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أول ما نشكر صاحب النعم المتكاثرة و األفضال المتواترة أحاطنا بعنايتو وأحاطنا بتوفيقو 
فلو عز وجل الحمد ,كان العمل ليخرج إلى الوجود  ولوال منو كرمو سبحانو وتعالى ما,ورعايتو
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" جغدم بن ذىيبة"ونشكر من عباده الذين سخرىم لتوفيقنا المشرف األستاذ الدكتور المحترم 
  بجهد آو وقتعلينا لم يبخل إذ ,لناالذي كان سند 

نشكر كل الدكاترة واألساتذة بمعهد التربية البدنية و الرياضية كما نشكر كل من ساعدنا 
من قريب آو بعيد ... بنصائحو و إرشاده في إتمام ىذا البحث والى كل من ساىم ولو بدعاء

.إلنجاح ىذا العمل المتواضع الذي ابتغي بو مرضاة اهلل عز وجل  

الذي ساعدنا في "خالد وليد " الدكتور الكريم ستاذ األ إلى نا وتقديرناكما أوجو شكر
."و بوعزيز" أحمد بن قالوز" و الدكتور. و لم يبخل علينا بشيء. االحصاء  
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 :مقدمة - 1

تطوير التعميـ و التربية البدنية و مف طرؼ الوزارة الوصيةألجؿ االىتماـ المتزايد إف   

فالتربية . تكويف المواطف تكوينا شامال مف جميع الجوانب الشخصية ىدفو الرياضية   

 البدنية و الرياضية مادة تعميمية تساىـ بالتكامؿ مع المواد األخرى وبطريقتيا الخاصة 

, حيمود احمد )في تحسيف قدرات التالميذ في مختمؼ المجاالتالنفسية و االجتماعية  
(.1  صفحة,2010  

 إف التوافؽ النفسي االجتماعي ىو قدرة الفرد عمى التوافؽ بيف ذاتو مف رغباتو 

 ومتطمبات البيئة التي يعيش فييا و قدرتو عمى بناء عالقات اجتماعية و االلتزاـ 

.بالعادات و التقاليد و القوانيف المفروضة مف المجتمع   

  اجتماعي رغـ ما يتميز بو مف خصائص نبيمة فعممية التوافؽ لف تحدث  فاإلنساف

.اال بقدر ما يحققو الفرد مف اندماج وتجاوز صراعات في ضوء متطمبات المجتمع  

فكؿ مرحمة ,حيث ندرؾ أف الفرد يسعى الى تحقيؽ ذلؾ التوافؽ في جميع مراحؿ نموه   

فالمراىقة مرحمة جد معقدة حيث يعتبر سوء التوافؽ بصفة ,ميمة و مكممة لألخرى   

حيث  أنيا فترة مف العمر تقع بيف سف البموغ و سف الرشد ,عامة مشكمة مف مشاكميا   

 و تتميز بالقمؽ و بظيور الدوافع الجنسية و قد تبرز تغيرات مفاجئة عند المراىقة مما

(. 45 فحةص ,2002,الشاذلي )تسبب ليا مشاكؿ و تميؿ الى العزلة و االنطوائية   
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ةفقد تمعب حصة التربية البدنية و الرياضية في ىذا السياؽ دور ىاـ بتزويد المراىؽ  

 بمختمؼ الميارات و الخبرات ضمف نشاط يتماشى و احتياجات التمميذ خالؿ حصة 

اذ أف الممارسة الرياضية بأنشطتيا المتعددة تؤثر ايجابا ,التربية البدنية و الرياضية  

.عمى السموؾ النفسي و االجتماعي عمى حد سواء  

 فممارسة التربية البدنية و الرياضية بمختمؼ تخصصاتيا تسعى الى تحقيؽ الصحة

يفبمفيوميا الشامؿ ليتضمف الصحة النفسية و االجتماعية و العقمية مف كال الجنس  

 ذكور و اناث وىذه األخيرة تواجو عند الممارسة بفعؿ العادات و التقاليد باعتبار

 لمجتمع الجزائري مف  المجتمعات العربية المحافظة وارتباطيا بديننا الحنيؼ اإلسالـ 

 الذي يمح عمى المرأة بمباس الحجاب وجعمو بمثابة الواقي ليا ألّنيا ضعيفة نفسيا ،

 وىذا ما يصعب ميمة الفتيات المتحجبات حوؿ ممارسة التربية البدنية والرياضية أو 

.عدـ ممارستيا   

 إّف ممارسة التربية البدنية والرياضية ليا ميزة خاصة وىي المعب ، حيث تمتمس منيا 

 المراىقة المحجبة الراحة الجسدّية والنفسّية تعبيرا عف ماىو شعوري ومكبوت ، وكذلؾ 

 إلبراز حريتيا ووجودىا  بينما المراىقة غير الممارسة لمتربية البدنية والرياضية لدييا 

 مشاكؿ في شتى مجاالت الحياة والتستطيع مواجيتيا مف أي ناحية وىذا راجع إلى عدـ

.  ا مما ادى بيا الى عدـ توافقيا نفسيا واجتماعيا  وعدـ ثقتيا بنفسواتركيزه  
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دراسة مقارنة في التوافؽ النفسي لذلؾ ارتأينا أف يكوف موضوع مذكرتنا حوؿ   

 االجتماعي بيف المحجبات الممارسات و غير الممارسات لحصة التربية البدنية و 

.الرياضية بالطور الثانوي   

.نظري وآخر تطبيقي : وفي دراستنا ىذه قسمنا البحث إلى جانبيف   

:شمؿ الجانب النظري فصميف   

تعريؼ التوافؽ ، أبعاد ومجاالت التوافؽ ، العوامؿ المساعدة : تضمف الفصؿ األوؿ   

 عمى التوافؽ الحسف ونظريات التوافؽ إضافة إلى تعريؼ التوافؽ النفسي اإلجتماعي

.ومجاالتو ومستوياتو وأساليبو ونظرياتو وعوائقو   

تعريؼ المراىقة ومراحؿ المراىقة ، خصائص مرحمة المراىقة : تضمف الفصؿ الثاني   

 ومشكالتيا وأشكاليا ، النظريات المفسرة لمرحمة المراىقة ، المراىؽ والمدرسة ، إضافة 

 إلى تعريؼ الحجاب وأىميتو ، أثره في المجتمع ، تعريؼ حصة التربية البدنية 

. والرياضية وأىميتيا ، الرياضة عند المراىؽ   

:وقد شمؿ الجانب التطبيقي فصميف   

جراءاتو الميدانية : تضمف الفصؿ األوؿ  .منيجية البحث وا   

. عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج : تضمف الفصؿ الثاني   
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:مشكمة البحث -2  

  النفس أف أكثر المراحؿ صعوبة و حساسية في حياة االنساف ىي فترة دكاترة عمـويرى 

 المراىقة مف الجانب النفسي لما تمر بو  مف تقمبات مزاجية وصراعات نفسية وجسمية

.حيث تختمج نفس المراىؽ بتوترات , وانفعالية   

 و بما أف التربية البدنية الرياضية مادة مف المواد األكاديمية وىي ذات أىمية كبيرة لما

 تكتسبو مف فوائد نفسية و اجتماعية  وتعميمية كما أنيا تمعب دورا كبيرا خاصة 

 واكتسابيا لمتمميذة لممراىقة حيث تساعدىا عمى اجتياز مرحمة المراىقة عمى أحسف وجو
. توافقا نفسيا واجتماعيا  

  الى دراسة ليسانس التي تمحورت حوؿ بعض االضطراباتتطرقناو مف خالؿ 

استخمصنا, النفسية لدى المراىقة المحجبة لحصة التربية البدنية في التعميـ الثانوي   

 بأف المراىقة المحجية خالؿ ممارستيا لمتربية البدنية و الرياضية تتولد لدييا صعوبة

  المباس الشرعي والحجاب و قد تعاني مف عدة توترات نفسية مما يدفعما بيفالتوافؽ

. البعض الى االعفاء مف التربية البدنية والرياضية  

و مف الواقع الذي تعيشو المراىقة فإنيا تعاني مف اضطرابات نفسية وعدـ توافقيا نفسيا 
حضورنا لمعديد مف حصص التربية البدنية و الرياضية و اجتماعيا و الى جانب 
 في والية مستغانمالحظنابأّف لمتمميذات المحجبات سموكات بمختمؼ المؤسساتالتربوية

 تؤثر سمبا مما تسبب ليـ عدـ توافقيـ نفسيا واجتماعيا  ومف خالؿ بعض 
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الدراسات السابقة والمرتبطة التي استنتجت أّف لممارسة حصة التربية البدنية والرياضية 
دور ايجابي في الرفع مف مستوى التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى التالميذ ومف ىذا 

المنطمؽ نسعى نحف الباحثتاف إلى معرفة مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي لدى 
التمميذات المحجبات الممارسات وغير الممارسات لحصة التربية البدنية الرياضية في 

:لتالية  ا عمى التساؤالتلإلجابةو مف ىنا جاءت دراستنا ىاتو الطور الثانوي   

:التساؤل العام   

ما مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة الممارسة وغير *   

.الممارسة في حصة  التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي ؟   

:التساؤالت الفرعية   

ما مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة الممارسة  لحصة  -1
 .التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي ؟ 

ما مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة الممارسة  لحصة  -2
 التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي ؟

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية بيف التمميذات المحجبات الممارسات - 3

 .وغير الممارسات في التوافؽ النفسي االجتماعي ؟ 
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:أهداف البحث- 3  

مستوى التوافؽ النفسي اإلجتماعي لدى التمميذة المحجبة  الممارسة لحصة التربية - 1
.البدنية والرياضية   

مستوى التوافؽ النفسي اإلجتماعي لدى التمميذة المحجبة  غير الممارسة  -2
 لحصة التربية البدنية والرياضية

معرفة الفروؽ اإلحصائّية في التوافؽ النفسي اإلجتماعي لدى التمميذات المحجبات - 3
.الممارسات وغير الممارسات   

