بين بعد الخبرة ( 06)التمثيل البياني رقم 
 الجمالية والتوافق



 

أن المتوســـــــط الحســـــــابي R ( الـــــــذي يبـــــــين قيمـــــــة60نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقـــــــم )     
ــــــة لبعــــــد ــــــرة جمالي ــــــدني كخب ــــــق النفســــــي " و المتوســــــط الحســــــابي 70,60" النشــــــاط الب للتواف

ـــــــدر ب" االجتمـــــــاعي ـــــــد ق ـــــــي مـــــــا يخـــــــص قيمـــــــة..,6.9فق ـــــــغ   R" ,أمـــــــا ف ـــــــد بل المحســـــــوبة فق
( عنـــــــــــد  0,606> 0.57"    أي )0,606الجدوليـــــــــــة " R"وهـــــــــــي أكبـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة 0,57"

دالــــــة احصــــــائية "، وهــــــي قيمــــــة تبــــــين ان هنــــــاك عالقــــــة ارتباطيــــــة ∞= 0.05مســــــتوى الداللــــــة"
والدرجـــة الكليـــة للتوافـــق النفســـي  النشـــاط البـــدني النشـــاط البـــدني كخبـــرة جماليـــةبـــين قيمـــة 

ـــــــــم )االجتمـــــــــاعي ـــــــــل البيـــــــــاني رق ـــــــــين ( وا01، و التمثي ـــــــــذي يوضـــــــــح االرتبـــــــــاط الحاصـــــــــل ب ل
المتغيــــــرين عنــــــد المتوســــــطات الحســــــابية للعينــــــة فــــــي كــــــل متغيــــــر وذلــــــك عنــــــد درجــــــة الحريــــــة 

6.9 . 
  ـــــائج ـــــل نت ـــــوتربعـــــد تحلي ـــــض الت ـــــدني لخف ـــــدني الرياضـــــي  النشـــــاط الب نحـــــو النشـــــاط الب

 :وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية
النشــــاط البــــدني لخفــــض  بعــــد بــــين Rيبــــين قــــيم المتوســــط الحســــابي و قــــيم (: 00الجــــدول رقــــم)

 .التوتر والتوافق النفسي االجتماعي
 األبعاد                      

 الدرجة الكلية

 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 31.08 النشاط البدني لخفض التوتر
 دال 1.11 938 1.079 1.73

 139.33 التوافق النفسي االجتماعي
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 لدرجة االرتباط بين بعد خفض التوتر والتوافق( 07)التمثيل البياني رقم 



 

أن المتوســـــط الحســـــابي R ( الـــــذي يبـــــين قيمـــــة66نالحـــــظ مـــــن خـــــالل الجـــــدول رقـــــم )     
ــــــوتر لبعــــــد ــــــدني لخفــــــض الت للتوافــــــق النفســــــي " و المتوســــــط الحســــــابي 0,69." النشــــــاط الب

ـــــــدر ب" االجتمـــــــاعي ـــــــد ق ـــــــي مـــــــا يخـــــــص قيمـــــــة..,6.9فق ـــــــغ   R" ,أمـــــــا ف ـــــــد بل المحســـــــوبة فق
( عنـــــــــــد  0,606> .0.0"    أي )0,606الجدوليـــــــــــة " R"وهـــــــــــي أكبـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة .0,0"

ـــــــة" ـــــــين ∞= 0.05مســـــــتوى الدالل ـــــــة ب ـــــــة موجب ـــــــة ارتباطي ـــــــين ان هنـــــــاك عالق "، وهـــــــي قيمـــــــة تب
ــــوترقيمــــة  ، و والدرجــــة الكليــــة للتوافــــق النفســــي االجتمــــاعي النشــــاط البــــدني لخفــــض الت

والـــــــــذي يوضـــــــــح االرتبـــــــــاط الحاصـــــــــل بـــــــــين المتغيـــــــــرين عنـــــــــد ( 00التمثيـــــــــل البيـــــــــاني رقـــــــــم )
 . 6.9المتوسطات الحسابية للعينة في كل متغير وذلك عند درجة الحرية 

  ـــــائج ـــــل نت ـــــوق الرياضـــــيبعـــــد تحلي ـــــرة للتف ـــــدني كخب نحـــــو النشـــــاط البـــــدني  النشـــــاط الب
 :الرياضي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية

ــــيم (: 02رقــــم) الجــــدول ــــيم المتوســــط الحســــابي و ق ــــين ق ــــين  Rيب النشــــاط البــــدني كخبــــرة بعــــد ب
 . والتوافق النفسي االجتماعي  للتفوق الرياضي
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 لدرجة االرتباط بين بعد الخبرة للتفوق الرياضي والتوافق( 08)التمثيل البياني رقم 



 

أن المتوســـــط الحســـــابي R ( الـــــذي يبـــــين قيمـــــة67نالحـــــظ مـــــن خـــــالل الجـــــدول رقـــــم )     
ـــــدني  لبعـــــد ـــــوق الرياضـــــيالنشـــــاط الب ـــــرة للتف للتوافـــــق " و المتوســـــط الحســـــابي 0,00." كخب

المحســــــوبة فقــــــد   Rيخــــــص قيمــــــة" ,أمــــــا فــــــي مــــــا ..,6.9فقــــــد قــــــدر ب" النفســــــي االجتمــــــاعي
( عنـــــــد  0,606> 0.00"    أي )0,606الجدوليـــــــة " R"وهـــــــي أكبـــــــر مـــــــن قيمـــــــة 0,00بلـــــــغ "

ـــــــة" ـــــــين ∞= 0.05مســـــــتوى الدالل ـــــــة ب ـــــــة موجب ـــــــة ارتباطي ـــــــين ان هنـــــــاك عالق "، وهـــــــي قيمـــــــة تب
و  .والدرجــــة الكليــــة للتوافــــق النفســــي االجتمــــاعي النشــــاط البــــدني للتفــــوق الرياضــــيقيمـــة 

( والـــــــــذي يوضـــــــــح االرتبـــــــــاط الحاصـــــــــل بـــــــــين المتغيـــــــــرين عنـــــــــد 06ني رقـــــــــم )التمثيـــــــــل البيـــــــــا
 . 6.9المتوسطات الحسابية للعينة في كل متغير وذلك عند درجة الحرية 

  التوافــــق النفســــي الدرجــــة الكليــــة عالقتهــــا بتحليــــل نتــــائج الدرجــــة الكليــــة لالتجاهــــات و
ــــيم(: 03الجــــدول رقــــم):االجتمــــاعي ــــاط  Rيبــــين ق ــــة عنــــد مســــتوى لالرتب بــــين  0,05الدالل
 .(1)التوافق النفسي االجتماعياالتجاهات 

  

لالرتبـــــــاط بـــــــين االتجاهـــــــات  R  ( الـــــــذي يبـــــــين قيمـــــــة.6نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقـــــــم )    
ــــــدني الرياضــــــي  ــــــةنحــــــو النشــــــاط الب ــــــد الدرجــــــة الكلي ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي عن لمجمــــــوع  والتواف

ــــــة  ـــــــ" العين ــــــدرت بـ ــــــث ق ــــــة حي ــــــة قوي ــــــت ذات عالق ــــــد   0,69كان ــــــة احصــــــائيا عن وهــــــي درجــــــة دال
ـــــــدل علـــــــ 0,606مســـــــتوى الداللـــــــة  ـــــــة قويـــــــة عنـــــــد ســـــــلم وهـــــــي درجـــــــة ت ى وجـــــــود عالقـــــــة ارتباطي
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1211** دال عند مستوى الداللة   

 االتجــــــاهات التوافق النفسي االجتماعي مج األبعاد
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ـــــى + ـــــه ال ـــــى درجـــــة في ـــــذي تصـــــل اعل ـــــاط وال ـــــى  6االرتب ـــــنص عل ـــــي ت ـــــل الفرضـــــية الت ـــــالي نقب وبالت
نحـــــــــو النشـــــــــاط البـــــــــدني الرياضـــــــــي والتوافـــــــــق النفســـــــــي وجـــــــــود عالقـــــــــة ارتباطيـــــــــة بـــــــــين االتجـــــــــاه 

 .االجتماعي
 االولى: االساسية مناقشة نتائج الفرضية .1. 1.1

األولـى للبحـث و التـي  االساسـية انطالقا من الخلفية النظريـة لهـذه الدراسـة تـم اختيـار الفرضـية     
 .التوافق النفسي االجتماعياالتجاه نحو النشاط البدني الرياضي و ابعاد بين  االرتباطيةجاءت حول العالقة 

االتجــاه نحــو ابعــاد بــين موجبــة  ارتباطيــةمــن خــالل الدراســة المتوصــل إليهــا أثبتــت وجــود عالقــة      
 .التوافق النفسي االجتماعيالنشاط البدني الرياضي و 

 1298و قدرت بـ  
ر ثلتأالتوافق النفسي االجتماعي االتجاه نحو النشاط البدني الرياضي و ابعاد بين بين  االرتباطيةتعود العالقة 

 0871ســة كــوربن و تولســون درا تبينــهو هــذا مــا  النفســي االجتمــاعيبــالتوافق   االتجاهــاتهــذه 
بــالتوافق تــرتبط  االتجاهــات، وجــد أن االتجاهــات وعالقتهــا بــالتوافق العــامالــذي عــالج موضــوع أبعــاد 

 ،. النشاط البدني كخبرة اجتماعية، النشاط البدني كخبرة جمالية: العام ومنها
منهـا:  تتـأثر بهـا لالتجاهـاتن عـدة عوامـل تبـي" الـذي 0898دراسـة لوريتـا هرجـرتكذلك           

دراســـة بوجليـــدة  و أيضـــا  .1، التفاعـــل مـــع اآلخـــرين و الثقـــة بـــالنفسالعوامـــل االنفعاليـــة والوجدانيـــة
حيـث توصـل الباحـث إلـى أن ممارسـة النشـاطات البدنيـة و الرياضـية كشـكل مـن    2101  حسان

هـذا النشـاط وكـذلك الميـول نحـو أشكال النشاط االجتمـاعي المـنظم تلعـب دورا وقائيـا ،و تحسـينا فـي 
الصحة النفسية و للمراهق نظرا لما تتيحه لـه مـن فـرص إلشـباع مختلـف الرغبـات و الحاجـات التـي 

تجلــب لــه مــن المتعــة و الســرور ممــا يتطلبهــا النمــو فــي هــذه المرحلــة بصــفة مقبولــة اجتماعيــا و لمــا 
 .  2يرفع من مستوى توافقه النفسي و االجتماعي

االتجاهــات نحــو موضــوع  ت" الــذي عالجــ0889احمــد عبــد الشــافي دراســة إيمــان كــذلكو        
بوجـــود عالقـــة  لـــدى طـــالب كليــة الشـــرطة ، يالنشــاط البـــدني الرياضـــي وعالقتـــه بــالتوافق االجتمـــاع

ارتباطيـــة دالـــة احصـــائيا بـــين كـــل مـــن اصـــحاب االتجـــاه االيجـــابي نحـــو النشـــاط البـــدني الرياضـــي 
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 .                                                                       0898دراسة لوريتا هرجرت اتجاهات طلبة و طالبات  جامعة يوتا نحو النشاط البدني و الرياضي ، رسالة دكتوراة، غير منشورة، 
2

 التوافق النفسي و االجتماعي لتالميذ التعليم الثانوي بالمحيط المدرسي"غير منشورةدراسة حسان بوجليدة:"ممارسة نشاطات الرياضات الجماعية وعالقتها بعملية  
 .2101،سيدي عبد اهلل،الجزائر، 



 

لسلبي بعدم وجود عالقة ارتباطية بين االتجـاه والتوافـق والتوافق االجتماعي عكس اصحاب االتجاه ا
 .االجتماعي

االتجاهـــات و قـــد جـــاءت هـــذه النتـــائج تكملـــة للدراســـات الســـابقة التـــي أثبتـــت وجـــود عالقـــة بـــين      
حــــول  2111منهــــا: دراســــة مجلــــس النشــــر العلمــــي لجامعــــة الكويــــت  والتوافــــق النفســــي االجتمــــاعي
، حيث توصل إلى وجـود عالقـة إرتباطيـة بيـنهم.  النفسية واالجتماعيةاالتجاهات وعالقتها بالعوامل 

بـين االتجـاه  العالقـة" التـي عالجـت موضـوع الكشـف عـن 6881 ايمـان احمـد عبـد الشـافيو دراسة "
 .في الدرجة الكلية، حيث توصلت إلى أن هناك عالقة إرتباطية في مستوى والتوافق االجتماعي

و التـي  الحالية بمعالجتها لالتجاهات وعالقتها بالتوافق النفسي االجتمـاعي ةدراسالو هذا ما أثبتته  
 توصلت فيها إلى النتائج التالية:

 :بعد النشاط البدني كخبرة اجتماعية والتوافق النفسي االجتماعياإلرتباط بين . 1 .1.1.1 

البــدني الرياضــي كخبــرة بعــد النشــاط و  التوافــق العــاميشــير معامــل االرتبــاط بيرســون بــين درجــة      
( و دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى الداللـــة =1.11R) موجبـــة ارتباطيـــةإلـــى و جـــود عالقـــة  اجتماعيـــة