 :الـفـرضـيــات - 4

 :الفرضية العامة 

 لمتمميذة المحجبة الممارسة وغير الممارسة لحصة التربية البدنية والرياضّية في * 

 .الطور الثانوي توافؽ نفسي إجتماعي عػػػػالػػػػػي 

 :الفرضيات الجزئّية 

لمتمميذة المحجبة الممارسة لحصة التربية البدنية والرياضية في الطور - 1  
.الثانوي توافؽ نفسي إجتماعي مرتفع بينما لغير الممارسة منخفض  

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائّية بيف التمميذات المحجبات الممارسات وغير - 2  
.الممارسات في التوافؽ النفسي اإلجتماعي   

 
:أهمية البحث - 5  

  .الكشؼ عف الدور االيجابي لحصة التربية البدنية و الرياضية- 1
.التعرؼ عمى التوافؽ النفسي اإلجتماعي خالؿ حصة التربية البدنية والرياضّية -  2  
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.إنجاز دراسة بيداغوجّية يتـ مف خالليا اإلحاطة بالموضوع -  3  
تزويد القارئ أو الباحث في المجاالت النفسّية اإلجتماعّية ببعض المتغيرات الّتي -  4  

.ترتبط بالتوافؽ النفسي اإلجتماعي والمرحمة العمرّية   
 

:ضبط المفاهيم األساسية - 6  
لقد وردت في البحث عدة مفاىيـ ومصطمحات تفرض عمى الباحث أف يزيؿ عمييا 
المبس و الغموض لكي يرقى الى مستوى البحوث العممية األكاديمية ومف بيف ىذه 

: المصطمحات مايمي  
:حصة التربية البدنية و الرياضية - 6-1  
:التعريف االصطالحي *  

ىي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية الرياضية فالخطة الشاممة  لمنياج 
بالمدرسة تشمؿ كؿ أوجو النشاط التي يريد األستاذ أف , التربية البدنية و الرياضية 

(.102 فحةص,2000,حسف معوض,حسف شمتوت )يمارسيا تالميذ ىذه المدرسة   
:التعريف االجرائي-   

.ىو عبارة عف مجموعة مف التماريف تسطر بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف قبؿ  

:التوافق النفسي االجتماعي -6-2  

:التعريف االصطالحي لمتوافق   

بانو العممية التي تحاوؿ بياأفرادالتغمب عمى "يعرفو الباحث رضا مسع أحمد الجماؿ   

 تحديات الحياة و تجاوزىا عف طريؽ استخداـ مختمؼ االساليب و االستراتيجيات 

(62فحةص,2009,رضا مسعد احمد الجماؿ )   



 التعريف بالبحث
 

 
8 

: التعريف االجرائي لمتوافق   

 ىو المحصمة النيائية لتفاعؿ الفرد مع البيئة وليس ىناؾ بيئة مف غير األفراد و ال 

.األفراد بدوف البيئة  

:التعريف االصطالحي لمتوافق النفسي   
بأنو قدرة الفرد عمى التوافؽ بيف دوافعو المتصارعة   (1965)يعرؼ الباحث رابح   

(.153فحةص, 2004نبيؿ سفياف )توفيقا يرضييا جميعا ارضاء ا متزنا  
:التعريف االجرائي لمتوافق النفسي   

 ىو قدرة الفرد عمى اشباع حاجاتو ودافعو الداخمية وذلؾ في األسرة والمدرسة
.أو خارجيا ىو جوىر الصحة  النفسية و ىدؼ العالج النفسي   

:التعريف االصطالحي لمتوافق االجتماعي   
أف التوافؽ االجتماعي ىو تممؾ العممية التي يمجا " يقوؿ الباحث محمد عاطؼ غيث 

الييا الكائف العضوي أوالشخصية مف الدخوؿ في عالقة توازف أو انسجاـ مع البيئة 
  (. 17 فحةص ,2006, محمدعاطؼ غيث)

:التعريف االجرائي لمتوافق االجتماعي   
.يعني قدرة الفرد في االنسجاـ مع األشخاص االخريف الذيف يتعامؿ معيـ   

:التعريف االصطالحي لمتوافق النفسي االجتماعي   
 يشير محمد جاسـ محمد الى أف التوافؽ النفسي االجتماعي ىو القدرة لدى الفرد عمى 

(.21 فحةص.2004,محمد جاسـ محمد ).التوفيؽ بيف رغباتو ورغبات المجتمع   
 

:التعريف االجرائي لمتوافق النفسي االجتماعي   
.ىو شعور الفرد بالسعادة مع االخريف و نفسو  

 



 التعريف بالبحث
 

 
9 

:المراهقة -   
: التعريف اإلصطالحي لممراهقة   

كتماؿ الرشد  . ىي المرحمة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بالرشد وا 
(241،صفحة1990تركي،)  

:التعريف اإلجرائي لممراهقة   
.ىي مف أصعب المراحؿ التي يمر بيا الفرد ، حيث تطرأ عميو تغيرات مختمفة   

:الحجاب -   
: التعريف اإلصطالحي لمحجاب   

 ىو المنع مف الوصوؿ إلى الشيء والحجاب الذي نحف بصدد دراستو ىو حجاب المرأة 
. المسممة أي المباس الّذي فرضو اهلل عزوجؿ عمى المرأة لكي تؤمف نفسيا مف الرجاؿ 

(71،صفحة1996إسماعيؿ،)  
:التعريف اإلجرائي لمحجاب   

  .الحجاب لباس يستر جسد المراىقة وشعرىا وكؿ مافييا مف مفاتف
 

:الدراسات السابقة و البحوث المشابهة - 7  
  .2011دراسة أحمد بف قالوز وبف قناب الحاج سنة  :ولىالدراسة األ*

:العنوان   
دور التربية البدنية الرياضية في تنمية التوافؽ النفسي االجتماعي واكتساب بعض " 

  " .الميارات الحياتية لممراىقيف مستغانـ
 

:تساؤالت الدراسة   
 ىؿ يتميز تالميذ المرحمة الثانوية الممارسيف لتربية البدنية الرياضية بدرجات عالية مف 
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التوافؽ النفسي و االجتماعي والميارات الحياتية بالمقارنة مع أقرانيـ الغير الممارسيف 
.لمتربية البدنية و الرياضية ؟  

 
:أهداف الدراسة   

معرفة اذا كاف تالميذ المرحمة الثانوية الممارسيف لمتربية البدنية و الرياضية  يتميزوف 
بنسبة عالية اـ منخفضة  في  أبعاد التوافؽ النفسي و االجتماعي و الميارات الحياتية 

.بالمقارنة مع أقرانيـ الغير ممارسيف لمتربية البدنية والرياضية   
:الفرضيات   

يتميز التالميذ الممارسيف لمتربية البدنية والرياضية بدرجات عالية في أبعاد التوافؽ 
النفسي االجتماعي والميارات الحياتية بالمقارنة مع أقرانيـ الغير ممارسيف لمتربية 

.البدنية و الرياضية لصالح الممارسيف  
:المنهج     

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي بالطريقة المسحية وذلؾ لطبيعة البحث 
.وتحقيؽ أىداؼ  

:العينة   
  تمميذ 90 تمميذ منيا  150حيث بمغ حجميا ,تـ اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية 
 تمميذ ال يمارسوف التربية البدنية و الرياضية 60يمارسوف التربية البدنية و الرياضية و

".  2011تواتي بف قالوز"  
:األدوات   

 استخدـ الباحثاف مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي الذي أعدتو الباحثة 
.خاص بتالميذ المرحمة الثانوية"رشا عبد الرحماف محمود "المصرية   
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 عبارة موزعة عمى ثالث محاور أساسية 30ويحتوي عمى :مقياس الميارات الحياتية -
كما أف كؿ العبارات ايجابية لممحاور , عبارات 10بحيث يحتوي كؿ محور عمى,

.الثالث  
:أهم النتائج  

التربية البدنية و الرياضية أثرت ايجابا عمى التوافؽ النفسي االجتماعي والميارات 
الحياتية لمتالميذ الممارسيف وذلؾ مف خالؿ الدرجات العالية ألبعاد مقياس التوافؽ 

.النفسي و االجتماعي ومقياس الميارات الحياتية  
. ماستر 2011  سمسـو عمي سنة :نّيةالدراسة الثا*  

:العنوان   
تأثير النشاطات البدنية و الرياضية عمى تحقيؽ التوافؽ النفسي االجتماعي لتالميذ "  

".المرحمة الثانوية  
:تساؤالت الدراسة  

ىؿ النشاطات البدنية و الرياضية تؤثر عمى تحقيؽ التوافؽ النفسي االجتماعي لتالميذ 
 المرحمة الثانوية؟

:أهداف الدراسة   
معرفة مدى تأثير النشاطات البدنية و الرياضية التربوية في تنمية المراىؽ مف الناحية 
البدنية و النفسية و االجتماعية و المقارنة مع اقرانيـ الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي 

.التربوي  
:الفرضيات   

 النشاطات البدنية و الرياضية تؤثر عمى تحقيؽ التوافؽ النفسي االجتماعي
.لتالميذ المرحمة الثانوية  

:المنهج   
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.استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمالئمة طبيعة الدراسة  
:العينة   

ا تمميذ40 تمميذا منيا 80حيث بمغ حجميا ,تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية   
. تمميذا ممارسا لمنشاط الرياضي التربوي40غير ممارسيف لمنشاط الرياضي التربوي و   

:أدوات الدراسة   
.مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي  

:أهم النتائج  

توصؿ الباحث الى وجود أثر ايجابي لمنشاطات البدنية و الرياضية عمى  التوافؽ 
النفسي و االجتماعي لدى التالميذ و ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى 

.التوافؽ النفسي  
 

. ماستر2013بورعدة فتح الديف سنة : ثالثة الدراسة ال*  

ممارسة التربية البدنية و الرياضية وعالقتيا بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى "العنوان   
".تالميذ مرحمة التعميـ المتوسط  

:تساؤالت الدراسة   
ىؿ ممارسة التربية البدنّية والرياضّية ليا عالقة بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى تالميذ 

.مرحمة التعميـ المتوسط ؟   
:أهداف الدراسة   

.إبراز عالقة ممارسة التربية البدنّية والرياضّية بالتوافؽ النفسي االجتماعي    
   
 

 
:الفرضيات   
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ممارسة التربية البدنية والرياضية ليا عالقة إيجابّية بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى 
. تالميذ مرحمة التعميـ المتوسط   

:المنهج   
.المنهج الوصفي  

:العينة   
. لمممارسيف وبطريقة مقصودة لغير الممارسيف عينة عشوائية تمميذ160  

:أدوات الدراسة   

.توافؽ النفسي اإلجتماعيمقياس اؿ  
:أهم النتائج  

 ىناؾ فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف التالميذ الممارسيف وغير الممارسيف 
 لمنشاط الرياضي مف حيث التوافؽ النفسي اإلجتماعي لدى تالميذ مرحمة التعميـ 

.المتوسط لصالح الممارسيف   

  رسالة دكتورة2016اجريت ىذه الدراسة سنة ,مجاىد مصطفى  : رابعةالدراسة ال

:العنوان   

أثر استخداـ بعض أساليب التدريس الحديثة في التربية البدنية و الرياضية في تنمية "  

".التوافؽ النفسي االجتماعي لتالميذ السنة أولى ثانوي  

:تساؤالت الدراسة   

و التطبيؽ الذاتي  (المدرس و األقراف)ىؿ يؤثر استخداـ كؿ أسموبي التطبيؽ بتوجيو   

 المتعدد المستويات ايجابا في تنمية التوافؽ النفسي و االجتماعي لتالميذ السنة أولى 

.ثانوي و ىؿ تختمؼ درجة التأثير بينيـ ؟  
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:هداف الدراسة أ  

بيف القياسات القبمية  ( ......0.01)فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
.بيف المجموعات التجريبية الثالث في أبعاد مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي  

:الفرضيات   

 يؤثر استخداـ كؿ مف اسموبي التطبيؽ بتوجيو المدرس و األقراف و التطبيؽ الذاتي 

المتعدد المستويات ايجابيا في تنمية التوافؽ النفسي االجتماعي لتالميذ السنة اولى 
. ثانوي وتختمؼ درجة التأثير بينيـ  

.المنيج الوصفي: المنهج   

:العينة  

استاذا مف أساتذة التربية البدنية و الرياضية مف عدت  (30)تكونت عينة الدراسة مف   

  تمميذ موزعيف 60دوائر و بمديات مف والية تيارت وتـ اختيارىـ بطريقة عشوائية و 

.بالتساوي عمى ثالث اقساـ  

.استبياف و مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي : أدوات الدراسة  

:اهم النتائج  

وجود تبايف بيف أساليب التدريس في درجة التأثير عمى أبعاد مقياس التوافؽ النفسي 
وقد يوصي الباحث بضرورة التنويع في استخداـ األساليب التدريسية لما ,االجتماعي 

.ليا مف تأثير ايجابي عمى نواحي عديدة وخاصة الجانب النفسي االجتماعي  
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. ماستر 2018سالمنية العجاؿ سنة :خامسةالدراسة ال*  

دراسة مقارنة في الرضا عف الحياة بيف الممارسف وغير الممارسيف لمنشاط " :العنوان 
" .الرياضي الترويحي لدى كبار السف   

:تساؤالت الدراسة   

 ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائّية في الرضا عف الحياة بيف الممارسيف وغير 

.الممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي لكبار السف ؟   

:هداف الدراسة أ  

الفروؽ اإلحصائّية في سمة الرضا عف الحياة لدى فئة كبار السف الممارسيف معرفة *  

.وغير الممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي   

  الفروؽ اإلحصائّية في سمة الرضا عف الذات لدى فئة كبار السف الممارسيف معرفة*

.وغير الممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي   

:الفرضيات  

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائّية بيف الممارسيف وغير الممارسيف لمنشاط الرياضي 

. الترويحي في الرضا عف الحياة لدى كبار السف   

.المنيج الوصفي: المنهج   

  .غير ممارسيف 80 ممارسيف و80 مّسف 160 :العينة 
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: ادوات الدراسة   

.(كبار الّسف  )مقياس خاص بعينة البحث   

.المقابمة   

:أهم التنائج    

 أّف ممارسة األنشطة الرياضّية الترويحّية تساىـ في تحسيف الرضا عف الحياة لدى 

.كبار الّسف   

:التعميق عمى الدراسات السابقة-   

يتضح مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة قد تـ عرضيا عبر التسمسؿ الزمني 
يمكف استخالص بعض النقاط اليامة والتي يمكف مف خالليا , مف القديـ الى الحديث

نقد الدراسات وتحميؿ اجراءاتيا في محاولة مف الباحث االستفادة منيا مف حيث اليدؼ 
و العينة و األدوات المستخدمة و المعالجات االحصائية ومناقشة النتائج التي توصمت 

.الييا ىذه البحوث  

.ة المنيج الوصفيلباستخدـ جميع الط:مف حيث المنيج  

تنوعت العينات الخاصة بالدراسات السابقة كؿ تبع ليدؼ مف الدراسة : مف حيث العينة
 تيفتـ اختيار عينة بحوثيـ بطريؽو كبار الّسف،  (تالميذ)مف حيث المرحمة السنية 

.ومقصودة عشوائية  

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فدراسة : مف حيث األدوات المستخدمة  

  اعتمدا عمى مقياس التوافؽ 2011أحمد بف قالوز و بف قناب الحاج مف العاـ  
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و دراسة سمسـو عمي مف العاـ,النفسي االجتماعي و مقياس الميارات الحياتية   

ودراسة بورعدة فتح الديف اعتمدت عمى مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي 2011  

دراسة مجاىد مصطفى مف العاـمعتمدة عمى مقياس التوافؽ النفسي اإلجتماعي ، و  

  وأخيرا دراسة   اعتمدت عمى االستبياف و مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي2016

. اعتمد عمى مقياس خاص بعينة البحث والمقابمة 2018سالمنية العجاؿ مف عاـ   

 

 : نقد الدراسات - 

  أي تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مف حيث دراسة نفس المتغير

 ، و استخداـ نفس المنيج أي المنيج الوصفي   التوافؽ النفسي االجتماعي

ونفس العينة عند بعض الدراسات التالميذ المراىقيف ، كما  تـ استخداـ نفس  

 . توافؽ النفسي االجتماعيداة القياس أي مقياس اؿأ

 الجديد في الدراسة الحالّية تحوؿ الباحثتاف المقارنة بيف التمميذة المحجبة 

 الممارسة وغير الممارسة لحصة التربّية البدنّية والرياضّية في التوافؽ النفسي 

 االجتماعي ،و معرفة مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي عند التمميذة 

 .  المحجبة الممارسة و غير الممارسة

 



 

 

 
 

 

 الباب األول 

 الدراسة النظرية 



الدراسة النظرية :                                                                       الباب األول   
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: مدخل الباب األول

 اىل  الفصل األولتطرقتالطالبتان الباحثتان يف حبيث لنيقسم هذا الباب إىل فصلقد مت ت
مت التطرق فيه إىل ممارسة املراهقة احملجبة حلصة  الفصل الثاين التوافق النفسي االجتماعي أما

.الرتبية البدنية و الرياضية بالتعليم الثانوي  
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التوافق النفسي االجتماعي:الفصل األول   

تمهيد-   

التوافق  - 1

تعريف التوافق . 1.1    

أبعاد ومجاالت التوافق  . 2.1    

خصائص التوافق . 3.1    

العوامل المساعدة على التوافق الحسن  . 4.1    

نظريات التوافق . 5.1    

التوافق النفسي االجتماعي  -  2

تعريف التوافق النفسي االجتماعي  .  1.2    

مجاالت التوافق النفسي االجتماعي .2.2    

مظاهر وسمات التوافق النفسي االجتماعي لدى المراهق  . 3.2    

مستويات التوافق النفسي االجتماعي . 4.2    

أساليب التوافق النفسي االجتماعي . 5.2    

نظريات التوافق النفسي االجتماعي . 6.2    

عوائق التوافق النفسي االجتماعي  . 7.2    

 خالصة



التوافق النفسي االجتماعي:                                           الفصل األول  
 

 
20 

 تمهيد 

يعيش اإلنسان  في بيئة متنوعة ومتشابكة في العبلقات من خبلل ما يقوم بو من  

سموكيات يومية تصف بالتنوع والتغيير نظرا لتنوع حاجات ومطالب األفراد اليومية  

وعادة يقوم بصور مختمفة من السموك لمواجية دوافعو المختمفة ، بيدف تحقيق قدر  

 ، فاإلنسان عندما يجوع يبحث عن الطعام  واالجتماعيعالي من التوافق النفسي 

لتحقيق التوازن الجسدي  وعندما يتخطى األمر الجوانب الذاتية ويسعى الفرد  

لمتعايش مع البيئة والمحيطين بحيث يخمو الفرد من المشكبلت واليصادف أي  

.  النفسي واالستقرارعقبات لموصول إلى أىدافو فيو يكون في محاولة لمتوافق 

 جوانبو  انعكاس ومدى االجتماعيوفي ىذا الفصل  سنتناول محور التوافق النفسي 

.  النفسية عمى المراىقة المحجبة في المرحمة الثانوية 

: التوافق -11-

: تعريف التوافق 1– 1-1

: لغة - 1-1-1-1

،    1989المنجد األبجدي،). توافق القول في األمر ،ضد تخالفوا تقابموا تساعدوا 
( 297صفحة

: اصطالحا - 1-1-1-2

ىو وجود عبلقة منسجمة مع البيئة ، تتضمن القدرة عمى إشباع معظم حاجات الفرد  

 ، التي يكون الفرد مطالبا بتمبيتيا ،  واالجتماعيةوتمبية معظم مطالبو البيولوجية 

وعمى ذلك فالتوافق يشمل كل التباينات والتغيرات في السموك والتي تكون ضرورية  
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محمد ). حتى يتم اإلشباع في إطار العبلقة المنسجمة مع البيئة 
 .(127،صفحة2004عمي،

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن التوافق ىو مدى قدرة الفرد عمى التوفيق بين اشباع *