و هـذا  البعـد المـذكور لالتجـاهو  التوافـق العـام(، وهنا نقول أنه يوجـد تناسـب طـردي بـين ∞=1.11)
يتميــزون بعــد هــم أفــراد لهــذا ال العاليــةأن أصــحاب الدرجــة  مقيــاس االتجاهــاتمــا أشــار إليــه صــاحب 

كـوربن ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة " بالتوافق العام العال سواء من الناحية النفسية او االجتماعية
 ".6811وتولسن 
 االرتباط بين بعد النشاط البدني للصحة واللياقة والتوافق النفسي االجتماعي : .9 .1.1.1
للصـحة بعـد النشـاط البـدني الرياضـي و  التوافـق العـاميشير معامل االرتباط بيرسون بين درجة      

( و دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتوى الداللــــة =1.96R) موجبــــة ارتباطيــــةإلــــى و جــــود عالقــــة  واللياقــــة
و هـذا  البعـد المـذكور لالتجـاهو  التوافـق العـام(، وهنا نقول أنه يوجـد تناسـب طـردي بـين ∞=1.11)

يتميـزون بـالتوافق العـام العـال سـواء مـن لهذا البعد هم أفراد  العاليةأن أصحاب الدرجة  يدل علىما 
باعتبـــــار ان الصـــــحة واللياقـــــة تصـــــاحبها دائمـــــا الصـــــحة النفســـــية  الناحيـــــة النفســـــية او االجتماعيـــــة

العديــد مــن الدراســات ، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  واالجتماعيــة وهــذا مــا تؤكــده نظريــة التعــرض للمثيــر
يكـون اســتجابة  ،عـرض الفــرد للمثيـرات بصــورة متكـررة قــد يجعلـه عــادة أن ت تجاهــاتاالالتـي تناولـت 

 .إزاء ذلك المثير إيجابيةأكثر 



 

 االرتباط بين بعد النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة والتوافق النفسي االجتماعي  .3 .1.1.1

و بعـــــد النشــــــاط البـــــدني كخبــــــرة تـــــوتر ومخــــــاطرة يشـــــير معامـــــل االرتبـــــاط بيرســــــون بـــــين            
( =1.12Rموجبــــــة ) ارتباطيـــــةإلـــــى و جــــــود عالقـــــة  الدرجـــــة الكليـــــة للتوافـــــق النفســــــي االجتمـــــاعي

ــــة ) ــــد مســــتوى الدالل ــــة إحصــــائيا عن ــــول أنــــه يوجــــد تناســــب طــــردي∞=1.11و دال ــــا نق قــــوي  (، وهن
ــــــــى ســــــــلم االرتبــــــــاط لبيرســــــــون حيــــــــث تقــــــــارب 1211اذ يتجــــــــاوز  (  6+ )وهــــــــي درجــــــــة عاليــــــــة عل
ــــوتر ومخــــاطرةبــــين  الصــــحيح  ــــرة ت و هــــذا مــــا أشــــار إليــــه  العــــامالتوافــــق و  بعــــد النشــــاط البــــدني كخب

ـــــونصـــــاحب المقيـــــاس  أن أصـــــحاب الدرجـــــة العاليـــــة لهـــــذا البعـــــد هـــــم أفـــــراد يتميـــــزون بالثقـــــة  كيني
دراســــــة عزيـــــزة محمـــــود محمـــــد ســــــالم ، وكـــــذلك علـــــى التركيـــــز، االطمئنـــــانبـــــالنفس، ، القـــــدرة 

ـــــى هـــــذه النقطـــــة 0877 ـــــدني  بحيـــــث اشـــــارت ال فـــــي دراســـــتها حـــــول االتجاهـــــات نحـــــو النشـــــاط الب
ــــة الدراســــة بوجــــود  الفرضــــية الجزئيــــةالرياضــــي وهــــو الشــــيء الــــذي يــــدعم اعتمــــاد هــــذه  فــــي بداي

 عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين كل من هذا البعد والتوافق العام 
 :والتوافق النفسي االجتماعي النشاط البدني كخبرة جمالية االرتباط بين بعد  .6 .1.1.1

التوافــــــــق و  بعـــــــد النشـــــــاط البـــــــدني كخبـــــــرة جماليـــــــةيشـــــــير معامـــــــل االرتبـــــــاط بيرســـــــون بـــــــين      
ــــــة ) االجتمــــــاعيالنفســــــي  ــــــة موجب ــــــة إرتباطي ــــــى وجــــــود عالق ــــــد =1.12Rإل ــــــة إحصــــــائيا عن ( و دال

والتوافــــــق  هــــــذا البعــــــد(، وهنــــــا نقــــــول أنــــــه يوجــــــد تناســــــب طــــــردي بــــــين ∞=1.11مســــــتوى الداللــــــة )
لـــــيس بالضـــــرورة ارتفـــــاع درجـــــة التوافـــــق النفســـــي  قـــــوة هـــــذا البعـــــد اع، حيـــــث أنـــــه كلمـــــا ارتفـــــالعـــــام

أن هنـــــــاك أنشـــــــطة رياضـــــــية معينـــــــة يـــــــدركها  يـــــــرى ألفـــــــرادالكثيـــــــر مـــــــن ا حيـــــــث ان، االجتمـــــــاعي 
ــــــك  الفــــــرد علــــــى أنهــــــا ذات طــــــابع جمــــــالي أو قــــــد تــــــرتبط بنوعيــــــات فرديــــــة أو جماليــــــة أو قــــــد تمتل

ــــــبعض ــــــدى ال ــــــي ل ــــــذوق الجمــــــالي أو الفن ــــــى إشــــــباع الت ــــــدرة عل ــــــة  الق ــــــه المرحل ــــــز هات هــــــذا مــــــا يمي
و لــــــديهم دائــــــرة كبيــــــرة مــــــن  هــــــم أفــــــراد يتميــــــزون بالقــــــدرة علــــــى التفاعــــــل مــــــع اآلخــــــرينف العمريــــــة،

كـــــوربن و تولســـــون المعـــــارف كمـــــا يميـــــزهم المـــــرح و الحيويـــــة، وتتفـــــق هـــــذه النتـــــائج مـــــع دراســـــة 
لــــــه عالقــــــة بــــــالتوافق العــــــام بدرجــــــة  النشــــــاط البــــــدني كخبــــــرة جماليــــــةالــــــذي توصــــــل إلــــــى  0871

        .( 1)تكساس ةلطلب موجبة لكن ليس بمستوى عالي
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.                          0871دراسة االتجاهات نحو النشاط البدني و الرياضي لد  طالبات جامعة تكساس ، الواليات المتحدة األمريكية، دراسة كوربن و تولسون: 
                                             



 

ــــيس لــــه تــــأثير كبيــــر علــــى هــــذ البعــــد         وهــــذا مــــا يــــدل علــــى ان التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي ل
ــــــة يبحــــــث عــــــن الظهــــــور بمظهــــــر جمــــــالي وحركــــــات ذات  باعتبــــــار ان المراهــــــق فــــــي هــــــذه المرحل

ــــة مــــن خــــالل  " Erikson"أريكســــون  ، وهــــو مــــا اشــــار اليــــهجماليــــة مميــــزة عــــن االخــــرين  نظري
ـــــد وأن تتســـــم بالثقـــــة  التحليـــــل النفســـــي ، والتوجـــــه  واالســـــتقالليةإلـــــى أن الشخصـــــية المتوافقـــــة الب

 (1)نحو الهدف ، اإلحساس الواضح بالهوية ، القدرة على األلفة و الحب 
 

 :االرتباط بين بعد النشاط البدني لخفض التوتر والتوافق النفسي االجتماعي. 1 .1.1.1
النشـــــاط البـــــدني لخفـــــض التـــــوتر والتوافـــــق بـــــين لبيرســـــون  Rيشـــــير معامـــــل االرتبـــــاط        

ـــــاعي ـــــى وجـــــود عالقـــــة  النفســـــي االجتم ـــــةإل ـــــة ) ارتباطي ـــــد =1.13Rموجب ـــــة إحصـــــائيا عن ( و دال
ـــــة  ـــــه يوجـــــد تناســـــب طـــــردي بين  (∞=1.11)مســـــتوى الدالل ـــــول أن ـــــا نق و هـــــذا مـــــا أشـــــار   همـــــاوهن

لخفــــــض النشــــــاط الرياضــــــي فــــــي نظــــــر الــــــبعض وســــــيلة بــــــأن ،  كينيــــــونإليــــــه صــــــاحب المقيــــــاس 
وعلـــــى ذلـــــك يصـــــبح  ،التـــــوترات الناجمـــــة عـــــن اإلحباطـــــات الناشـــــئة مـــــن ضـــــغوط الحيـــــاة العصـــــرية

النشـــــاط الرياضـــــي فـــــي هـــــذه الحالـــــة وســـــيلة للتـــــرويح وقضـــــاء وقـــــت الفـــــراغ وكعامـــــل مســـــاعد فـــــي 
 ( 2)تفريغ االنفعاالت المكبوتة وبالتالي خفض التوتر.

التفاعــــــل و التعامــــــل مــــــع اآلخــــــرين و الثقــــــة القــــــدرة علــــــى وهــــــذ مــــــا يمكــــــن الفــــــرد علــــــى                
 & L. Ulman"اصـــحاب النظريـــة الســـلوكية    ومـــن بيـــنهم وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع  ،بـــالنفس

L.Kranser  " أنـــــــه عنـــــــدما يجـــــــد األفـــــــراد أن عالقـــــــاتهم مـــــــع اآلخـــــــرين غيـــــــر مثابـــــــة ، فـــــــأنهم
 .(3)لسلوك الشاذ أو غير المتوافق اينسلخون عن اآلخرين ، وهذا ما يؤدي إلى ظهور 
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 :بعد النشاط كخبرة للتفوق الرياضي والتوافق النفسي االجتماعياالرتباط بين . 4 .1.1.1
ـــــين       ـــــاط بيرســـــون ب ـــــوق الرياضـــــي يشـــــير معامـــــل االرتب ـــــرة للتف ـــــد النشـــــاط كخب الدرجـــــة و بع
ــــة ــــى وجــــود عالقــــة  والتوافــــق النفســــي االجتمــــاعي الكلي ــــةإل ــــة  ارتباطي و دالــــة ( =1.11R)موجب

، وهنــــــــا نقــــــــول أنــــــــه يوجــــــــد تناســــــــب طــــــــردي بــــــــين (∞=1.11)إحصــــــــائيا عنــــــــد مســــــــتوى الداللــــــــة 
ــــــم الــــــنفس االنســــــانيب احصــــــا، و هــــــذا مــــــا أشــــــار إليــــــه المتغيــــــرين ومــــــن بيــــــنهم  نظريــــــات عل
ــــــى ان  روجــــــرز ــــــراد  حــــــاولإذا مــــــا  أن ســــــوء التوافــــــق النفســــــي يمكــــــن أن يســــــتمراذ يشــــــير ال األف
بعيـــــــدا عـــــــن مجـــــــال اإلدراك و الــــــوعي ممـــــــا ينـــــــتج عنـــــــه  االنفعاليــــــة  الخبـــــــرات بـــــــبعض االحتفــــــاظ

اســــــتحالة تنظــــــيم هــــــذه الخبــــــرات نظــــــرا الفتقــــــاد الفــــــرد قبولــــــه لذاتــــــه ، فــــــيحس الفــــــرد بأنــــــه مهــــــدد ، 
، أمــــــا التوافــــــق فهــــــو يحــــــدث  هســــــلوكياتفيدفعــــــه هــــــذا األمــــــر الســــــتخدام ميكانيزمــــــات الــــــدفاع فــــــي 
ــــة وبهــــذا  عنــــدما يكــــون هنــــاك تطــــابق بــــين الصــــورة التــــي تكــــون  الــــذات ، وخبــــرات الكــــائن الحقيقي

أن معـــــايير التوافـــــق تكمـــــن كـــــذلك يصـــــبح يفكـــــر بواقعيـــــة دون أن يشـــــعر بالتهديـــــد والقلـــــق ، ويـــــرى 
  (1)على الخبرة والثقة بالمشاعر الذاتية . االنفتاحفي اإلحساس بالحرية ، 

وهـــــذا مـــــا يبـــــين بـــــأن التفـــــوق فـــــي شـــــتى المجـــــاالت وفـــــي المجـــــال الرياضـــــي خاصـــــة ، ال يـــــتم اال 
بحضـــــور المعطيـــــات التـــــي حـــــددها اصـــــحاب نظريـــــات علـــــم الـــــنفس االنســـــاني ، فهـــــو يشـــــير الـــــى 
اهميـــــة التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي بالنســـــبة لهـــــذا البعـــــد وهـــــو مـــــا اثبتتـــــه نتـــــائج الدراســـــة الحاليـــــة 

 ة قوية بين هذين المتغيرين .بوجود عالقة ارتباطي
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عالقـــــــة والتـــــــي تـــــــنص علـــــــى وجـــــــود : الثانيـــــــة االساســـــــية تحليـــــــل نتـــــــائج الفرضـــــــية.2 .0
تجاهـــــــات نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي فـــــــي الا بـــــــين ارتباطيـــــــة ذات داللـــــــة احصـــــــائية