 .حاجاتو و رغباتو

 : أبعاد ومجاالت التوافق -1-1-2

إّن التوافق يصف السموك ، والسموك التوافقي   (1993)يرى عبد الخالق في عام 

 بين الفرد ونفسو أو بينو وبين مجتمعو كما إّن مضمون التوافق  وانسجاميعني تواؤم 

:  بشكل مطمق في مختمف جوانب الحياة ، وتعدد مجاالتو ومنيا ال يتحقق

:  التوافق الدراسي -1-1-2-1

ويتضمن نجاح المؤسسة التعميمية في وظيفتيا والتواؤم بين المعمم والطالب معرفيا  

 مع عبلج ما ينجم من مشكبلت كالتخمف الدراسي والغياب  وانفعالياواجتماعيا

. والتسرب فضبل عن عبلج المشكبلت السموكّية 

:  التوافق المهني -1-1-2-2

 اختيار بين العامل وعممو ، ويتحقق ذلك بعدة طرق أىميا حسن االنسجاميشير إلى 

المينة المبلئمة والتدريب عمى أدائيا بشكل جيد وتقبميا بقبول حسن ورضا الفرد  

 فييا مع تكوين عبلقات إنسانّية راضّية  االبتكاربيا ومحاولة  االقتناع عنيا و

. مرضّية مع الزمبلء والرؤساء 

:  التوافق األسري -1-1-2-3

حترام والتعاون بين أفراد األسرة ، عمى أساس أّنيا سكن  االيعني أن تسود المحبة و
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( 45،صفحة 1993محروس،). ومودة ورحمة 

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن أبعاد و مجاالت التوافق تتمثل في التوافق الدراسي * 

 .،الميني و األسري

:  خصائص التوافق - 1-1-3

لكي نفيم عممية التوافق يجب أن نضع في اعتبارنا أنيا عممية كمية ، ديناميكية  

: القتصاديةووظيفية تستند في فيميا إلى وجيات النظر الطبوغرافية وا

:  التوافق عممية كمية 1-1-3-1

يعني النظر إلييا في وحدتيا الكمية مما ينطوي عمى الديناميكية والوظيفية معا ، 

 عمى  ال تصدقفالتوافق خاصية لمعبلقة بين اإلنسان ككائن مع بيئتو ، وىذه العبلقة 

مجال جزئي من المجاالت المختمفة لحياة الفرد وليس ليا أيضا أن تقتصر عمى  

 من رضا  يشعرهالمسالك الخارجية لمفرد في إغفال لتجاربو الشعورية ومدى ما

. اتجاه ذاتو وعالمو 

: التوافق عممية ديناميكية - 1-1-3-2

يمثل التوافق تمك المحصمة أو ذلك النتاج الذي يتمخض عنو صراع القوى المختمفة  

وىذ القوى بعضيا ذاتي وبعضيا بيئي ، والقوى الذاتية بعضيا فطري بيولوجي  

 وبعضيا ينتمي إلى الماضي وبعضيا إلى الحاضر  اجتماعيوبعضيا مكتسب نفسي 

بشكمو الراىن وبعضيا إلى المستقبل ، والقوى البيئية بعضيا فيزيائي وبعضيا ثقافي  

.  والتوافق ىو المحصمة الكمية لكل ىذه القوى اجتماعيوبعضيا 
( 56،صفحة2001الشاذلي،)
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: التوافق عممية وظيفية - 1-1-3-3

 من جديد مع البيئة ،  االتزانبمعنى إن التوافق ينطوي عمى وظيفة ىي تحقيق 

 مثل التبلؤم الذي ىو مجرد توافق فيزيائي  االتزانوىناك مستويات متباينة من 

. بالمعنى الدوران لمكممة والتوافق في شموليتو وكموليتو 

: التوافق عممية تستند إلى الزاوية النشوئية - 1-1-3-4

بمعنى أن التوافق يكون دائما بالرجوع إلى المرحمة بعينيا من مراحل التنشئة  

 مع البيئة ضمن خصائص المرحمة التي  االتزانفالتوافق عند الطفل مثبل يعيد 

. يعيشيا من النمو 

 : االقتصاديةالتوافق عممية تستند إلى الزاوية - 1-1-3-5

 كمية الطاقة النفسية التي تعتبر ثابتة عند الفرد والتي تختمف  االقتصاديةتعني 

 الجبمة وىذه الطاقة يضيع بعضيا عند الفرد في صورة مكبوتات ويضيع  باختبلف

 تحت تصرف الجانب  المتبقيةبعضيا اآلخر في صورة دفاعات وتكون الطاقة 

الشعوري من األنا معيارا لقوة األنا ، فبقدر ماتكون الطاقة المتبقية كبيرة في كميتيا  

تكون األنا قوية وبالتالي الشخصية قوية ، وتتوقف نتيجة الصراع عمى كمية الطاقة  

( 58.57،صفحة2001الشاذلي،).المستثمرة في كل قوة من القوتين المتصارعتين 

مستمرة من الميد  عمليةما ىي االو منو استخمصتا الباحثتان بأن خصائص التوافق 

 إشباع دوافعو المتعددة وخاصة الحيوية  في حركة مستمرة في المحد ألن االنسان الى 

 .. تبلزمو لحفظ حياتو ونوعوالتي
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: العوامل المساعدة عمى التوافق الحسن - 1-1-4

إّن التوافق الحسن يتطمب ميارة من جانب الفرد في حل مشكبلت الحياة اليومية  

التي تفرضيا عميو الضغوط الخارجية والحاجات الداخمّية ، كما يتطمب قدرا مناسبا  

 ، ويمّكن الفرد من التحكم بالقمق والتوتر والخوف والغضب ،  االنفعاليمن الضبط 

لكي يفكر بطريقة سميمة مناسبة ويتطمب أيضا القدرة عمى الضبط الذاتي الذي يمكن  

الفرد من مقاومة اإلغراء نحو إشباع حاجة معينة في الحاضر إال أّنو يؤدي إلى  

: وىناك مجموعتين من العوامل . أضرار بالغة في المستقبل 

يتطمب التوافق الحسن أن يكون الفرد عمى   : العوامل الخاصة بالشخص- 1-1-4-1

ومجاالت الكفاءة  . ة من الكفاءة في التعامل مع مشكبلت الحياة اليومّية بدرجة مناس

(compétence)  وتعتمد كفاءة الفرد عمى عوامل  االجتماعيةتتضمن الميارات ، 

داخمية مثل الوراثة التي يحمميا الوضع المزاجي العامة ، والمواىب الخاصة  

الموجودة لديو ومستوى الذكاء ، وىذه العوامل التعمل وحدىا إّنما تتفاعل مع  

. عوامل أخرى ىي المصادر المتاحة لمفرد لمبيئة التي يعيش فييا 

تشمل البيئة جميع العناصر التي تأثر في الفرد  : العوامل الخاصة بالبيئة- 1-1-4-2

: وتتضمن العوامل البيئية مايمي 

.                                   المناسبة إلشباع الحاجات الفيزيولوجية األساسية لدى الفرداالقتصاديةالموارد . 1

شراكيم  واالستجابة والتقبل االىتمامالجو األسري القائم عمى . 2  لحاجات األفراد وا 

( 89،صفحة2009صابر ، ).  القرارات اتخاذفي 
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 و منو استخمصتا الباحثتان بأن العوامل  المساعدة عمى التوافق الحسنبان االنسان * 

 يسعى جاىدا الى تمبية احتياجاتو من الحاجة األساسية وتكون في قاعدتو الى أن يصل 

 .الى أعمى اليرم و ىي الحاجات الكمالية

: نظريات التوافق - 1-1-5

إّن مكانة التوافق في حياة اإلنسان أدت إلى تعدد مفاىيمو لكثرة الميتمين بو تعددت  

النظرية البيولوجية ، النظرية النفسية ، النظرية  :النظريات التي تناولو ، ومن أىميا 

. السموكية 

: النظرية البيولوجية - 1-1-5-1

يقرر رواد ىذه النظرية أن جميع أشكال الفشل في التوافق تنتج عن أمراض تصيب 

أنسجة الجسم خاصة المخ وىذه األمراض يمكن توارثيا واكتسابيا خبلل الحياة عن  

طريق اإلصابات بالجروح ، العدوى أو الخمل اليرموني الناتج عن الضغط الواقع  

. عمى الفرد ويعد داروين ومندل من روادىا األوائل 

ويرى أصحاب ىذه النظرية أن عدم توافق الفرد في حياتو يعود إلى إصابتو  

األمراض العضوية التي يمكن أن يكتسبيا أو يتوارثيا بغض النظر عن الجوانب  

.  التي ليا أثر كبير في توافقواالجتماعيةاألخرى مثل الجوانب الجسمية ، النفسية أو 

: النظرية النفسية - 1-1-5-2

و   BHARGAV فرويد حسب رأيو كما جاء مع كل من : من أبرز روادىا نجد 

PROTAP   فإّن عممية التوافق الشخصي غالبا ما تكون الشعورية أي أن 
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. األشخاص ال يعون األسباب الحقيقية وراء سموكيم 

 ما يتقبموفالشخص المتوافق ىو من يستطيع إشباع المتطمبات الفردية عن طريق 

المجتمع وأما التي تصيب الفرد حسب رأي فرويد مثل األعصاب والذىان فماىي  

. إال عبارة عن صورة من صور سوء التوافق 

 موضحين أن ىذا  WEINER و  POTEPANوالذي تناول أفكاره كل من : يونغ 

 النمو الشخصي  استمرارالعالم يعتقد أن مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن في 

دون توافق أو تعطل كما أنو أكد عمى أىمية اكتشاف الذات الحقيقية وأىمية التوافق  

في شخصية السوية المتوافقة كما قدر أن الصحة النفسية والتوافق السوي يتطمبان  

 . االنبساطية وميولنا االنطوائيةالتوازن بي ميولنا 

أما أريكسون فإنو يرى أن الشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية البد أن  