 .االجتماعي حسب متغير الجنس)ذكور ،اناث(توافق النفسي الالمرحلة الثانوية  و 

 .  العالقـــــة بـــــين االتجـــــاه نحـــــو النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي والتوافـــــق النفســـــي تحليـــــل نتـــــائج
 :االجتماعي لدى الذكور

ــــم) ــــدني بــــين ( R)يبــــين قــــيم المتوســــط الحســــابي و قــــيم (:01الجــــدول رق االتجــــاه نحــــو النشــــاط الب
 .الذكورو التوافق النفسي االجتماعي عند  الرياضي 

 المقياس
 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 المجدولة

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 012.83 اتــــــــــاالتجاه
 دال 1,11 108 1.079 1.83

 139.99 التوافق النفسي االجتماعي

 

 

أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي R (الـــــــــذي يبــــــــــين قيمـــــــــة60نالحـــــــــظ مــــــــــن خـــــــــالل الجــــــــــدول رقــــــــــم)     
ـــــــ " لالتجاهــــــات ــــــدر ب ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي" و المتوســــــط الحســــــابي .657.9ق ــــــدر  للتواف ــــــد ق فق

" و هـــــي أكبـــــر مـــــن قيمـــــة .0.9المحســـــوبة فقـــــد بلـــــغ "( R)" ، أمـــــا فيمـــــا يخـــــص قيمـــــة6.9.61بــــــ"
R" وهــــــــــــــي  " ،∞=0.05( عنــــــــــــــد مســــــــــــــتوى الداللــــــــــــــة "0.606 >.0.9" أي )0.606الجدوليــــــــــــــة

1 2 3

0,93 االتجاه 152,93 419

0,93 التوافق 139,33 419
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 لدرجة االرتباط بين االتجاه والتوافق عند الذكور( 09)التمثيل البياني رقم 



 

ــــة  ــــاك عالق ــــين أن هن ــــةقيمــــة تب ــــة ارتباطي ــــة موجب ــــة قوي ــــين  وطردي ــــق النفســــي و  االتجاهــــاتب التواف
( والــــــذي يوضــــــح االرتبــــــاط الحاصــــــل 09، و التمثيــــــل البيــــــاني رقــــــم )الــــــذكوراالجتمــــــاعي لــــــدى 

ـــــة  ـــــد درجـــــة الحري ـــــك عن ـــــر وذل ـــــي كـــــل متغي ـــــة ف ـــــد المتوســـــطات الحســـــابية للعين ـــــرين عن ـــــين المتغي ب
069. 
 .  نفسي االجتمـاعي العالقة بين االتجاه نحو النشاط البدني الرياضي والتوافق التحليل نتائج

 :لدى االناث
 االتجـاه نحـو النشـاط البـدني الرياضـي بين ( R)يبين قيم المتوسط الحسابي و قيم (:01الجدول رقم)

 .االناثو التوافق النفسي االجتماعي عند 

 المقياسا
 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 032.89 االتجاهـــــــــــات
 دال 1,11 108 1.079 1.90

 039.91 التوافق النفسي االجتماعي

 

 

أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي (R)(الــــــــــذي يبــــــــــين قيمــــــــــة65نالحــــــــــظ مــــــــــن خــــــــــالل الجــــــــــدول رقــــــــــم)    
ـــــــ " لالتجاهــــــات ــــــدر ب ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي" و المتوســــــط الحســــــابي 6.7.96ق ــــــدر  للتواف ــــــد ق فق

ـــــــغ "( R)فيمـــــــا يخـــــــص قيمـــــــة" ، أمـــــــا 6.6.60بــــــــ" " و هـــــــي أكبـــــــر مـــــــن 0.16المحســـــــوبة فقـــــــد بل

1 2 3

0,61 االتجاه 132,98 419

0,61 التوافق 138,8 419
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 لدرجة االرتباط بين االتجاه والتوافق عند االناث( 10)التمثيل البياني رقم 



 

 " ،∞=0.05( عنـــــــــــــد مســـــــــــــتوى الداللـــــــــــــة "0.606 >0.16" أي )0.606الجدوليـــــــــــــة "(R)قيمـــــــــــــة
و  االتجاهـــــــاتبـــــــين  وطرديـــــــة متوســـــــطة موجبـــــــة ارتباطيـــــــةوهـــــــي قيمـــــــة تبـــــــين أن هنـــــــاك عالقـــــــة 
( والــــــــذي يوضــــــــح 60)، و التمثيــــــــل البيــــــــاني رقــــــــم االنــــــــاث التوافــــــــق النفســــــــي االجتمــــــــاعي لــــــــدى

االرتبــــــاط الحاصــــــل بــــــين المتغيــــــرين عنــــــد المتوســــــطات الحســــــابية للعينــــــة فــــــي كــــــل متغيــــــر وذلــــــك 
 .069عند درجة الحرية 

 :الثانية االساسية مناقشة نتائج الفرضية .1. 9.1
للبحـث و التــي  االساسـية الثانيـةانطالقـا مـن الخلفيـة النظريـة لهـذه الدراسـة تــم اختيـار الفرضـية      

التوافـــق النفســـي نحـــو النشـــاط البـــدني الرياضـــي و  اتبـــين االتجاهـــ االرتباطيـــةجـــاءت حـــول العالقـــة 
 حسب متغير الجنس .االجتماعي

نحــو  اتاالتجاهــ بــينموجبــة  ارتباطيــةمــن خــالل الدراســة المتوصــل إليهــا أثبتــت وجــود عالقــة      
 .متغير الجنسالتوافق النفسي االجتماعي حسب النشاط البدني الرياضي و 

 .عند الذكور  1.89و قدرت بـ  
 عند االناث .   1.16وقدرت بـ  
 و التي توصلت إلى النتائج التالية: ة الحاليةدراسالو هذا ما أثبتته    
االتجاهات نحو النشاط البدني الرياضي  والتوافـق النفسـي االجتمـاعي بين  االرتباط. 1 .1.9.1 

 :لد  الذكور
االتجاهـات نحـو النشـاط البـدني الرياضـي  والتوافـق النفسـي يشير معامل االرتباط بيرسـون بـين      

و دالـــة إحصـــائيا عنـــد  (=1.73R) موجبـــة ارتباطيـــةإلـــى و جـــود عالقـــة  الـــذكور االجتمـــاعي لـــدى
و االتجاهــات بــين  وموجــب قــوي ، وهنــا نقــول أنــه يوجــد تناســب طــردي (∞=1.11)مســتوى الداللــة 

حـول اتجاهـات طلبـة  0870 دراسـة ديانـا سـيلن إليـه تو هـذا مـا أشـار  التوافق النفسي االجتمـاعي
وطالبات الجامعة نحو النشاط البدني الرياضي وعالقتها بـالتوافق الشخصـي بوجـود عالقـة ارتباطيـة 

للمقياســـين  فـــي الدرجـــة الكليـــة 1.991بـــين مـــن االتجـــاه والتوافـــق الشخصـــي لـــدى الـــذكور قـــدرت بــــ 
المطبقين في الدراسـة ، وهـو مـا يتفـق مـع نتـائج الدراسـة الحاليـة التـي توصـلنا اليهـا ، وهـو مـا يفسـر 

فــي الرفــع مــن مســتوى االتجــاه االيجــابي نحــو النشـــاط  متغيــر الجــنساالهميــة الكبيــرة التــي يلعبهــا 
ن نصـف الدرجـة وهـي درجـة اكبـر مـ 119.73البدني الرياضي لدى الذكور بمتوسط حسابي قـدر بــ 

 لمقياس كينيون .سلم ليكرت  على 911.11العليا للمقياس والتي تساوي 



 

االتجاهات نحو النشاط البـدني الرياضـي  والتوافـق النفسـي االجتمـاعي  بين االرتباط .9 .1.9.1
 :لد  االناث

االتجاهـات نحـو النشـاط البـدني الرياضـي  والتوافـق النفسـي يشير معامل االرتباط بيرسـون بـين      
ـــاثاالجتمـــاعي لـــدى  و دالـــة إحصـــائيا عنـــد  (=1.41R) موجبـــة ارتباطيـــةإلـــى و جـــود عالقـــة  االن
و االتجاهــات بــين  وموجــب قــوي ، وهنــا نقــول أنــه يوجــد تناســب طــردي (∞=1.11)مســتوى الداللــة 

حـول اتجاهـات طلبـة  0870 دراسـة ديانـا سـيلن إليـه تو هـذا مـا أشـار  التوافق النفسي االجتمـاعي
وطالبات الجامعة نحو النشاط البدني الرياضي وعالقتها بـالتوافق الشخصـي بوجـود عالقـة ارتباطيـة 
بين من االتجاه والتوافـق الشخصـي لـدى الـذكور فـي الدرجـة الكليـة للمقياسـين المطبقـين فـي الدراسـة 

، وهو مـا يتفـق مـع نتـائج الدراسـة الحاليـة،  1.391اليها بـ  بحيث قدرت قيمة االرتباط التي توصلت
وعليــه فهاتــه النتــائج المتحصــل عليهــا عــن طريــق تحليــل نتــائج االنــاث مــن خــالل الفرضــية الخاصــة 
بهــذا المتغيــر تبــين ان التوافــق النفســي االجتمــاعي لــيس لــه اثــر كبيــر فــي الرفــع مــن مســتوى االتجــاه 

لـه دور فـي الرفـع مـن  متغير الجنسلرياضي ، وهذا ما يدل على ان االيجابي نحو النشاط البدني ا
حــــــدة العالقــــــة بــــــين االتجــــــاه والتوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي والــــــذي بلــــــغ فيــــــه المتوســــــط الحســــــابي 

 911.11وهــي درجــة اصــغر مــن نصــف الدرجــة العليــا للمقيــاس والتــي تســاوي  139.79لالتجاهــات
 لمقياس كينيون.سلم ليكرت  على
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

عالقــة ارتباطيــة ذات والتــي تــنص علــى وجــود : الثالثــة االساســية تحليــل نتــائج الفرضــية. 3 .0
ــــة احصــــائية ــــين دالل ــــدني الرياضــــي الا ب ــــة الثانويــــة     تجاهــــات نحــــو النشــــاط الب ــــي المرحل ف

 .سنة اولى( االجتماعي حسب متغير المستوى الدراسي)سنة ثالثة ،توافق النفسي الو 

 .  العالقة بين االتجاه نحو النشاط البدني الرياضي والتوافق النفسي االجتمـاعي تحليل نتائج
 :االولى ثانويلدى تالميذ مستوى 

 االتجـاه نحـو النشـاط البـدني الرياضـي        بـين   Rيبين قـيم المتوسـط الحسـابي و قـيم (:09الجدول رقم)
 .االولى ثانوي و التوافق النفسي االجتماعي عند

 المقياس
 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 المجدولة

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 038.19 اتــــــــــاالتجاه
 دال 1,11 108 1.079 1.17

 033.82 التوافق النفسي االجتماعي

 

 

أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي (R)(الــــــــــذي يبــــــــــين قيمــــــــــة61نالحــــــــــظ مــــــــــن خــــــــــالل الجــــــــــدول رقــــــــــم)    
فقــــــد قــــــدر  للتوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعيو المتوســــــط الحســــــابي  "038.19"قــــــدر بـــــــ  لالتجاهــــــات

و هـــــــي أكبـــــــر مـــــــن  "1.17"المحســـــــوبة فقـــــــد بلـــــــغ ( R)" ، أمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص قيمـــــــة019.82"بــــــــ
ـــــــــــة  (1.079 >1.17)أي " 1.079الجدوليـــــــــــة "(R)قيمـــــــــــة  ، "∞=1.11"عنـــــــــــد مســـــــــــتوى الدالل
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لدرجة االرتباط بين االتجاه والتوافق عند السنة االولى ( 11)التمثيل البياني رقم 
 ثانوي



 

و  االتجاهـــــــاتبـــــــين  وطرديـــــــة متوســـــــطة موجبـــــــة ارتباطيـــــــةوهـــــــي قيمـــــــة تبـــــــين أن هنـــــــاك عالقـــــــة 
ـــــدى ـــــانوي التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي ل ـــــى ث ـــــذ المســـــتو  االول ـــــاني رقـــــم تالمي ، و التمثيـــــل البي

( والـــــــذي يوضـــــــح االرتبـــــــاط الحاصـــــــل بـــــــين المتغيـــــــرين عنـــــــد المتوســـــــطات الحســـــــابية للعينـــــــة 66)
 .069في كل متغير وذلك عند درجة الحرية 

 .  العالقة بين االتجاه نحو النشاط البدني الرياضي والتوافق النفسي االجتمـاعي تحليل نتائج
 :الثالثة ثانويلدى تالميذ مستوى 

 االتجـاه نحـو النشـاط البـدني الرياضـي بين    Rيبين قيم المتوسط الحسابي و قيم (:07الجدول رقم)
 .الثالثة ثانوي و التوافق النفسي االجتماعي عند

 المقياس
 المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 المجدولة

 درجة

 حرية

 مستو 

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 012.10 اتــــــــــاالتجاه
 دال 1,11 108 1.079 1.791

 019.17 التوافق النفسي االجتماعي

 

 

أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي (R)(الـــــــــذي يبــــــــــين قيمـــــــــة60نالحـــــــــظ مــــــــــن خـــــــــالل الجــــــــــدول رقــــــــــم)    
فقــــــد قــــــدر  للتوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعيو المتوســــــط الحســــــابي  "018.10"قــــــدر بـــــــ  لالتجاهــــــات

و هــــــي أكبــــــر مــــــن  "1.791"المحســــــوبة فقــــــد بلــــــغ ( R)" ، أمــــــا فيمــــــا يخــــــص قيمــــــة038.17"بـــــــ
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لدرجة االرتباط بين االتجاه والتوافق ( 12)التمثيل البياني رقم 
 عند الثالثة ثانوي



 

ـــــــــــة "(R)قيمـــــــــــة ـــــــــــة  (1.079 >1.791)أي " 1.079الجدولي ـــــــــــد مســـــــــــتوى الدالل  "∞=1.11"عن
ــــــة  ، ــــــاك عالق ــــــين أن هن ــــــةوهــــــي قيمــــــة تب ــــــة ارتباطي ــــــة متوســــــطة موجب ــــــين  وطردي و  االتجاهــــــاتب

ـــــدى ـــــانوي التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي ل ـــــة ث ـــــذ المســـــتو  الثالث ـــــاني رقـــــم تالمي ـــــل البي ، و التمثي
( والـــــــذي يوضـــــــح االرتبـــــــاط الحاصـــــــل بـــــــين المتغيـــــــرين عنـــــــد المتوســـــــطات الحســـــــابية للعينـــــــة 60)

 .069في كل متغير وذلك عند درجة الحرية 
 :الثالثة االساسية مناقشة نتائج الفرضية .3. 1.1
ــــــار       ــــــة لهــــــذه الدراســــــة تــــــم اختي ــــــة النظري ــــــةالفرضــــــية انطالقــــــا مــــــن الخلفي  االساســــــية الثالث

بـــــين االتجـــــاه نحـــــو النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي  االرتباطيـــــةللبحـــــث و التـــــي جـــــاءت حـــــول العالقـــــة 
 .المستوي الدراسيالتوافق النفسي االجتماعي حسب متغير و 

بــــــين االتجــــــاه موجبــــــة  ارتباطيـــــةوصــــــل إليهـــــا أثبتــــــت وجــــــود عالقــــــة مـــــن خــــــالل الدراســــــة المت     
 .التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير المستوى الدراسينحو النشاط البدني الرياضي و 

 . 1.41بـ  ( عند تالميذ السنة االولى ثانويR)و قدرت 
 .   1.19بـ  ( عند تالميذ السنة الثالثة ثانويR)و قدرت 

 :نتائج الدراسة المتحصل عليه من خالل تحليلها   و هذا ما أثبتته    
االتجاهات نحو النشاط البدني الرياضي  والتوافـق النفسـي االجتمـاعي بين  االرتباط. 1 .3.1.1 

 :لد  تالميذ السنة اولى ثانوي
االتجـــــاه نحـــــو النشـــــاط البـــــدني و  التوافـــــق العـــــاميشـــــير معامـــــل االرتبـــــاط بيرســـــون بـــــين درجـــــة      

  (=1.17R) موجبـــــة ارتباطيـــــةإلـــــى و جـــــود عالقـــــة الرياضـــــي عنـــــد تالميـــــذ الســـــنة االولـــــى ثـــــانوي 
 ، وهنـــــــا نقـــــــول أنـــــــه يوجـــــــد تناســـــــب طـــــــردي(∞=1.11)ودالـــــــة إحصـــــــائيا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة 

 االتجاهـــــات ، وهـــــذا مـــــا يشـــــير الـــــى ان متغيـــــر المســـــتوى الدراســـــيو  التوافـــــق العـــــامبـــــين  متوســـــط
يـــــؤثر تـــــأثيرا ســـــلبيا فـــــي االتجـــــاه الموجـــــب وفـــــي العالقـــــة بينـــــه وبـــــين التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي 
وهــــو مــــا يتفــــق مــــع العديــــد مــــن الدراســــات الســــابقة المــــذكورة ســــلفا ومــــع منطلــــق اعتمــــاد المســــتوى 
الدراســـــي كمتغيـــــر ضـــــمن متغيـــــرات الدراســـــة ودورهمـــــا فـــــي تحديـــــد العالقـــــة بـــــين االتجـــــاه والتوافـــــق 

ــــــد العــــــام باعت ــــــأثر بعــــــدة عوامــــــل منهــــــا )المحــــــيط الدراســــــي الجدي ــــــار هــــــذا المســــــتوى الدراســــــي يت ب
والبــــرامج والمنــــاهج الدراســــية( التــــي يصــــعب التــــأقلم معهــــا اال بعــــد مــــرور فتــــرة زمنيــــة عــــن طريــــق 
ـــــة مـــــن  ـــــة انتقاليـــــة تتخللهـــــا جمل ـــــذا نجـــــد ان التالميـــــذ فـــــي هـــــذا المســـــتوى يمـــــرون بمرحل الخبـــــرة ، ل



 

ــــــف االنشــــــطة االضــــــطرابات النفســــــية واال ــــــي ســــــلوكاتهم واتجاهــــــاتهم نحــــــو مختل ــــــة تــــــؤثر ف جتماعي
 سواء كانت رياضية او غير رياضية .  

االتجاهات نحو النشاط البـدني الرياضـي  والتوافـق النفسـي االجتمـاعي بين  االرتباط .9 .3.1.1
 :لد  تالميذ السنة ثالثة ثانوي

االتجـــــــاه نحـــــــو النشـــــــاط و  العـــــــامالتوافـــــــق يشـــــــير معامـــــــل االرتبـــــــاط بيرســـــــون بـــــــين درجـــــــة      
 موجبــــــة ارتباطيــــــةإلــــــى و جــــــود عالقــــــة البــــــدني الرياضــــــي عنــــــد تالميــــــذ الســــــنة االولــــــى ثــــــانوي 

(1.79R=)  وهنـــــــا نقـــــــول أنـــــــه يوجـــــــد (∞=1.11)و دالـــــــة إحصـــــــائيا عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة ،
ــــــوي تناســــــب طــــــردي ــــــين  ق ــــــق العــــــامب ــــــر و  التواف ــــــى ان متغي االتجاهــــــات ، وهــــــذا مــــــا يشــــــير ال

ــــق المســــتوى ا ــــين التواف ــــه وب ــــة بين ــــي العالق ــــي االتجــــاه الموجــــب وف ــــا ف ــــأثيرا ايجابي ــــر ت لدراســــي أث
النفســـــي االجتمـــــاعي وهـــــو مـــــا يتفـــــق مـــــع بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة والتـــــي تناولـــــت الموضـــــوع 
ــــق اعتمــــاد المســــتوى الدراســــي كمتغيــــر ضــــمن متغيــــرات الدراســــة  ــــة  ومــــع منطل مــــن هاتــــه الزاوي

ـــــين اال ـــــد العالقـــــة ب ـــــذ فـــــي هـــــذا ودورهمـــــا فـــــي تحدي ـــــذا نجـــــد ان التالمي تجـــــاه والتوافـــــق العـــــام ، ل
المســـــــتوى يكتســـــــبون نـــــــوع مـــــــن الخبـــــــرة الدراســـــــية تمكـــــــنهم مـــــــن العـــــــي، فـــــــي الوســـــــط الدراســـــــي 
بصــــــفة طبيعيــــــة وهــــــو مــــــا يتــــــيح لهــــــم اكتســــــاب وتكــــــوين اتجاهــــــات وتتماشــــــى وطبيعــــــة تــــــوافقهم 

ية بــــــين كــــــل مــــــن النفســــــي واالجتمــــــاعي ،و بــــــإجراء مقارنــــــة بســــــيطة بــــــين المتوســــــطات الحســــــاب
المســــــتوى االولــــــى ثــــــانوي ومســــــتوى الثالثــــــة نجــــــد ان متوســــــط الســــــنه الثالثــــــة ثــــــانوي اكبــــــر مــــــن 
ــــق النفســــي  ــــاس التواف ــــاس االتجاهــــات وكــــذا مقي ــــة لمقي ــــي الدرجــــة الكلي ــــانوي ف ــــى ث متوســــط االول

 >019.17)وكــــــــــــــذلك متوســــــــــــــط التوافــــــــــــــق  (038.19 >012.10)االجتمــــــــــــــاعي اي 
033.82) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

توجــد فــروق دالــة احصــائيا بــين والتــي تــنص  :الرابعــة االساســية نتــائج الفرضــيةتحليــل .  1 .0
 ()شمال ، هضاب جنوب للتوافق النفسي االجتماعيتالميذ المناطق االربعة في الدرجة الكلية 

تالميذ لد   التوافق النفسي االجتماعينتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في 
 .المنطقةالمرحلة الثانوية حسب 

 لداللة الفروق بين عينات البحث f( : يبين قيم 19الجدول رقم )

 مصدر التباين المجاالت
درجات 
 الحرية

 مجموع مربعات
 االنحراف

 متوسط
 المربعات

 )ف(
 المحسوبة

 )ف(
 الداللة الجدولية

 نوع
 العينة

بين 
 المجموعات

19 93.411 11.991 

 دال 90416 3.131
داخل 

 المجموعات
931 99141.137 

331.911 

 99193.414 937 المجموع

المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لعينــة البحــث حســب ( : يبــين قــيم 17الجــدول رقــم )
 المنطقة الجغرافية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة المنطقة
 19.13 197.91 991 الشمال
 11.10 169.71 991 الهضاب
 17.11 133.61 991 الجنوب
 19.91 131.61 961 المجموع

 
يتبــــــــــين أن مجمـــــــــوع المربعـــــــــات بــــــــــين المجموعـــــــــات بلــــــــــغ  (19)مـــــــــن خـــــــــالل الجــــــــــدول رقـــــــــم    
ـــــــــــغ   (93.411) ، أمـــــــــــا متوســـــــــــط المربعـــــــــــات بـــــــــــين (99141.137) و داخـــــــــــل المجموعـــــــــــات بل

( عنـــــــــد درجـــــــــة الحريـــــــــة 331.911و داخـــــــــل المجموعـــــــــات بلـــــــــغ ) (11.991)المجموعـــــــــات بلـــــــــغ 
 (9.416)( أكبــــــر مــــــن فــــــا المجدولــــــة المقــــــدرة بـــــــ 3.131المحســــــوبة  ) فــــــا، فكانــــــت قيمــــــة (937)

، ممـــــــا يعنـــــــي وجـــــــود فـــــــروق دالـــــــة إحصـــــــائيا بـــــــين المجموعـــــــات و (1.11)عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة
ــــــة داخلهــــــا حســــــب  ــــــاطق الهضــــــاب الممارســــــين للنشــــــاط ، حيــــــث أن المنطقــــــة الجغرافي تالميــــــذ من

مــــــن خــــــالل المقارنــــــة بــــــين و هــــــذا  فســــــي اجتمــــــاعي عــــــاليالبــــــدني الرياضــــــي يتميــــــزون بتوافــــــق ن



 

لتالميـــــــذ منطقـــــــة  649.81( والمقـــــــدرة بــــــــ 68المتوســـــــطات الحســـــــابية والتـــــــي يبينـــــــه الجـــــــدول رق )
وفـــــــي المرتبـــــــة االخيـــــــرة تالميـــــــذ منطقـــــــة  699.41الهضـــــــاب ويليـــــــه تالميـــــــذ منطقـــــــة الجنـــــــوب بــــــــ 

 . 628.96الشمال الساحلي بـ 
 

 :االساسية الرابعة مناقشة نتائج الفرضية. 1. 6.1
الدرجـــــــة الكليـــــــة للتوافـــــــق مـــــــن خـــــــالل الدراســـــــة المتوصـــــــل إليهـــــــا أثبتـــــــت وجـــــــود فـــــــروق فـــــــي      

ــــــــوع  النفســــــــي االجتمــــــــاعي ــــــــةحســــــــب ن ــــــــة الجغرافي ــــــــدار المنطق ــــــــين المجموعــــــــات و داخلهــــــــا بمق        ب
f  = 3,035)( و قــــد وضــــحت النتــــائج الموضــــحة فــــي الجــــدول رقــــم .)... أن هنــــاك فــــروق  )
و بالتـــــــــالي نقـــــــــول أن   تالميـــــــــذ منطقـــــــــة الجنـــــــــوبلصـــــــــالح  التوافـــــــــق النفســـــــــي االجتمـــــــــاعيفـــــــــي 

عبـــــــد الحفـــــــيظ ســـــــالم  دراســـــــة " تحققـــــــت و تتفـــــــق هـــــــذه النتـــــــائج مـــــــع االساســـــــية الرابعـــــــةالفرضـــــــية 
ــــــة بــــــين 6889ومنصــــــور محمــــــد مصــــــطفي        6898 ــــــة التــــــي تضــــــمنت المقارن تالميــــــذ المرحل
ـــــة ـــــة الثانوي ـــــر توافـــــق وتوصـــــال فيهـــــا ان ا حســـــب المنطق ـــــا )الهضـــــاب( اكث ـــــاطق العلي صـــــحاب المن