 ، التوجو نحو اليدف ، التنافس ،  االستقبلليةالثقة ، : تتصف باألوصاف التالية 

اإلحساس الواضح باليوية والقدرة عمى األلفة والحب ويتضح من خبلل ىذه األفكار  

. أن مبلئمة الذات لمظروف المتغيرة دليل عمى النضج والسيولة في التوافق 

: النظرية السموكية - 1-1-5-3

ترى ىذه النظرية بأن التوافق وسوء التوافق تعد مكتسبة وذلك من خبلل الخبرات  

التي يتعرض ليا الفرد والسموك التوافقي يشتمل عمى خبرات تشير إلى كيفية  

و  " واطسون" لتحديات الحياة التي تقابل بالتعزيز أو التدعيم واعتقد االستجابات

 ليا أن تنمو عن طريق الجيد  ال يمكنأن عممية التوافق الشخصي " وسيكز"
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 في النظرية النفسية ولكنو تشكل بطريقة آلية عن طريق  قممناهالشعوري وىذا ما 

ثباتيا وأوضح كل من  أّنو عندما يجد األفراد  " كاستر"و " يولمان"تمميحات البيئة وا 

أن عبلقتيم مع اآلخرين غير مثابة أي التعود عمييم باإلثابة فإنيم قد ينسمخون عن  

 وينتج عن ذلك أن  االجتماعية أقل فيما يتعمق بالتمميحات اىتمامااآلخرين ويبدون 

يتخذ السموك شكبل شاذا أو غير متوافق ، بالتوافق حسب النظرية من خبلل  

. المعارف والخبرات التي يمر بيا الفرد من خبلل حياتو الماضية 
( 97-96،صفحة1996عوض،)

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن نظريات التوافق تمثمت في النظريات البيولوجية و * 

 .النفسية و السموكية

 : االجتماعي التوافق النفسي -1-2

: االجتماعي تعريف التوافق النفسي -1-2-1

 مع  االنسجام الداخمي في الشخصية شرط تحقيق االنسجاميعرفو وولمان بأّنو تحقيق 

 المجتمع ومعاييره  وااللتزامأخبلقياتالبيئة الخارجية وتضمن السعادة مع اآلخرين 

 السميم والعمل لخير الجماعة والمشاركة في  االجتماعي وتقبل التغير االجتماعية

محمد ) .االجتماعية إلى تحقيق الصحة االجتماعيمما يؤديالنشاط 
( 127،صفحة2004عمي،

 وعرفو خير اهلل بأنو قدرة الفرد في التوفيق بين رغباتو وحاجاتو من جية  

ومتطمبات المجتمع من جية أخرى ، تبدو مظاىرىا في شعور الفرد باألمن  

حساسو بقيمتو وشعوره واالجتماعيالشخصي   والتحرر والصحة العقمية  باالنتماء وا 
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( 75،صفحة1981خير اهلل،). والخمو من الميول المضادة لممجتمع 

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن التوافق النفسي االجتماعي ىو مدى قدرة الفرد عمى * 

 .التوفيق و االنسجام بين اشباع حاجاتو المتعددة و امكانياتو األدائية

  :االجتماعي مجاالت التوافق النفسي -1-2-2

:  التوافق العقمي -1-2-2-1

 ،  واالستعداداتتتمثل في اإلدراك الحسي والتعميم ، التذكر ، التفكير ، الذكاء 

 . فيما بينياويتحقق التوافق العقمي بقيام كل بعد من ىذه األبعاد وتكامل ىذه الوظائف 

:  التوافق الديني -1-2-2-2

الجانب الديني جزء من التركيب النفسي لمفرد وىو عقيدة ونضيم لممعامبلت بين  

 فيو يرضي حاجة اإلنسان إلى  واتزانياالناس ذو أثر عميق في تكامل الشخصية 

األمن ، أّما إذا فشل اإلنسان في التمسك بيذا السند ساء توافقو واضطربت نفسو  

. وأصبح نيبا لمقمق 

:  التوافق المهني -1-2-2-3

رضاء اآلخرين فيو ، ويتمثل في   المناسب  االختياريتضمن رضا عن العمل وا 

 ليا عمما وتدريبا لمتدخل فييا  واالستعدادلممينة عن قدرة واقتناع شخصي 

والصبلحية المينية والكفاءة واإلنتاج والشعور بالنجاح والعبلقات الحسنة مع  

الرؤساء والزمبلء والتغمب عمى المشكبلت والتوافق الميني يعني أيضا توافق الفرد  

. لبيئة العمل 
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:  التوافق األسري -1-2-2-4

 والتماسك األسري والقدرة عمى  االستقراريتضمن السعادة األسرية التي تتمثل في 

تحقيق مطالب األسرة وسبلمة العبلقة مع الوالدين كمييما وبينيما وبين األبناء  

 والثقة المتبادلة بين الجميع ، ويمتد  واالحترامبعضيم البعض حيث تسود المحبة 

التوافق األسري كذلك ليشمل سبلمة العبلقات األسرية مع األقارب وحل المشكبلت  

( 132-129،صفحة2004محمدعمي،). األسرية 

:  التوافق المدرسي -1-2-2-5

ونرى أّن التوافق السوي داخل المدرسة يتضمن شعور التمميذ بالرضا عن أوجو  

 والموائح داخل المدرسة ، وقدرتو عمى المشاركة في  االجتماعيواألنظمةالنشاط 

ىذه األنشطة باإلضافة إلى قدرة التمميذ عمى العمل واإلنتاج داخل ىذه البيئة وبعبارة 

.  مع البيئة المدرسية باالندماجأعم ىو مدى شعور الطفل 
( 149،صفحة2002النيال،)

 و منو استخمصتا الباحثتان مجاالت التوافق النفسي االجتماعي تتمثل في التوافق * 

 يكون "و التوافق الميني " يكون التمميذ متوافقا عقميا عن طريق قيامو باألبعاد"العقمي 

 يتضمن سعادة التمميذ ،" و التوافق األسري" التمميذ متوافقا عن طريق اختيار مينتو 

 فقد يكون التمميذ متوافقا عن طريق قدرة في المشاركة في "بينما التوافق المدرسي 

 .مختمف األنشطة

:  لدى المراهق االجتماعيمظاهر وسمات التوافق النفسي - 1-2-3

يعد التوافق ىدف كل شخص يسمك بشكل معين لتحقيق حاجتو ، أو أداء واجب ما  
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: وقد اتفق المختصون عمى بعض السمات التي يتميز بيا والمتمثمة في 

:  نظرة الفرد لنفسه -1-2-3-1

فيم الذات وىذا يعني أن يعرف المرء نقاط القوة والضعف  : وتشمل ثبلثة أبعاد ىي 

 وسمبياتيا ألّن كراىيتيا يترتب عنيا عجز الفرد عن  بإجاباتيالديو ، وتقبل الذات 

لذات بتنمية جوانب القوة ومحاولة التغمب عمى   اتقبل اآلخرين تقببل حقيقيا ، تطوير

. النقاط السمبية فييا 

:  المرونة -1-2-3-2

تظير المرونة في تفاعل الشخص مع البيئة ومواجيتو لممشكبلت ، ومدى استعداده  

لمعمل المتكرر لموصول إلى حل المشكمة ، فالفرد يحاول دائما أن يجد بدائل لمسموك  

. الذي يفشل فيو ، وىي دالئل سمة المرونة 

كما أّن من دالئل المرونة أّن الفرد يمكن أن ينصرف عن الموقف كميا إذا وجد أّن  

. المشكمة أعمى من مستوى إمكاناتو ، أو أّنيا ال تستحق الجيد الّذي سيبذل فييا 
( 145،صفحة2006حشمت،)

:  شعور الفرد باألمن -1-2-3-3

وىي شعور الفرد باألمن والطمأنينة بصفة عامة ، من خبلل تمكنو من إشباع  

حاجاتو ودوافعو ، مما يجعمو مرنا في سموكو نحو ما يعترضو من مشاكل فيكون  

. سموكو توافقيا 

:  المواجهة الصحيحة لألزمات -1-2-3-4

عندما يتعرض الشخص لمشكمة ، فإنو يفكر فييا ، ويحدد عناصرىا ، ويضع  
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 األزمات ، اتجاهالحمول التي يتصور أّنيا كفيمة بحميا ، وىو في ىذا يتجو مباشرة 

. مواجية صريحة ، وقد يعمن فشمو إذا لم ينجح في حميا  يواجييا و

:  التناسب -1-2-3-5

 في الحاالت التي يمر بيا الشخص ،  االنفعالية ، وعدم المبالغة االعتدالبمعنى 

 األخرى ، فالسموك التوافقي إّنما   االنفعاالت ، وكل االمتنانكالفرح أو الحزن أو 

.  أو يقع دونيا وليتعداىا بشكل يوازي مثيراتيا ، االنفعاالتيعبر عن ىذه 

:  اإلفادة من الخبرة -1-2-3-6

يعدل الفرد سموكو دائما بناء عمى الخبرات التي يمر بيا في حياتو وسموكو وىو 

( 148،صفحة2006حشمت،).  من تمك الخبرات استفادتومايعكس مدى 

 و منو استخمصتا الباحثتان  بأن مظاىر وسمات التوافق النفسي االجتماعي في فيم * 

 .الفرد لذاتو و تفاعمو مع البيئة التي يعيش فيو و شعوره باألمن و االستقرار

 :  االجتماعيمستويات التوافق النفسي - 1-2-4

 واالنفعاليةتتضمن عممية التوافق تفاعل مجموعة كاممة من العمميات الفكرية 

والسموكية فيما بينيا يقابيا تفاعل مستمر لمكونات الشخصية مع ظروف البيئة  

المحيطة ويتفق معظم الباحثين في عمم النفس عمى مستويين أساسيين في التوافق  

. النفسي 

:  التوافق الشخصي -1-2-4-1

 التي تدل عمى تمتع الفرد وشعوره باألمن الذاتي وىو  االستجاباتىو مجموعة 
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شباع الدوافع الداخمية األولية الفيزيولوجية   السعادة مع النفس والرضا عنيا وا 

والثانوية المكتسبة ويعبر عن سمم داخمي ويتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في  