عبــــــد  –ويشــــــير  .وتحكــــــم فــــــي الســــــلوك عكــــــس المنــــــاطق المنخفضــــــة الــــــذين يتميــــــزون بالعصــــــبية 
ــــــي الجســــــناني  ــــــى التوافــــــق مــــــع  – 6884العل ــــــه أن الصــــــحة النفســــــية تــــــرتبط بقــــــدرة الفــــــرد عل بقول

خاليــــــة مــــــن التــــــأزم ، وهــــــذا بــــــدوره يــــــؤدي الــــــى حيــــــاة  والمنطقــــــة ع البيئــــــة اإلجتماعيــــــةمــــــنفســــــه  و 
ـــــة ـــــي هـــــذه الحال ـــــرد ف ـــــل  واالضـــــطراب ، والف ـــــه كمـــــا يتقب ـــــبال لذات يكـــــون راضـــــيا عـــــن نفســـــه متق

     اآلخـــــــرين ، فـــــــال يســـــــلك ســـــــلوكا اجتماعيـــــــا شـــــــاذا ، بـــــــل يســـــــلك ســـــــلوكا يتســـــــم بـــــــاالتزان والتـــــــوازن
ــــةاصــــحاب يشــــير و  ــــة االجتماعي ــــز، دنهــــام ، هــــولن ومــــن بينهمــــا النظري ــــك فري ــــد ، ردلي  جنزهي

ــــين ر التوافــــق فــــي تفســــي ــــةان هنــــاك عالقــــة ب ــــاك إخــــتالف  البيئ وانمــــاط التوافــــق ، فقــــد ثبــــت ان هن
ـــــي االتجاهـــــات  ـــــروق ف ـــــابنيين واالمـــــريكيين ، كـــــذلك وجـــــدت ف ـــــين الي ـــــي االتجـــــاه نحـــــو الخمـــــول ب ف
نحـــــــو االلـــــــم واالمـــــــراض بـــــــين بعـــــــض المجموعـــــــات فـــــــي الواليـــــــات المتحـــــــدة االمريكيـــــــة ، ويؤكـــــــد 

المجتمــــع تــــؤثر فــــي التوافــــق حيــــث صـــــاغ  حســــب الجغرافيــــة المنــــاطقاصــــحاب هــــذه النظريــــة ان 
ــــــاب  ــــــل تحضــــــراارب ــــــاطق االق ــــــي ، كمــــــا اظهــــــروا مــــــيال  المن ــــــرامشــــــاكلهم بطــــــابع فيزيق لعــــــالج  كبي

ـــــام ذووا  ـــــات النفســـــية ، فـــــي حـــــين ق ـــــر تحضـــــراالمعوق والراقيـــــة بصـــــياغة مشـــــاكلهم  المنـــــاطق االكث
   (1).له تأثير على التوافق الشخصي  بطابع نفسي
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 االستنتاج العام:. 1.1
بعد عرض و تحليل و مناقشة النتائج المتحصل عليها من خالل الدراسة الميدانية يتبين         

أن التوافق النفسي االجتماعي  بالفرضية األساسية األولىلنا من خالل المحور األول الخاص 
الرياضي و يتجلى ذلك يساهم في الرفع من مستويات ابعاد االتجاهات النفسية نحو النشاط البدني 

من خالل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغيري الدراسة )االتجاه والتوافق( و ذلك   
المستويــات اإليجابيــة من خالل معامل االرتباط بيرسون المحسوب و الذي كان يتـراوح بين 

تماعي قد ساهم في الرفع من ،  مما يؤكد أن التوافق النفسي االجواإليجابية جدا  والمتوسطة
صحة الفرضية درجة االتجاه االيجابي نحو النشاط البدني الرياضي كخبرة اجتماعية وهذا ما يؤكد 

، و زيادة دائــرة عالقاتــه االجتماعية و التفاعــل  و التوافق اإلجتماعي الناجم عن الجزئية األولى
صحة و بعد الصحة واللياقة ، و هذا ما يؤكد الممارسة الرياضية أي تحسين االتجاه االيجابي نح

، كما يساهم التوافق النفسي االجتماعي في الرفع من االتجاه كخبرة توتر الفرضية الجزئية الثانية
ومخاطرة كالثقة بالنفس من خالل الخبرات التي يكتسبها من البيئــة التي يعي، فيها، و هذا ما 

فإننا نجد أن  بالخبرة الجماليةا نتائج البعد الرابع الخاص ، أمصحة الفرضية الجزئية الثالثةيؤكد 
، و هذا تحقيق الظهور بمظهر الئق وجميل يحسن من صورته  الجماليةالتوافق العام يعمل  على 

.وفيما يخص البعد الخامس الخاص بخفض التوتر فكان  يؤكد صحة الفرضية الجزئية الرابعةما 
معامل االرتباط عالي وموجب بشكل يبين االرتباط القوي بينه وبين التوافق النفسي االجتماعي  

الذي ابان التفوق الرياضي  وفي االخير بعديؤكد صحة الفرضية الجزئية الخامسة ، وهذا ما 
يؤكد صحة الفرضية الجزئية وهو ما  6قارب +وهي درجة ت 0.00ارتباط قوي بالتوافق بـ 

 السادسة .
الفرضية األساسية و من خالل التأكد من صحة الفرضيات الجزئية يمكن الحكم على أن       
التي تقول'' توجد عالقة ارتباطية بين ابعاد االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني  األولى

 .قد تحققت ي '' الرياضي والتوافق النفسي االجتماع
الخاصة بوجود عالقة ارتباطية بين  الفرضيـة األساسيــة الثانيــةأما فيما يخص نتائج         

من خالل وجود  تحقق الفرضية الجزئية األولىاالتجاه والتوافق حسب متغير الجنس  ، فإننا نجد 
عالقة والرفع من مستواها عالقة ارتباطية بين ) االتجاه   و التوافق ( في تحديد درجة هاته ال

، في حين نتائج الفرضية الجزئية الثانية والخاصة ايجابية جدا وهي درجة  (1.83) إليجابيا



 

و هذا بدرجة متوسطة باالناث من ناحية تأثير عامل الجنس وجود عالقة ارتباطية موجبة ولكن 
 على صحة الفرضية الجزئية الثانية . ما يؤكد
 في تأكيد تأثير عامل الفرضية األساسية الثانية قد تحققت نوعا مابأن و منه يمكن القول      

 لتحديد الدرجة االيجابية وااليجابية جدا نحو االتجاه والتوافق .  الجنس 
الخاصة بوجود عالقة ارتباطية بين  الفرضيـة األساسيــة الثالثةأما بالنسبة لنتائج           

 تحقق الفرضية الجزئية األولىتوى الدراسي، فإننا نجد االتجاه والتوافق حسب متغير المس
والخاصة بالمستوى االولى ثانوي من خالل وجود عالقة ارتباطية بين ) االتجاه   و التوافق ( في 

، في ايجابية متوسطة وهي درجة  (1.17) إليجابيتحديد درجة هاته العالقة والرفع من مستواها ا
انية والخاصة بمستوى الثالثة ثانوي من ناحية تأثير عامل الدراسي حين نتائج الفرضية الجزئية الث

على صحة الفرضية الجزئية  و هذا ما يؤكدبدرجة قوية جدا وجود عالقة ارتباطية موجبة ولكن 
 الثانية .

 
الخاصـة بوجـود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين  الفرضيــة األساسيـــة الرابعـةأما فيما يخـص نتـائج 

مـن  تحقق الفرضـية الجزئيـة الرابعـةاسة في التوافق النفسي االجتماعي  ، فإننا نجد مجموعات الدر 
 خالل وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة التوافق النفسي االجتماعي .   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة :  . 36
 

ــــــا          ــــــة  إنطالق ــــــة المطـروحــــــة للدراسـ ــــــى اإلشكالي ـــــذي يحــــــتوي عل ــــــدي ال ــــــب التمهي مـــــن الجانـ
ــــــة  ــــــة نظريـ ـــــي وضـــــعت كخلفي ــــــة الت و الفرضـــــيات المصـــــاغة كمشـــــروع للبحـــــث و الدراســـــات السابق

االتجاهــــات بالجانــــب النظــــري الــــذي حاولنــــا فيــــه تنــــاول كــــل مــــا لــــه عالقــــة بالموضــــوع )  مــــروراو 
ــــالتوافق النفســــي االجتمــــاعي  النفســــية نحــــو ممارســــة النشــــاط ــــدني الرياضــــي وعالقتهــــا ب الب
ــــة ــــذ المرحلــــة الثانوي ــــد تالمي ــــا فــــي الفصــــل  عن ــــى اربعــــة فصــــول تناولن ( مــــن خــــالل  تقســــيمه إل

األول كـــــل مـــــا لـــــه عالقـــــة باالتجـــــاه و أبعـــــاده و مكوناتـــــه و نظرياتـــــه ... إلـــــا ، كمـــــا تطرقنـــــا فـــــي 
اعهــــــا واهدافــــــه بالنســــــبة لهاتــــــه المرحلــــــة... الفصــــــل الثــــــاني إلــــــى النشــــــاط البــــــدني الرياضــــــي و أنو 

ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي  مفهومــــــه  ــــــذي تناولنــــــا فيــــــه التواف ــــــث ال ــــــى الفصــــــل الثال ــــــا ، لنصــــــل إل إل
ـــــة  ـــــائج الدراســـــة الميداني ـــــدعيم نت ـــــة نعتمـــــد عليهـــــا لت ـــــة نظري ـــــك لتكـــــوين ســـــند و خلفي ونظرياتـــــه و ذل

لفئـــــــة العمريـــــــة واهـــــــم وفـــــــي االخيـــــــر الفصـــــــل الرابـــــــع والـــــــذي خصصـــــــناه الـــــــى ا المتوصـــــــل إليهـــــــا،
ـــــــة  ـــــــة والبيئي ـــــــة مـــــــن العوامـــــــل النفســـــــية واالجتماعي  وصـــــــوالمميزاتهـــــــا وخصائصـــــــها وتاثرهـــــــا بجمل

ـــــــار الفرضـــــــيات  ـــــــه إختب ـــــــذي كـــــــان الهـــــــدف من ـــــــام هـــــــذه الدراســـــــة و ال ـــــــي خت ـــــــداني ف ـــــــب المي للجان
 الموضوعة كمشروع للبحث قصد إثبات أو نفي صحتها و كانت على الشكل التالي : 

 ساسية األولى :الفرضية األ –أ 
    توجـــــد عالقـــــة ارتباطيـــــة دالـــــة احصـــــائيا بـــــين ابعـــــاد اتجاهـــــات المـــــراهقين نحـــــو

النشــــــاط البــــــدني الرياضــــــي فــــــي المرحلــــــة الثانويــــــة  ودرجــــــة تــــــوافقهم النفســــــي 
 االجتماعي.

  ـــــين بعـــــد ـــــة احصـــــائية ب ـــــة ذات دالل ـــــرة توجـــــد عالقـــــة ارتباطي ـــــدني كخب النشـــــاط الب
نحـــــــو النشـــــــاط البـــــــدني الرياضـــــــي ودرجـــــــة التوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي لـــــــدى  اجتماعيـــــــة

 تالميذ المرحلة الثانوية . 
  النشـــــاط البـــــدني للصـــــحة توجـــــد عالقـــــة ارتباطيـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــين بعـــــد

نحــــو النشــــاط البــــدني الرياضــــي ودرجــــة التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي لــــدى تالميــــذ  واللياقــــة
 المرحلة الثانوية.



 

 ـــــين بعـــــد توجـــــد ع ـــــة احصـــــائية ب ـــــة ذات دالل ـــــرة القـــــة ارتباطي ـــــدني كخب النشـــــاط الب
ــــــوتر ومخــــــاطرة  ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي  ت نحــــــو النشــــــاط البــــــدني الرياضــــــي ودرجــــــة التواف

 لدى تالميذ المرحلة الثانوية
  ـــــين بعـــــد ـــــة احصـــــائية ب ـــــة ذات دالل ـــــرة توجـــــد عالقـــــة ارتباطي ـــــدني كخب النشـــــاط الب

ي ودرجـــــة التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي لـــــدى تالميـــــذ نحـــــو النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــجماليـــــة 
 المرحلة الثانوية.

  النشـــــاط البـــــدني لخفـــــض توجـــــد عالقـــــة ارتباطيـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــين بعـــــد
نحـــــو النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي ودرجـــــة التوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي لـــــدى تالميـــــذ  التـــــوتر

 المرحلة الثانوية .
 ـــــة احصـــــائ ـــــة ذات دالل ـــــين بعـــــد توجـــــد عالقـــــة ارتباطي ـــــرة ية ب ـــــدني كخب النشـــــاط الب

نحــــــو النشــــــاط البــــــدني الرياضـــــي ودرجــــــة التوافــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي  للتفــــــوق الرياضــــــي
 لدى تالميذ المرحلة الثانوية .

 
 الفرضية األساسية الثانية : – ب

  ـــدني ـــين االتجاهـــات نحـــو النشـــاط الب ـــة احصـــائية ب ـــة ذات دالل ـــاك عالقـــة ارتباطي هن
ثانويـــــة  والتوافـــــق النفســـــي االجتمـــــاعي حســـــب متغيـــــر الرياضـــــي فـــــي المرحلـــــة ال

 الجنس)ذكور ،اناث(.
  ــــــــين االتجــــــــاه نحــــــــو النشــــــــاط البــــــــدني ــــــــة احصــــــــائيا ب ــــــــة دال ــــــــة ارتباطي وجــــــــود عالق

 المرحلة الثانوية . ذكورالرياضي والتوافق النفس اجتماعي عند 
وجــــــود عالقــــــة ارتباطيــــــة دالــــــة احصــــــائيا بــــــين االتجــــــاه نحــــــو النشــــــاط البــــــدني الرياضــــــي والتوافــــــق 

 المرحلة الثانوية اناثالنفس اجتماعي عند 
 . الفرضية األساسية الثالثة :ج
  ـــدني ـــين االتجاهـــات نحـــو النشـــاط الب ـــة احصـــائية ب ـــة ذات دالل ـــاك عالقـــة ارتباطي هن

ق النفســـــي االجتمـــــاعي حســـــب متغيـــــر الرياضـــــي فـــــي المرحلـــــة الثانويـــــة  والتوافـــــ
 سنة اولى(. المستو  الدراسي)سنة ثالثة ،

 



 

  توجــــــد عالقــــــة قويــــــة دالــــــة احصــــــائيا بــــــين اتجاهــــــات نحــــــو ممارســــــة النشــــــاط
البـــــدني الرياضـــــي فـــــي المرحلـــــة الثانويـــــة ودرجـــــة تـــــوافقهم النفســـــي االجتمـــــاعي لـــــدى مســـــتوى 

 . اولى ثانوي
 ت نحــــــو ممارســــــة النشــــــاط توجــــــد عالقــــــة قويــــــة دالــــــة احصــــــائيا بــــــين اتجاهــــــا

ـــــدى مســـــتوى  ـــــوافقهم النفســـــي االجتمـــــاعي ل ـــــة ودرجـــــة ت ـــــة الثانوي ـــــدني الرياضـــــي فـــــي المرحل الب
 . ثالثة ثانوي

 الفرضية األساسية الرابعة :.  د 
  توجـــد فـــروق دالـــة احصـــائيا بـــين تالميـــذ المنـــاطق االربعـــة فـــي الدرجـــة الكليـــة للتوافـــق

 النفسي االجتماعي .
 

نظـــــرا لمالئمتـــــه لطبيعـــــة  الوصـــــفي االرتبـــــاطيهـــــذه الدراســـــة علـــــى المـــــنهج  إعتمـــــدنا فـــــي         
ـــــــة قوامهـــــــا )  ـــــــى عين ـــــــي  911الموضـــــــوع المـــــــدروس، و تمـــــــت الدراســـــــة عل ـــــــذة ف ـــــــذ وتلمي تلمي

ــــــــة الثانويــــــــة و هــــــــذا قصــــــــد دراســــــــة العالقــــــــات االرتباطيــــــــة الخاصــــــــة بالفرضــــــــيات  ، (  المرحل
الفرضــــية األساســــية الثانيــــة و الفرضــــية ، و للفرضــــية األساســــية األولــــىالجزئيــــة التــــي تنتمــــي 

ـــــــة لتقتصـــــــر علـــــــى الفـــــــروق اإلحصـــــــائية فـــــــي مســـــــتوى التوافـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي فـــــــي  الثالث
ــــون لالتجاهــــات النفســــية نحــــو النشــــاط ، و قــــد إعتمــــدنا علــــى  الفرضــــية الرابعــــة ــــاس كيني مقي

ــــــق النفســــــي االجتمــــــاعي  ــــــاس التواف ــــــدني الرياضــــــي ومقي  كــــــأدوات لجمــــــع البيانــــــات مــــــن الب
ــــدان، و ذلــــك بعــــد التأكـــــد مــــن خصائصــــه الســــيكومترية )  (   الموضــــوعية، الثبــــاتو الصــــدقالمي

مـــــــع اإلســـــــتعانة بالوســــــــائل و التقنيـــــــات اإلحصــــــــائية الوصـــــــفية و اإلســــــــتداللية لتحويـــــــل البيانــــــــات 
الكيفيـــــة إلـــــى بيانـــــات كميـــــة قابلــــــة للتحليـــــــل و القيـــــاس، لننتقـــــل إلـــــى مرحلـــــة تفريـــــغ نتـــــائج الدراســـــة 

يـــــــــة التـــــــــي توصـــــــــلنا فيهـــــــــا إلـــــــــى تحقـــــــــق جميـــــــــع الفرضـــــــــيات الجزئيـــــــــة للممثلـــــــــة للفرضـــــــــية الميدان
توجـــــد " و التـــــي كانـــــت كلهـــــا ذات عالقـــــة ارتباطيـــــة موجبـــــة بـــــدرجات مختلفـــــة  األساســـــية األولـــــى

 .   بمستو  إيجابي عالقة ارتباطية بين ابعاد االتجاهات والتوافق العام 
ــــةالفرضــــية أمــــا فيمــــا يخــــص نتــــائج         فقــــد وجــــدنا عالقــــة ارتباطيــــة حســــب  األساســــية الثاني

)، متوســــطة، عاليــــة ( أي درجــــة االرتبـــــاط  درجـــــة االرتبــــاطمتغيــــر الجــــنس وجــــود تــــأثير للجــــنس 
 الثالثة والرابعةوكذلك الحال بالنسبة  عند الذكور اكبر من االناث.



 

 
 
 
 
 

 
 دود البحث و فتوحاته :  -

ـــــــام          ـــــــى لقي ـــــــة خطـــــــوة أول ـــــــائج الســـــــابقة نأمـــــــل أن تكـــــــون الدراســـــــة الحالي ـــــــا مـــــــن النت إنطالق
ــــــد االتجــــــاه  ــــــى تحدي ــــــذكر عل ــــــر العوامــــــل الســــــابقة ال ــــــى أث دراســــــات مســــــتقبلية بهــــــدف التعــــــرف عل
ـــــــة مـــــــن خـــــــالل إدراج بعـــــــض المتغيـــــــرات  ـــــــة للدراســـــــة الحالي االيجـــــــابي، أو دراســـــــات أخـــــــرى مكمل

باالتجـــــاه التــــي لــــم نتطـــــرق إليهــــا فــــي هـــــذه الدراســــة، كتــــأثير المعاملـــــة  والعوامــــل الذاتيــــة المرتبطــــة
الوالديـــــــــــة و المكانـــــــــــة اإلجتماعيـــــــــــة للمراهـــــــــــق، و الظـــــــــــروف اإلجتماعيـــــــــــة لألســـــــــــرة ، والمراحـــــــــــل 
الدراســـــية االخــــــرى،  أو الحالــــــة العائليـــــة للمراهــــــق فــــــي حــــــد ذاتـــــه أو الظــــــروف اإلقتصــــــادية التــــــي 

لمتغيــــرات التــــي لــــم ندرســــها، و التــــي يمكــــن أن يكــــون يعيشــــها و التــــي يمكــــن أن تكــــون مــــن بــــين ا
 لها تأثير في تحديد تكوين االتجاهات االيجابية نحو النشاط البدني الرياضي  .

و فــــــي األخيــــــر نــــــوفي بــــــبعض اإلقتراحــــــات العلميــــــة و العمليــــــة التــــــي نــــــرى بأنهــــــا بالغــــــة          
ـــــــة العمريـــــــة مـــــــن خـــــــالل الممارســـــــة ا ـــــــه المرحل لرياضـــــــية فـــــــي المؤسســـــــات األهميـــــــة بالنســـــــبة لهات

 التربوية  و اإلستفادة بما تستطيع هذه الشريحة تحقيقه.
ــــة التكــــوين ألســــاتذة التربيــــة البدنيــــة  -     ــــب العلمــــي لهــــذا البحــــث فــــي عملي اإلســــتفادة مــــن الجان

 على الوسائل و المناهج الحديثة في هذا المجال. واالطالع والرياضية 
ة والرياضـــــــــية  فـــــــــي المؤسســـــــــات التربويـــــــــة واعطائهـــــــــا ضـــــــــرورة اإلهتمـــــــــام بالنشـــــــــاطات البدنيـــــــــ -

ــــــاقي المــــــواد التعليميــــــة االخــــــرى باســــــتعمال الوســــــائل التعليميــــــة الحديثــــــة  مكانتهــــــا البيداغوجيــــــة كب
 والتي تساهم في الرفع من االتجاه نحو النشاط الرياضي .

طــــــاء التركيــــــز علــــــى أهميــــــة البرمجــــــة المناســــــبة لحصــــــص التربيــــــة البدنيــــــة والرياضــــــية ، و إع - 
صــــورة واضـــــحة حـــــول تـــــأثير النشـــــاط البـــــدني الرياضـــــي علـــــى النـــــواحي النفســـــية واالجتماعيـــــة فـــــي 

 تكوين شخصية الفرد .



 

 واالجتماعيـــــــــة بأصـــــــــول المعاملـــــــــة النفســـــــــية والمـــــــــدارس األســـــــــر مـــــــــن طـــــــــرف توعيــــــــةال -    
راهــــــق فــــــي المراحــــــل الدراســــــية بصــــــفة عامــــــة والمرحلــــــة الثانويــــــة بصــــــفة خاصــــــة والتربويــــــة للم

 .  تكوين اتجاهات ايجابية نحو مختلف االنشطة من اجل 
ومــــــا تحويــــــه مــــــن انشــــــطة والتــــــي لهــــــا الرياضــــــية  البدنيــــــة األنشــــــطةبــــــرامج إبــــــراز واقــــــع  -    

ـــــة الوصـــــول بهـــــذه دور كبيـــــر فـــــي عمليـــــة التوافـــــق الشخصـــــي لـــــدى فئـــــة المـــــراهقين  ، و محاول
 لتوافقهم النفسي واالجتماعيطبقا  للنشاط الرياضياألخيرة إلى درجة التقدير اإليجابي 

ــــــــي  -    ــــــــك ف ــــــــة المــــــــراهقين و دور ذل ــــــــة التعــــــــويض بالممارســــــــة الرياضــــــــية لفئ اظهــــــــار أهمي
 تخطي بعض المشاكل السلوكية التي تترتب عن هاته الفترة .

يستحســـــن االهتمـــــام برغبـــــات التالميـــــذ مـــــع مراعـــــاة اتجاهـــــاتهم و ميـــــوالتهم وفقـــــا للعوامـــــل  -      
 تماشى مع متطلبات هاته المرحلة.المحددة لها والتي ت

ـــــــــة مـــــــــن المتغيـــــــــرات والتـــــــــي لهـــــــــا عالقـــــــــة  -    اجـــــــــراء دراســـــــــات مماثلـــــــــة بـــــــــالتطرق الـــــــــى جمل
باالتجاهــــــات وتحديــــــد درجاتــــــه االيجابيــــــة كالعوامــــــل االقتصــــــادية والتربويــــــة والوجدانيــــــة والعالقــــــات 

 .االجتماعية ، بين التلميذ والمدرس والتلميذ والمدرسة....الا 
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أفضل األنشطة الرياضية التي ترتبط بقدر بسيط من الخطورة عن األنشطة التي ترتبط بقدر كبير      
 من الخطورة

6.  

احد   استطيع أن أمارس التدريب الرياضي الشاق يوميا إذا كان ذلك يعطيني فرصة االنضمام إلى     
  .2 الفرق الرياضية

  .9 أعظم قيمة للنشاط البدني الرياضي هي جمال الحركات التي يؤديها الالعب )الالعبة(     

  .4 في درس التربية البدنية ينبغي التركيز على القيمة الصحية للرياضة     

  .1 ال استطيع تحمل التدريب اليومي العنيف طوال العام     

  .1 ال افضل االنشطة الرياضية التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورة .     

  .1 افضل االنشطة الرياضية التي تتضمن قدرا كبيرا من الخطورة     

  .9 تعجبني االنشطة الرياضية التي تظهر جمال حركات الالعب     

االنشطة الرياضية التي تحتاج إلى تدريب منتظم لفترات طويلة والتي يقيس فيها  الالعب تعجبني      
 قدرته في المنافسات على مستو  عالي من المهارة

8.  

  .61 الهدف الرئيسي لممارستي الرياضة له اهمية كبر  بالنسبة لي     

  .66 االتصال االجتماعي لممارستي الرياضة هو اكتساب الصحة     

  .62 الممارسة الرياضية هي غالبا الطريق الوحيد إلزالة التوترات     

  .69 ال تناسبني الممارسة المتكررة لألنشطة الرياضية الخطيرة     

  .64 درس التربية البدنية  ينبغي وضع أهمية كبيرة على جمال الحركات في     

  .61 افضل االنشطة التي تحافض على جمال الحركات     

كثيرة تتيح لإلنسان االسترخاء من متاعب عمله اليومي مثل ممارسة الرياضة أو هناك فرص      
 مشاهدة المباريات الرياضية

61.  

  .61 افضل ممارسة االنشطة الرياضية الجماعية التي يشارك فيها مجموعة من االفراد     

  .69 عند اختياري لنشاط رياضي تهمني جدا فائدته من الناحية الصحية     

  .68 تعجبني بصفة خاصة االنشطة الرياضية الجماعية التي يشارك فيها عدد كبير من الالعبينال      

في المدرسة ينبغي  االهتمام بدرجة كبيرة بممارسة االنشطة الرياضية التي تتطلب العمل و      
 التعاون

21.  