( 53،صفحة2006حشمت ،) . المتابعةمراحمو 

:  عمى النفس االعتماد1-2-4-2

ويقصد بو ميل الفرد إلى القيام بما يراه من عمل دون أن يطمب منو القيام بو ، دون  

 بغيره مع قدرتو عمى توجيو سموكو دون خضوع ألحد غيره و تحممو  االستعانة

. المسؤولية 

: اإلحساس بالقيمة الذاتية - 1-2-4-3

ويتضمن شعور الفرد بتقدير اآلخرين لو ، وأنيم يرونو قادرا عمى تحقيق النجاح  

مقبول . وشعوره بأنو قادر عمى القيام بما يقوم بو غيره من الناس ، وأنو محبوب

.  من اآلخرين 

:  الشعور بالحرية الذاتية -1-2-4-4

ويتضمن ذلك شعور الفرد بأنو قادر عمى توجيو سموكو وأنو يستطيع أن يضع خطط  

. مستقبمو ولديو الحرية في تقرير سموكو 

 : باالنتماء الشعور -1-2-4-5

 الفرد لمحرية يحتاج  ما يحتاج لمحرية الذاتية ، فبقدر االجتماعيويمثل اإلطار 

 ، والشعوربأّنو محبوب من طرف زمبلئو وكل المحيطين بو ، ويحس بأّنو  لبلنتماء

 العيش منفردا ، و لمدافع  االجتماعوال يستطيعجزء منيم ، واإلنسان بطبعو يميل إلى 
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". االجتماعيالجوع " بعض العمماء يطمق عميو ما جعل من القوة االنتماءإلى 

 : لالنفراد التحرر من الميل -1-2-4-6

 النجاح الواقعي في الحياة والتمتع  االنفرادوليستبدل أو االنطواء إلى ال يميلالفرد 

والشخص .بو بالنجاح التخيمي أو التوىم وما سيتتبعو من تمتع جزئي غير دائم 

.  يكون حساسا وحيدا مستغرقا في نفسو االنفرادالذي يميل إلى 
( 54-53-52،صفحة 2002الشاذلي،)

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن مستويات التوافق النفسي ىو احساس الفرد باألمن *

 .الذاتي وتقدير غيره لو و ميمو الى القيام بما يراه من عمل لتحقيق رغباتو

 : االجتماعي التوافق -1-2-5

يتعمق بالعبلقات بين الذات واآلخرين إذ أّن تقبل اآلخرين مرتبط بتقبل الذات ومما  

 مرضية تتسم بالتعاون  اجتماعيةيساعد عمى ذلك قدرة الفرد عمى عقد عبلقات 

 بحاجتو لآلخرين  واالعترافوالتسامح وتعتمد عمى ضبط النفس وتحمل المسؤولية 

والعمل عمى إشباع حاجاتيم المشروعة ويجب أن ال يشوب ىذه العبلقات العدوان  

.  لمشاعر اآلخرين االكتراث أو عدم االتكالأو 

 : االجتماعية الفرد بالمستويات اعتراف-1-2-5-1

أي أّنو يدرك حقوق اآلخرين وموقفو حياليم ، وكذلك يدرك إخضاع بعض رغباتو  

. لحاجات الجماعة كالتعرف عمى الصواب والخطأ ، كما أّنو يتقبل أحكاميا برضاء 

 : االجتماعية الفرد لممهارات اكتساب-1-2-5-2

أي أّنو يظير مودتو لآلخرين بسيولة كما أّنو يبدل جيده وتفكيره ليساعدىم ويسرىم 
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. ويتصف بأّنو ليس أنانيا فيو يرعى اآلخرين ويتعاون معيم 

: التحرر من الميول المضادة لممجتمع - 1-2-5-3

 إلى التشاحن مع اآلخرين أو العراك معيم أو عصيان  ال يميلبمعنى أن الفرد 

وىو كذلك اليرضي رغباتو عمى حساب اآلخرين  . األوامر أو تدمير ممتمكات الغير 

( 54-2002،53الشاذلي،). كما أّنو عادل في معاممتو لغيره 

: العالقات الطيبة مع األسرة - 1-2-5-4

إّن الفرد يشعر بأّن األسرة تقدره وتعاممو معاممة حسنة ، كما يشعر باألمن  

 االجتماعي بينيم ، مما يساعده عمى إقامة عبلقات ناجحة مع المحيط واالحترام

. الخارجي 

: العالقات الجيدة مع المدرسة - 1-2-5-5

 أساتذة ، منيج  << وتكيف التمميذ مع أقطاب العممية التربوية انسجامتشمل مدى 

 لئلشارة فإّن العبلقات الجيدة في األطوار األولى من  >>دراسي ، مناخ تربوي 

. التعميم ، تميد لتواصل جودة ىذه العبلقات في المراحل البلحقة 

: التكيف بالبيئة المحمية - 1-2-5-6

 الذي يحققو الشخص خبلل تفاعمو مع المحيط الخارجي والبيئة  االنسجامىو 

المحيطة بو ، فيشعر بالسعادة والرضا في تعاممو مع اآلخرين ، ويتعرف بحدود  

.  لممحيط الذي يعيش فيو االىتمامالعبلقة التي تربطو بيم ويحترميا ، كما يولي 
( 55-54،صفحة2001الشاذلي،)

 و من استخمصتا الباحثتان بأن مستويات التوافق االجتماعي أن الفرد يظير محبتو * 
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 .لغيره عن طريق مساعدة االخرين في مختمف المواقف و اقامة عبلقات ناجحة

 : االجتماعيأساليب التوافق النفسي - 1-2-7

يسعى الفرد لمتوافق بشكل مستمر ومتواصل خبلل دورة حياتو ، فإذا ما واجو  

 أساليب  الستخداممواقف محيطة أو ميددة أو ضاغطة أو شعر بالتوتر ، فإّنو يتجو 

 من عوائق  ما يعترضومتعددة ومختمفة لمتعامل مع ىذه المواقف والتغمب عمى 

لتحقيق التوافق ، فيمجأ أوال ألساليب النشاط المباشر لمتبلؤم مع المواقف الجديدة  

ذا ما فشل في تحقيق التوافق ، فإّنو يمجأ إلى األساليب غير المباشرة  . والطارئة ، وا 

:  األساليب المباشرة -1-2-7-1

:  أساليب النشاط المباشر ألربعة أنواع ىي الزا روسقسم 

:  لمواجهة التهديد أو الخطر االستعداد-1-2-7-1-1

 إلى تفادي  ما يسعىويظير جميا في حالة مواجية الشخص لتيديد خارجي ، فعادة 

. الخطر أو اإلقبلل من حدتو قدر المستطاع عن طريق التدخل المباشر 
( 176،صفحة1998القذافي،)

وغالبا مايسعى الشخص لمتوافق النشط في المواقف التي تواجيو ، ويكون ذلك من  

 أنسبيا ،  الختيارخبلل دراسة متطمبات الموقف ، واستعراض البدائل المتاحة 

ويحدث ىذا في المواقف المسبوقة بمؤشرات ميددة دالة عمى قدوميا ، فظيور وباء  

 واعيان المنطقة في حالة  المسؤولينمعدي في منطقة معينة عمى سبيل المثال ، يجعل 

.  إجراءات وقائّية لمحاصرة الوباء ، وتوفير العبلج المناسب باتخاذاستنفار قصوى 
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:  مهاجمة مصدر التهديد أو الخطر -1-2-7-1-2

وفي ىذا األسموب يمجأ الشخص إلى اليجوم كأفضل وسيمة لمدفاع ، فيبادر إلى  

مياجمة مصدر التيديد بحثا منو عن الحماية ، ممايؤدي إلى القضاء عمى مصدر  

ضعافو ولو بدرجة بسيطة  . التيديد أو مقاومتو وا 

 مياجمة مصدر التيديد أو الخطر عمى درجة معينة من العدوانية  ما تنطويوعادة 

 في الحياة ، وتصير وسيمة لمقاومة مصدر  المتتاليالتي تتولد بدورىا من اإلحباط 

. التيديد والسيطرة عميو سعيا لمتوافق 

 :  محاولة تحاشي مصدر التهديد أو الخطر-1-2-7-1-3

وىذا األسموب يمجأ إليو اإلنسان والحيوان عمى حد سواء ، ويظير جميا عندما يكون  

مصدر التيديد كبيرا أو خطرا ، ويمارس اإلنسان ىذا السموك في حياتو كمما  

. اقتضت الضرورة ذلك 

:  وعدم المباالة االستسالم- 1-2-7-1-4

كثيرة ىي عقبات الحياة التي يصطدم بيا الفرد ، واليتمكن من تحاشي أضرارىا أو  

التغمب عمييا وذلك مايؤثر عمى دافع الشخص لمياجمة أو محاولة تحاشي مصدر  

يدفع الشخص لمشعور باإلحباط أمام بعض المواقف التي اليجد من  ما التيديد ، وىذا 

سبيل أمامو لمواجيتيا مع عدم تمكنو من تحاشي الموقف وىذا يؤدي بالشخص  

(  177،صفحة1998القذافي،).  والرضوخ لؤلمر الذي يفرضو عميو الواقع لبلستسبلم

 



التوافق النفسي االجتماعي:                                           الفصل األول  
 

 
37 

: األساليب غير المباشرة - 1-2-7-2

خبلل سعي اإلنسان لمتوافق باألساليب المباشرة السالفة الذكر ، قد يفشل في ذلك  

 بالميكانزيم األساليب غير المباشرة ، التي أشار إلييا فرويدك الستخدامفيمجأ 

 تصدر عن اإلنسان بطريقة الشعورية  سموكياتالدفاعية ، والتي ىي عبارة عن 

تستيدف التخفيف من التوتر والمحافظة عمى التوازن النفسي لمشخص وتحقيق 

الرضا ، ثم الوصول إلى التوافق المنشود ، ويمكن تصنيف ىذه األساليب غير  

. المباشرة 

  :االعتدالية األساليب باستخدام التوافق -1-2-7-2-1

 تنطوي عمى نزعة عدوانية تستيدف إسقاط األذى عمى الغير أو عمى الذات ،  

. كالعدوان واإلسقاط 

: العدوان - 

 الشعورية بيدف خفض التوتر إذا ما تأزمت  كاستجابةيمجأ الشخص لمعدوان 

 لمثيرات بسيطة ، ويمكن  كاستجابةالمواقف التي يتعرض ليا ، وقد يحدث العدوان 

 مباشرة نحو مصدر التوتر ، كما يمكن  سموكياتأن يكون العدوان صريحا في شكل 

أن يكون ضمنيا في شكل كيد أو تشيير أو حتى امتناع عن المساعدة ، أّما العدوان  

-149،صفحة 2002الشاذلي،). عمى الذات فيو أكثر خطورة وصعوبة عمى الفيم 
151 )