  .26 الممارسة الرياضية تعتبر بالنسبة لي احسن فرصة لالسترخاء     

  .22 إلى االنشطة الرياضية التي ترتبط بالمخاطر واالحتماالت الكبير لالصاباتالاميل      

  .29 الصحة فقط بالنسبة لي هي الدافع الرئيسي لممارسة الرياضة     

  .24 ال ا فضل اي نشاط رياضي يزداد فيه الطابع التنافسي بدرجة كبيرة     

  .21 خاللها االتصال بالناساهم ناحية تجعلني امارس الرياضة اني استطيع من      



 

  .21 الممارسة الرياضية هي الطريق العلمي للتحرر من الصراعات النفسية واالعدوانية     

  .21 الوقتالتي اقضيه في ممارسة التمارين الصباحية يمكن استغالله بصورة احسن في انشطة اخر      

  .29 األنشطة غير الخطرة أو اقل خطورةاذا طلب منيا الحتيار فانني افضل االنشطة الخطرة عن      

  .28 من بين االنشطة الرياضية افضل بصفة خاصة األنشطة التي استطيع ممارستها مع االخرين     

  .91 الرياضة تتيح الفرص المتعددة الظهار جمال الحركات البشرية     

  .96 ممارسة الرياضة .هناك العديد من االنشطة الرياضة تمنحني االسترحاء  بدرجة احسن من      

  .92 اعتقد انه من األهمية القصو  ممارسة االنشطة الرياضية التي لها فائدة كبر  بالنسبة للصحة     

  .99 افضل بصفة خاصة األنشطة الرياضية التي تهدف إلى التذوق الجمالي أو الفني     

  .94 والتضحية والجهداعتقد أن النجاح في البطوالت الرياضية يتاسس على انكار الذات      

  .91 احس بسعادة ال حدود لها  عندما اشاهد قوة التعبير وجمال الحركات الرياضية     

  .91 ال أفضل الممارسة الرياضية اليومية آلجل الصحة فقط     

  .91 اشعر بأن الرياضة تعزلني تماما عن المشاكل المتعددة لحياة  اليومية     

افضل السباحة في المياه الهادئة عن السباحة في المياه ذات اذا طلب مني االختيار فانني      
 االمواج  العاغلية

99.  

  .98 افضل ممارسة االنشطة الرياضية التي يستطيع اإلنسان ممارستها بمفرده     

  .41 المزايا الصحية لممارسة الرياضية هامة جدا لي     

  .46 الكثير من االهتماماالنشطة الرياضية التي تتطلب فن وجمال الحركات اعطيها      

  .42 االنشطة الرياضية التي تتطلب الجراة  والمغامرة افضلها إلى اقصى مد      

نظرا الن المنافسة مبدا اساسي في المجتمع فعل ذلك ينبغي التشجيع على ممارسة االنشطة      
 الرياضية التي تظهر فيها الطابع التنافسي بصورة واضحة

49.  

  .44 تستطيع أن تجعلني سعيدا بصورة حقيقية الممارسة الرياضية     

االنشطة الرياضية التي تستخدم الجسم كوسيلة للتعبير )الرقص الرباعي ( اعتبرها من احسن      
 انواع  االنشطة

41.  

افضل مشاهدة أو ممارسة انواع االنشطة الرياضية التي تاخذ  طابع الجدية وال تحتاج إلى وقت      
 طويل أو مجهود كبير .

41.  

  .41 ممارسة التمرينات اليومية ذات اهمية قصو  بالنسبة لي     

استطيع أن امضي عدة ساعات في مشاهدة بعض الحركات التي تتميز بالتوافق الجيد مثل       
 حركات جمباز والرقص االيقاعي

49.  

  .48 أن االتصال االجتماعي التي تتيحه ممارسة الرياضة  ال يمثل بالنسبة لي اهمية قصو      

  .11 افضل االنشطة الرياضية التي ترتبط بلحظات من الخطورة     

  .16 عدم ممارسة النشاط الرياضي تضيع مني فرصة هامة لالستجمام واالسترخاء     

  .12 يجب عدم االهتمام بمحاولة الفوز في الرياضة بدرجة زائدة عن الحد من ممارسته     

  .19 الالعب السيطرة على المواقف الخطرةتعجبني االنشطة الرياضية التي تتطلب من      

  .14 الممارسة الرياضية ال اعتبرها  وسيلة هامة من وسائل الترويح     

 
 

 

 



 

 مقياس الت افق النفسي االجتماعي

 القسم األول )أ(

 

 نعم            ال                                          ؟هل تستمر في العمل الذي تقوم به حتى ولو كان متعبا  .6

 هل يصعب عليك أن تحتفظ بهدوئك عندما تصبح األمور سيئة                                   نعم            ال .2

 نعم            ال                                                             ؟هل تتضايق عندما يختلف معك الناس  .9

 نعم            ال                                     ؟هل تشعر بعدم االرتياح عندما تكون مع مجموعة ال تعرفها  .4

 نعم            ال                                              ؟هل يصعب عليك إن تعترف بالخطأ إذا ما وقعت فيه .1

 نعم            ال                                   ؟هل تجد من الضرورة أن يذكر شخص ما بعملك حتى تقوم به .1

 نعم            ال                                           ؟ها تفكر عادة في نوع العمل الذي تقوم به عندما تكبر .1

 نعم            ال                                         ؟هل تشعر بالمضايقة عندما يهزأ منك زمالؤك في الفصل .9

 نعم            ال                                        ؟هل يصعب عليك أن تقابل الناس أو أن تعرفهم باآلخرين .8

 نعم            ال                                          ؟ضرر هل تشعر عادة باآلسي علي نفسك حينما يصيبك .61

عليك ان تقوم بما يخططه لك أصحابك                                     نعم              هل تعتقد أن من األسهل .66

 ال                                   من أن ترسم خططك بنفسك ؟

 نعم            ال                                                ؟يحاولون السيطرة عليكهل تعتقد أن معظم الناس  .62

 نعم             ال                                              ؟هل يسهل عليك أن تتحدث إلى دوي المراكز العالية .69

 نعم            ال                                                                                  ؟هل تخسر عادة اللعب .64

 نعم            ال                                                        ؟هل من عادتك أن تكمل ما تبدأ به من أعمال  .61

 

 

 



 

 

 القسم األول )ب(

 

 نعم            ال                                            ؟هل تدعي للحفالت التي يحضرها من هم في مثل سنك  .6

 نعم           ال                                                                        ؟هل تعتقد أن معظم الناس اخساء .2

 نعم           ال                                                                 ؟هل يعتقد معظم أصدقاؤك انك شجا ع  .9

 نعم            ال                                                    ؟منك عادة أن تساعد في إعداد الحفالت هل يطلب .4

 ال            نعم                                                                       ؟هل يعتقد الناس أن أفكارك جيدة .1

 نعم           ال                                                       ؟هل يهتم أصدقاؤك عادة بما تقوم به من أعمال .1

 نعم          ال                                                                       ؟هل تعتقد أن الناس يظلمونك عادة .1

 نعم           ال                                                           ؟الؤك في القسم انك دكي مثلهمهل يظن زم .9

 نعم          ال                                                                       ؟آن تكون معهم ءهل يصر الزمال .8

 نعم           ال                                                                   ؟هل يعتقد انك محبوب عند زمالؤك .61

 نعم            ال                                     ؟هل يعتقد انه من الصعب عليك أن تنجز ما تقوم به من عمل .66

 نعم            ال                                                         ؟هل تشعر أن الناس ال يعاملونك كما ينبغي  .62

 نعم             ال                                                 ؟هل تعتقد أن معظم الناس الدين تعرفهم ال يحبونك .69

 ال    نعم                                       ؟هل تعتقد أن الناس يضنون انك سوف تنجح في عملك حينما تكبر .64

 نعم            ال                                                      ؟هل تعتقد أن الناس ال يعاملونك معاملة حسنة .61

 

 

 

 



 

 القسم األول )ج(

 

 نعم            ال                                                     ؟هل يسمح لك بان تبدي رأيك في معظم األمور  .6

 نعم            ال                                                                    ؟يسمح لك بان تختار أصدقاؤك هل .2

 نعم           ال                                                        ؟بان تقوم بعظم ما تريد القيام به هل يسمح لك .9

 نعم            ال                                                 ؟مور التافهة كثيراهل تشعر بأنك تعاقب بسبب األ .4

 نعم            ال                                                                   ؟هل تأخذ من المصروف ما يكفيك .1

 نعم            ال                         ؟هل تسمح عادة أن تحضر االجتماعات التي يحضرها من هم في سنك .1

 نعم            ال                                            ؟هل تسمح لك والدك بان تساعدهما في اتخاذ القرارات .1

 ال     نعم                                                       ؟هل يوجه لك التوبيخ ألمور ليشت لها أهمية كبيرة .9

 نعم            ال               ؟هل تسمح لك أن تذهب إلي السينما والمالهي بالقدر الذي يسمح به لزمالئك .8

 نعم            ال                                        ؟هل تشعر بان زمالؤك أكثر حرية منك القيام بما تريدون .61

 نعم            ال                                                       ؟هل تشعر بان لديك وقت كافي للهو والمرح  .66

 نعم            ال                                                             ؟هل تشعر بأنه ال يسمح لك بحرية كافية .62

 نعم            ال                                                               ؟هل يتركك والدك تخرج مع أصدقائك .69

 نعم            ال                                                                        ؟هل يسمح لك باختيار مالبسك .64

 نعم            ال                                                               ؟هل يقرر اآلخرون ما ينبغي أن تفعله .61

 

 

 

 

 



 

 

 القسم األول )د(

 

 نعم            ال                                                 ؟هل تجد أن عليك أن تتعرف علي الطلبة الجدد .6

 نعم            ال                                                     ؟هل تعتبر نفسك قويا وسليما مثل أصدقاؤك .2

 نعم            ال                                                             ؟هل تشعر بأنك محبوب عند زمالئك .9

 نعم            ال                                           ؟هل يبدوا بان معظم الناس يستمتعون بالتحدث إليك .4

 نعم            ال                                            ؟هل تشعر انك موفق في المدرسة التي تذهب إليها .1

 نعم            ال                                                                 ؟هل لك عدد كافي من األصدقاء  .1

 نعم            ال                                                       ؟أن والدك مثل أبائهم هل يظن أصدقاؤك .1

 هل تشعر عادة بان المدرسين يفضلون أن ال تكون في                                     نعم            ال   .9

  ؟الفصول التي يدرسونها 

 نعم            ال                                          ؟تقيمها المدرسةهل تدعي عادة إلي الحفالت التي  .8

 نعم            ال                                                       ؟هل يصعب عليك أن تكون صدقات .61

 ال           نعم                               ؟هل تشعر بان زمالؤك في الفصل يسرهم أن تكون معهم .66

 نعم            ال                                                 ؟هل يحبك اآلخرون كما يحبون أصدقاؤك .62

 نعم            ال                                                    ؟هل يهتم من في المدرسة بأرائك عادة  .69

 نعم            ال     ؟وقتا أطيب من   الوقت الذي تقضيه في بيتك هل يبدو لك أن زمالؤك يقضون في بيوتهم .64

 نعم            ال                                                 ؟هل يرغب أصدقاؤك في أن تكون معهم .61

 

 

 



 

 القسم األول ) هـ (

 

 ؟                    نعم            ال هل الحظت أن كثيرا من الناس يعملون أعماال وضيعة ويقولون أقواال دنيئة -6

 هل يبدوا لك أن معظم الناس يغشون عندما يستطيعون ذلك ؟                                         نعم            ال -2

          هل تعرف أشخاصا غير معقولين لدرجة أنك تكرههم ؟                                                 نعم   -9

 هل تشعر أن معظم الناس أن يستطيعون أن يقوموا بأعمال على                                   نعم            ال  -4ال

 نحو أفضل مما تقوم به ؟          

 ال           هل ترى أن كثيرا من الناس يهمهم أن يجرح شعورك ؟                                               نعم  -1

 هل تفضل أن تبقي بعيدا عن الحفالت والنواحي االجتماعية ؟                                        نعم            ال -1

هل تشعر بأن األقوى منك يحاولون اإليقاع بك ؟                                                         نعم             -1

 وجد لديك مشكالت تثير قلقك أكثر مما لدى معظم زمالئك ؟                                   نعم           الهل ي -9ال

 هل تشعر دائما بأنك وحيد حتى مع وجود الناس حولك ؟                                               نعم           ال -8

 كما ينبغي ؟                                                    نعم            الهل تالحظ أن الناس يتصرفون بعدالة  -61

 هل تقلق كثيرا ألن لديك مشكالت كثيرة جدا ؟                                                   نعم            ال -66

 نعم            ال                                    هل يصعب عليك أن تتكلم مع أفراد من الجنس األخر ؟           -62

 هل تفكر كثيرا في أن األصغر منك سنا يتمنعون بوقت أطيب                                     نعم             ال -69

 أكثر منك ؟    

 نعم             ال                    هل تشعر عادة بأنك كما لو كنت تريد أن تبكي بسبب الطريقة                  -64

 التي يعاملك بها الناس ؟

 هل يحاول كثير من الناس استغاللك ؟                                                                نعم             ال -61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم األول ) و (

 