:  أساليب دفاعّية باستخدامالتوافق -1-2-7-2-2

 األساليب الدفاعية بحثا عن التوافق ، وىو بذلك يسمك  الستخدامقد يمجأ اإلنسان 
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 الناس وال ينعزل عنيم ، فيقف موقف دفاعيا محاوال التنويو عن أي قصور قد  باتجاه

. يشعر بو خبلل تفاعمو مع اآلخرين كمجوئو لمتبرير 

: التبرير - 

 الدفاعية التي تغطي عمى الدوافع الحقيقية لمسموك ، فيحمي  الميكانزيمىو من 

 بالفشل أو الخطأ أو العجز ويمجأ الشخص إلى التبرير غير  االعترافالشخص من 

. مدرك الدوافع الحقيقية وراء سموكو وىو نوع من الكذب عمى النفس 

" : انسحابيه "هروبيه أساليب باستخدامالتوافق - 1-2-7-2-3

في حالة عجز الفرد عن مواجية المواقف المحبطة ، أو التعامل معيا أو مسايرتيا ،  

 والمواجية  االصطدام عن مصادر واالبتعادفإّنو يمجأ ألسموب آخر ىو اليروب منيا 

 ، ويساعده عمى تجاوز التوتر والقمق الذي يعانيو ،  ارتياحووىذا األسموب يؤدي إلى 

. ومن األساليب اليروبية 

  :االنسحاب- 

يظير ىذا األسموب في شكل تجنب يمارسو الشخص مع المحيطين بو من أناس  

 والتقوقع عمى نفسو ، كما  االنطواءوأشياء أو مواقف تستثير قمقو وتوتره ، فيمجأ إلى 

 الراحة في  االنسحاب تكون محدودة ومحددة ، وقد يمتمس االجتماعيةأن عبلقاتو 

 أو مواجية  االجتماعيالعمل أو لممطالعة أو أي ىواية فردية تبعده عن التفاعل 

( 179،صفحة2006أحمد،). المشاكل 
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: أحالم اليقظة - 

وىي حيمة الشعورية يمارسيا الناس عامة ولكن بدرجات متفاوتة ، وفييا يتوىمون  

 اجتماعيةإشباع حاجاتيم ورغباتيم التي شق عمييم  إشباعيا في الواقع ، أما لموانع 

أو أخبلقية أو حتى مادية ، ويمارسيا الشخص في شكل شرود ذىني وتخيل وىمي  

 ات االنسحابيةىذا وينظر المختصون إلى الميكانيزم. ييدف لتحقيق رغبات مكبوتة 

نيزمات الدفاعية أو العدوانية ذلك أنيا صعبة الكشف  اعمى أنيا أكثر تعقيدا من الميك

. والعبلج 

:  التوافق عن طريق الكبت -1-2-7-2-4

يمارس اإلنسان الكبت في معظم مواقف حياتو ولكن بدرجات بسيطة ، حيث يمجأ  

 استبعادالشخص ليذا األسموب في معظم تعامبلتو كما يتم المجوء لمكبت كعممية 

لمخبرات والذكريات المخجمة إلى البلشعور ، وتظير في شكل فمتات لسان ، أو  

 النفسية  ال توافقيةكاالضطراباتزالت قمم ، كما أّنيا قد تطفو في شكل سموكات

( 190،صفحة2006أحمد،).  السموكية واالنحرافات

:  التوافق عن طريق المرض -1-2-7-2-5

ويمجأ الشخص بطريقة الشعورية لمتمارض ىربا من التأنيب الذي يمقاه من المحيط  

 موقف معين ، وىو بذلك يعفي نفسو من  اتجاهأو حتى من نفسو عمى سموكو الخاطئ 

 المنطوية بو ، وفي ىذه الحالة  االجتماعيةتحمل مسؤولياتو في مواجية المواقف 

يكون المرض حيمة دفاعية الشعورية ، تستيدف تحقيق التوافق بأسموب ىروبي  
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(  154،صفحة2002الشاذلي،).تبريري في آن واحد 

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن أساليب التوافق النفسي االجتماعي تتمثل في * 

 المباشرة و غير المباشرة ألن الفرد في األساليب المباشرة يمجأ الفرد الييا مع المواقف 

 .الجديدة اذا لم يتحقق التوافق فيمجأ الى األساليب غير المباشرة

 :  االجتماعينظريات التوافق النفسي - 1-2-6

 باختبلف ، االجتماعيتعددت واختمفت اآلراء حول المفسرة لعممية التوافق النفسي 

 : فجمايمياألطر النظرية التي تنطوي تحتيا ىذه اآلراء والتي يمكن تمخيصيا 

:  النظرية البيولوجية -1-2-6-1

ويقدر مديروىا أن جميع أشكال الفشل في التوافق عامة ، ينتج عن أمراض تصيب  

ومثل ىذه األمراض يمكن توارثيا أو اكتسابيا خبلل  . أنسجة الجسم خاصة المخ 

الحياة عن طريق اإلصابات ، الجروح العدوى والخمل اليرموني الناتج عن الضغط  

الواقع عمى الفرد ويرجع وضع ىذه النظرية إلى جيود كل من دارون مندل ،  

( 24،صفحة2004حاسم محمد،) . وكالمأنجالتون ، 

" : السيكولوجي"النظرية النفسية - 1-2-6-2

:  نظرية التحميل النفسي -1-2-6-2-1

 ال يعيأن عممية التوافق غالبا ما تكون الشعورية أي أن الفرد " فرويد"يرى * 

األسباب الحقيقية لكثير من سموكو ويرى أن الجياز النفسي يتكون من ثبلث قوى 

األنا فمو  . ، اليو الذي يشير إلى الدوافع الفطرية "  األعمىواالنااليو، األنا، "رئيسية 



التوافق النفسي االجتماعي:                                           الفصل األول  
 

 
41 

 فاالنا األعمى التي تشير إلى المثل العميا والقيم األخبلقية ، واالناوظيفة التحكم 

( 156،صفحة2004محمد عمي،). توازن بين الوظيفتين األخريين 

 النمو  استمرارفقد أكد أّن مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن في " يونغ"أما * 

 الذات الحقيقية وأىمية التوافق  اكتشافالشخصي دون توقف ، كما أكد عمى أىمية 

. في الشخصية السوية المتوافقة 

:  النظرية السموكية -1-2-6-2-2

 مكتسبة من خبلل الخبرة التي يتعرض  استجاباتيتمثل التوافق لدى السموكيين في 

ليا الفرد والتي تؤىمو لمحصول عمى توقعات منطقية وعمى اإلثابة فتكرار إثابة  

" واطسون"سموك ما من شأنو أن يتحول إلى عادة وعممية توافق الشخص لدى

 أن تنمو عن طريق ما يبذلو الجيد الشعوري لمفرد ولكنيا تتشكل  ال يمكن، "  سكينر"و 

( 42،صفحة2002النيال،). بطريقة آلية عن طريق تمميحات أو إثابة البيئة 

:  النظرية اإلنسانية -1-2-6-2-3

إلى أّن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق يعبرون عن بعض  " روجرز "يشير * 

. الجوانب التي تقمقيم فيما يتعمق بسموكياتيم غير المنسقة مع مفيوميم عن ذواتيم 

عمى أىمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيد ، حيث  " ما سمو"وقد أكد * 

اإلدراك الفعال لمواقع ، قبول الذات   : فمايميقام بوضع معايير لمتوافق تتمثل 

التمقائية ، التمركز الصحيح لمذات وىي كميا تؤدي بالفرد إلى التوافق بصفة إيجابية  

. مع نفسو ومع اآلخرين 
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يولي أىمية التنظيم أو التوجيو وعمى أن يحي األفراد ىذا دون  " بيرز"أّما * 

ألّنو يؤكد عمى  . خوف من المستقبل ألّن ىذا سيفقد األفراد شعورىم الفعمي بالرضا 

.    توافق الفرد في مرحمة معينة بتوافقو في المرحمة التي تمييا واتصالترابط 
( 91،صفحة1990محمدعوض،)

 : االجتماعيةالنظرية - 1-2-6-3

 اختبلفيقرر مديروىا أّن ىناك عبلقة بين الثقافة وأنماط التوافق فمقد ثبت أّن ىناك 

في األعراض اإلكمينيكية لؤلمراض العقمية بين األمريكيين واإليطاليين وبين 

 عمى توافق أفراد  االجتماعية ، ويؤكدون عمى تأثير الطبقية وااليرلندييناألمريكيين 

حاسم )" . فيزر،دنيام،ىولنج ىيد وريدليك"من أبرز رواد ىذه النظرية . المجتمع 
(   25،صفحة2004محمد،

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن نظريات التوافق النفسي االجتماعي تمثمت في * 

 البيولوجية ،النفسية ،السموكية و االجتماعية و اختمفت تعاريف ىذه النظريات حسب 

 .روادىا

 : االجتماعيعوائق التوافق النفسي - 1-2-7

 الحياة ، فاإلنسان  باستمرار السموك نحو التوافق ، فيو عممية مستمرة ال يتوقف

يحبس عن تحقيق أىدافو ويمنعو من إشباع حاجاتو عوائق كثيرة ، بعضيا داخمية  

 : ما يميومن أىم ىذه العوائق . وبعضيا خارجية 

:  العوائق الجسمية -1-2-7-1

وىي العاىات والتشوىات الجسمية ، ونقص الحواس التي تحول بين الفرد وأىدافو  
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فضعف البنية أو قبح المنظر أو ضعف البصر يعيق الشخص عن التوافق مع  