 نعم             ال                                             هل تكرر أصابتك بنوبات العطاس ؟           -6

 هل تتلجلج أحيانا عندما تنفعل ؟                                                            نعم             ال -2

 نعم             ال          هل تنزعج كثيرا من الصداع ؟                                                    -9

 هل تشعر عادة بأنك غير جوعان حيى حين يحل موعد الطعام ؟                       نعم             ال -4

 هل تشعر كثيرا أن من الصعب عليك أن تجلس ساكنا ؟                                نعم             ال -1

 نعم              ال                                                               هل تؤلمك عيناك كثيرا ؟     -1

 هل تجد في كثير من األحيان أن من الضروري أن تطلب                              نعم             ال -1

 من اآلخرين أن يعيدوا ما سبق أن قالوه ؟         

 نعم              ال                                                                    هل تنسى عادة ما تقرأه ؟ -9

 هل تتضايق أحيانا لحدوث تقلصات في عضاتك؟                                        نعم              ال -8

 نعم              ال               هل تجد أن كثيرا من الناس ال يتكلمون بوضوح كاف                  -61

 بحيث تسمعهم ؟

 هل تضايقك اإلصابة بالبرد كثيرا ؟                                                     نعم              ال -66

 ال   هل يعتبر معظم الناس غير مستقرون ؟                                               نعم            -62

 هل تجد عادة أنه من الصعب أن تنام ؟                                                نعم              ال -69

 هل تشعر بالتعب في معظم األحيان ؟                                                 نعم              ال -64

 الكابوس ؟                                   نعم             الهل تضايقك كثيرا األحالم المزعجة أو  -61

 

 

 



 

 

 القسم الثاني ) أ (

  

 هل من الصواب أن يتجنب اإلنسان العمل الذي يجب أم يعمله ؟                                 نعم           ال -6

 نعم            ال                            هل من الضروري  دائما أن تحافظ على وعودك ومواعيدك ؟        -2

 هل من الضروري أن تكون رحيم نحو من ال تحبهم ؟                                            نعم            ال -9

 ال      هل من الضروري أن تسخر ممن لديهم أراء شاذة ؟                                              نعم       -4

 هل من الصواب أن يكون اإلنسان مجامال لسخفاء ؟                                              نعم            ال -1

 هل من حق الطالب أن يحتفظ باألشياء التي يجدها ؟                                              نعم            ال -1

 لبوا من اآلخرين آال يتدخلوا في شؤونهم ؟                            نعم            الهل من حق الناس أن يط -1

 هل ينبغي دائما على اإلنسان أن يشكر اآلخرين على المجامالت                               نعم            ال  -9

 البسيطة حتى ولو لم تفد أحد ؟                                        

 هل من الصواب أن تأخذ األشياء التي أنت في حاجة ماسة                                       نعم            ال -8

 الويها إذ لم يكن لديك نقودا ؟ 

 عاملة من                                    نعم           الهل ينبغي أن يعاملك أصحابك معاملة أفضل من م -61

 هم أقل منك ؟ 

 هل يصح أن تضحك من الذين في مأزق إذا كان منظرهم                                      نعم            ال -66

 باعثا على الضحك ؟  

 نعم            ال                                          هل من المهم أن يتودد اإلنسان لجميع الطلبة الجدد ؟   -62

 هل من الصواب أن يضحك اإلنسان على اآلخرين إذا كانت                                   نعم            ال -69

 اعتقاداتهم سخيفة ؟

 نعم           ال                    إذا عرفت أنك لن تضبط وأنت تغش فهل تفعل ذلك ؟                        -64

 هل من الصواب أن تثور إذا رفض والدك أن يدعاك                                           نعم            ال -61

 تذهب إلى سينما أو إلى حفلة من الحفالت ؟

 

 

 



 

 القسم الثاني )ب (

 

 ؟                                   نعم             ال هل يسهل عليك التعامل مع األفراد من الجنس األخر -6

 هل تجد أنه من الصعب عليك أن تتكلم أمام أصدقائك ؟                                  نعم              ال -2

 ال        هل تكون البادئ عادة في عقد صدقات جديدة ؟                                           نعم       -9

 هل تعتقد أن أصدقائك يعاملونك معاملة ليس فيها عدل ؟                                نعم              ال -4

 هل لديك رغبة في االشتراك في المهرجانات والحفالت المبهجة ؟                    نعم              ال -1

 مجموعة أصدقائك ؟                      نعم               الهل تشعر بالخجل أحيانا عندما تكون وسط  -1

 هل تقف بجانب أصدقائك إذا وقع أحدهم في ورطة أو مأزق ؟                        نعم               ال -1

 ال  هل يسعدك حضورك الحفالت االجتماعية التي يتاح فيها                               نعم             -9

 االختالط بأفراد من الجنس األخر ؟ 

 هل تميل إلى التحدث مع زمالئك الجدد والتعرف عليهم                                نعم              ال -8

 عندما تقابلهم ألول مرة ؟

 ال       هل تستطيع أن تخفي مشاعر الضيق عندما تنتهي مناقشتك                         نعم         -61

 ألحد األصدقاء برأي غير رأيك ؟

 هل تكتفي باالستماع إلى أصدقائك عندما يتحدثون إليك ؟                           نعم              ال -66

 هل معظم الناس يصادفون احتال أن يفيدهم أصدقاؤهم ؟                            نعم              ال -62

 ب عليك أن تستمع بوقتك إال إذا كنت مع شلة                         نعم              الهل من الصع -69

 من أصدقائك؟

 هل تشعر بعدم ارتياح من أصدقائك المتشككين الذين                                نعم              ال -64

 ال يثبتون على رأي ؟

 شلة من األصدقاء ؟                            نعم              الهل تواجه مشاكل حقا إذا لم تكن في  -61



 

 القسم الثاني )ج(

 

 هل تضطر إلى أن تكون عنيفا مع بعض لكي يعاملونك معاملة عادلة ؟                    نعم              ال -6

 نعم              ال              هل تشعر بأنك تكون أسعد حاال إذا استطعت أن تعامل الظالمين يستحقون ؟  -2

 هل تحتاج أحيانا بأن تظهر غضبك لكي تحصل على حقوقك ؟                              نعم              ال -9

 هل يضطرك زمالئك في الفصل إلى القتال دفاعا عما تملك ؟                                نعم              ال -4

 ن الكذب من أسهل الطرق التي يلجأ إليها الناس                                 نعم              الهل وجدت أ -1

 للتخلص من مشاكلهم ؟

 هل تجد في كثير من األحيان أنك مضطر إلى المقاتلة دفاعا عن حقوقك ؟                 نعم               ال -1

 بب المشاحنات التي يبدونها عادة ؟                نعم               الهل يحاول زمالئك في الفصل لومك بس -1

 هل كثيرا ما تجد أن عليك أن تثور لكي تحصل على حقك ؟                                 نعم              ال -9

 نعم              ال     هل يعاملك من في المدة عادة بطريقة سيئة جدا لدرجة أنك تشعر برغبة                -8

 في أن تكسر بعض األشياء ؟ 

 هل تجد أن بعض الناس الظلم لدرجة أن من الصواب أن تكون                            نعم             ال -61

 سافال معهم؟      

 نعم             ال هل تضطر كثيرا إلى دفع األطفال األصغر منك سنا بعيدا عن                            -66

 طريقك لكي تتخلص منهم ؟

 هل يعاملك بعض الناس بسفالة لدرجة أنك تشتمهم ؟                                       نعم             ال -62

 هل ترى أن من الصواب أن يكون اإلنسان ظالما نع الظالمين ؟                          نعم             ال -69

 هل تعصي مدرسيك ووالديك إذا كانوا غير عادلين نحوك ؟                               نعم             ال  -64

 هل من الصواب أن تأخذ األشياء التي يمنعها عنك اآلخرين دون حق ؟                 نعم             ال -61

 



 

 القسم الثاني )د(

 

 ا يجبران على القيام بعمل من األعمال ؟                 نعم              الهل تشعر بأن والديك عادالن عندم -6

 هل تقضي وقتا أطيبا مع أسرتك في المنزل عادة ؟                                              نعم              ال -2

 نعم              ال                    هل لديك أسبابا قوية تدعوك إلى أن تحب أحد الوالدين أكثر من األخر ؟  -9

 هل يرى والدك أنك ستكون ناجحا في حياتك ؟                                                  نعم               ال -4

 ال           هل يعتقد والدك أنك متعاون في النزل ؟                                                          نعم    -1

 هل يشعر والدك أنك ال تفعل ال ما هو خطأ ؟                                                    نعم              ال -1

 هل تنفق مع والديك في األشياء التي تحبها ؟                                                    نعم               ال -1

 ا ما يبدأ أفراد أسرتك في المشاحنة معك ؟                                            نعم               الهل كثير -9

 هل تفضل أن تحتفظ بأصدقائك بعيدا عن منزلك ألنه غير الئق ؟                           نعم               ال -8

 ينبغي أن تكون ؟                           نعم              ال هل تهتم عادة بأنك لست لطيفا مع والديك كما -61

 هل تكون مرحا بعض الشيء عندما تكون في منزلك ؟                                     نعم              ال -66

 ال             هل تجد أن من الصعب عليك تتسبب في سرور والديك ؟                                  نعم  -62

 هل تشعر عادة كما لو كنت تفضل أن تعيش بعيدا عن أسرتك ؟                          نعم              ال -69

 هل تشعر عادة أن أحدا من أسرتك ال يهتم بك ؟                                             نعم              ال -64

 ر بدرجة كبيرة جدا ؟                                              نعم              الهل يميل أهلك إلى الشجا -61

 

 

 

 

 



 

 القسم الثاني )هـ (

 

 نعم                ال                                                               هل تشعر بأن مدرسيك يفهمونك ؟ -6

 زمالئك ؟                                                      نعم                الهل تحب أن تمارس النشاط مع  -2

 هل تشعر أن بعض المواد الدراسية صعبة لدرجة أنها تعرضك                             نعم                 ال -9

 لخطر الرسوب ؟       

 م ضئيال بطلبتهم ؟                         نعم                 الهل فكرت كثيرا في أن المدرسين يهتمون اهتما -4

 عل يرى زمالئك أو بعض زمالئك أنك ال تلعب لعبا عادال كما يفعلونه ؟                 نعم                 ال -1

 عم                 ال                          هل ترى بعض مدرسيك من الدقة بحيث يجعلون الدراسة عمال                             ن -1

 شاقا أكثر يفعلون هم ؟  

 هل تستمع بالحديث مع زمالئك في المدرسة ؟                                               نعم                  ال -1

 نعم                  ال              هل فكرت كثيرا في أن بعض المدرسين غير عادلين ؟                        -9

 هل طلب منك أن تشترك في بعض المباريات المدرسية بقدر الواجب ؟                 نعم                  ال -8

 هل تكون أسعد في المدرسة إذا كانوا المدرسيين أكثر عطفا ؟                           نعم                   ال -61

 هل تقضي وقتا أطيب إذا كنت مع زمالئك ؟                                               نعم                  ال -66

 هل يحب زمالئك في الفصل الطريقة التي تعاملهم بها؟                                  نعم                   ال -62

 طلبة أن يستمتعوا                                  نعم                  الهل تعتقد أن المدرسين يريدون من ال -69

 بما بينها من الصدقات ؟ 

 هل تجد أن من الضروري أن تبتعد عن زمالئك بسبب الطريقة التي                  نعم                  ال -64

 يعاملونك بها ؟ 

 استطعت ؟                                        نعم                  الهل تفضل أن تتغيب عن المدرسة إذا  -61

 



 

 

 ( والقسم الثاني )

 

 هل تزور أصدقائك ممن في سنك من الجيران ؟                                              نعم                 ال -6

 نعم                ال                               هل من عادتك أن تتحدث مع من هم في سنك من جيرانك ؟  -2

 هل يخالف معظم جيرانك ممن هم في سنك ما يفرضه القانون ؟                           نعم                 ال -9

 ال              هل تلعب مع أصدقائك من جيرانك ؟                                                          نعم    -4

 هل يعيشون بالقرب من منزلك شبان يتصفون بأخالق طيبة ؟                             نعم                 ال -1

 هل معظم جيرانك من النوع المحبوب ؟                                                      نعم                  ال -1

 ك من تحاول أن تتجنبهم ؟                                               نعم                  الهل يوجد من جيران -1

 هل تذهب أحيانا لزيارة الجيران ؟                                                             نعم                  ال -9

 ك أن تحبهم ؟                          نعم                 الهل يوجد من جيرانك من تجد أن من الصعب علي -8

 هل تقضي وقتا طيبا مع جيرانك ؟                                                           نعم                 ال -61

 نعم                 ال         هل يوجد عدد من الجيران الذين ال تهتم زيارتهم ؟                               -66

 هل من الضروري أن تكون لطيفا مع جميع جيرانك                                     نعم                 ال -62

 مهما اختلفوا عنك ؟   

 نعم                  ال             هل يوجد من جيرانك من يسببون المضايقة لدرجة                          -69

 أنك تحب أن تسيء إليهم ؟ 

 هل تحب معظم من سنك من الجيران ؟                                                   نعم                   ال   -64

 نعم                   ال     هل تشعر أن الحي الذي تعيش فيه ال يعجبك ؟                                      -61

 