( 136،صفحة2004محمد عمي،). اآلخرين 

:  العوائق النفسية -1-2-7-2

نقص الذكاء أو ضعف القدرات العقمية والميارات النفسية الحركية أو خمل في نمو  

ومن بين العوامل األخرى  . الشخصية ، والتي قد تعوق الشخص عن تحقيق أىدافو 

التي تعوق تحقيق األىداف الصراع النفسي الذي ينشأ عن تناقض أو تعارض  

 أي منيا في الوقت  واختيارأىداف الشخص ، وعدم قدرتو عمى المفاضمة بينيما 

. المناسب 

  :االقتصاديةالعوائق المادية أو - 1-2-7-3

يعتبرعدم توفر اإلمكانات المادية عائقا يمنع الكثير من الناس من تحقيق أىدافيم في  

الحياة ، ولذا نقصو يصد الكثير من األشخاص من إشباع حاجاتيم األساسية ،  

ويسبب ليم الكدر واأللم ، ويعتبر نقص المال عائقا يمنع الكثير من الشباب من  

تحقيق أىدافيم من التعمم والزواج والعمل ، والحصول عمى المسكن والسيارة  

( 137،صفحة2004محمد عمي،).  الراقي االجتماعيوالمركز 

 :  االجتماعيةالعوائق -1-2-7-4

 من تصرفات وأعمال بعض األشخاص اآلخرين  االجتماعيةتنشأ أغمب العوائق 

فتربية األطفال تقتضي دائما تدخل الوالدين في كثير من شؤونيم والحد من حريتيم  

 بين الشباب إلى حرمان كثير منيم من  االجتماعينوعا ما ، وقد يؤدي التنافس 
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الحصول عمى وظيفة معينة بسبب تفوق شخص آخر عميو ، وينشأ الكثير من  

العوائق أيضا من القيود والنواحي التي يفرضيا المجتمع من عادات وتقاليد التي  

تتمسك بيا الثقافة التي ينشأ فييا الفرد فقد يحب شاب فتاة معينة ويريد الزواج بيا  

-171،صفحة2006أحمد،). ولكن تقاليد أسرتو تفرض عميو الزواج من فتاة أخرى 
172  )

 و منو استخمصتا الباحثتان بأن عوائق التوافق النفسي االجتماعي ىي كل العراقيل * 

 .الداخمية و الخارجية التي تواجو الفرد

 

: خالصة 

  في تغير مستمر واإلنسان يسعى دائما لمتوافق معيا ألّن مع  االجتماعية إّن الحياة 

 نسبي فما من شخص متوافق  توافقو أمرىذه المتطمبات المتعددة والمتجددة يبقى 

. فيو يستخدم أساليب عديدة لتحقيقيا . بشكل تام 

 األمثل إلمكاناتو وقدراتو  االستغبللفالتوافق أسموب لمحياة يساعد الشخص عمى 

 مجرد أسموب  االجتماعي منيا ويبقى ىذا التوافق النفسي استفادةقصد تحقيق أكبر 

. سموكي لم يرتق إلى درجة اليدف 

 ، إذا ما تمكن من إشباع رغباتو ودوافعو،  واجتماعيانقول أّن الشخص متوافق نفسيا 

.  مقبول اجتماعيوسعى لتحقيق أىدافو وطموحاتو في إطار 

 
 



 

 
45 

 . لحصة التربية البدنية والرياضية ممارسة المراهقة المحجبة: ي الــفــصـــــل الثان

 تمهيد

تعريف المراهقة -  1-1المراهقة   -  1  

مراحل المراهقة-  1-2  

خصائص المراهقة-  1-3  

مشكالت المراهقة -  1-4  

أشكال المراهقة -  1-5  

المراهق والمدرسة-  7-1أهم النظريات المفسرة لمرحمة المراهقة  -  1-6  

تعريف الحجاب-  1-2الحجاب-  2  

أهمية الحجاب -  2-2    

الحجاب وأثره في المجتمع -  2-3   

تعريف حصة التربية البدنية والرياضية-  1-3حصة التربية البدنية والرياضية    -  3  

 ة أهمية حصة التربية البدنية والرياضي-  3-2                                          

أهمية الممارسة الرياضية عند المراهق -  3-3   

 خالصة
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 تمهيد

 تعتبر التربية البدنية والرياضية من أىم فروع التربية األساسية التي يتم تحقيقيا من 

 خالل النشاط الجسمي والبدني المنّظم لبناء وتييئة أفراد المجتمع بصورة متكاممة 

 مع ما يتناسب مع حاجاتيم وطموحاتيم ، لذلك حظيت التربية البدنية والرياضية 

.باىتمام كبير خاصة في اآلونة األخيرة   

 التربية البدنية والرياضية ىي جزء مكمل لمجانب التربوي اإلنساني ، بحيث تساعد 

 المراىقة المحجبة عمى كسب قدرات بدنية وميارات حركية  زيادة إلى رفع 

.معنوياتيا وتثبيت ثقتيا بنفسيا   

 وسنوضح في ىذا الفصل تعريف ومراحل المراىقة وأنواعيا وخصائصيا 

 ومشاكميا ، زيادة إلى تعريف الحجاب والتربية البدنية الرياضية وأثرىم في المجتمع 

.وما أىمية الممارسة عند المراىق وما العالقة بينيم   

 

المراهقة - 2-1  

: تعريف المراهقة -2-1-1  

: التعريف المغوي -2-1-1-1  

 ترجع كممة مراىقة إلى الفعل العربي راىق الذي يعني اإلقتراب من الشيء ، 

(21،صفحة1995أحمد، ). فراىق الغالم فيو مراىق أي قارب اإلحترام   
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:التعريف اإلصطالحي - 2-1-1-2  

  سنة وىذه التحديدات غير 20 إلى 12تعرف المراىقة عمى أنيا المرحمة مابين 

 دقيقة ألّن ظيور المراىقة ومدتيا يختمفان حسب الجنس والظروف البيئية والعوامل 

  سنة بعامين وقد تتأخر إلى13اإلجتماعّيةواإلقتصادّية ، وأّن المراىقة قد تسبق ّسن 

(2000شرادي،).  سنة 21 إلى 11 سنة أي مابين 21   

 المراىقة ىي مرحمة يمكن تحديدىا ببدء نضج الوظائف الجنسّية وتنتيي بّسن الرشد 

شراف القوى العقمّية المختمفة عمى إتمام النضج  (2000خميل ميخائيل،). وا   

 لقد اتفقت جميع التعاريف عمى اعتبار المراىقة بمثابة جسر يمر عميو الفرد من 

.الطفولة إلى غاية الرشد   

:التعريف اإلجرائي لممراهقة   

.ىي فترة زمنية من حياة اإلنسان تنقمو من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد والبموغ   

: مراحل المراهقة - 2-1-2  

 يمر المراىق في نموه بثالثة مراحل ، وقد اختمف العمماء في تحديد زمنيا ، لكن 

:األغمبّية تشير إلى مايمي   

: سنة 14 إلى 12 مرحمة المراهقة المبكرة من -2-1-2-1  

من مع النمو السريع الذي يصاحب البموغ وفي ىذه المرحمة ييتم المراىق اتتز  

 إىتماما كبيرا بمظير جسمو وليس بمستغرب أن تسمع من المراىق تعميقات تدل 
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. عمى أّنو يكره نفسو وفي ىذا السن يمثل ضغط األقران أىم ماشغل بال المراىق 
(8،صفحة2004آخرون،)  

: سنة 17 إلى 15 مرحمة المراهقة الوسطى من -2-1-2-2  

قامة عالقات   يممك المراىق في ىذه المرحمة طاقة ىائمة ، والقدرة عمى العمل وا 

 متبادلة مع اآلخرين إليجاد نوع من التوازن مع العالم الخارجي دون اإلعتماد كثيرا 

(354-353،صفحة1997القذافي،). عمى الغير حيث يزداد الشعور باإلستقاللية   

: سنة 21 إلى 18مرحمة المراهقة المتأخرة - 2-1-2-3  

 يشير العمماء إلى أّن المراىقة المتأخرة تعتبر مرحمة التفاعل وتوحيد أجزاء 

. الشخصّية والتسابق فيما بينيا بعد أن أصبحت األىداف واضحة والقرارات مستقمة 
(108،صفحة1995زىران،)  

ومنو استخمصت الباحثتان بأّن سنوات مرحمة المراىقة تبدأ من العمر إحدى -   

.سنة  (21)سنة ، وتنتيي في العمر الواحد والعشرين  (11)عشر   

:خصائص مرحمة المراهقة - 2-1-3  

الميل إلى الجنس اآلخر وذلك بمحاولة جذب إنتباه الجنس اآلخر بطرق مختمفة -   

.متباينة   

الثقة وتأكيد الذات بمحاولة رغم األفراد المحيطين بو عمى اإلعتراف  بمكانتو -   

.وقدراتو   
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إعتماد المراىق عمى نفسو في إتخاذ القرارات وذلك بعد تعرفو عمى حدود -   

(279،صفحة1998السيد،).مسؤولياتو وحقوقو   

.نمو القدرات العقمية والتغير في وظائفو -   

.النمو البدني السريع الذي يظير خالل الزيادة في الوزن والطول -   

.التقدم نحو النضج واإلستقالالإلنفعالي -   

الرغبة الواضحة في مقاومة السمطة الممثمة في األسرة سمطة األب أو األم وفي -   

.المدرسة بسمطة المعمم والمدير   

اليقظة الدينية والتي تعتبر من أبرز خصائص المراىق وتضافر عدة عوامل -   

تساع معارفو  .كالذكاء وقدرتو عمى التجديد والتصور العقمي وا   

اإلحتماء في أحالم اليقظة واإلنسحاب من الواقع ، النكوص بإرتداء سيكولوجية -   

.الطفولة   

  عموما ىذه الخصائص التي نالحظيا لذى المراىقين ولكن يمكن أن نجدىا لدى 

 مراىق والنجدىا عند آخر فيي تختمف بإختالف شخصية المراىق وظروفو وبيئتو 

. األسرية كما أّنو يمكن أن تكون أكثر حدة عند اآلخرين 
(249،صفحة2005الدىري،)  

:مشكالت المراهقة - 2-1-4  

 تعتبر المراىقة حرجة وصعبة لما فييا من تغيرات وأثرىا عمى شخصية المراىق 
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 والمجتمع وماينتج عنيا من تصرفات غير واضحة ممايؤدي إلى حدوث مشاكل 

:متعددة ونذكر منيا   

:المشاكل النفسية - 2-1-4-1  

 تتمثل في الحساسية والصراعات النفسية ، وضعف التوافق النفسي وحدة اإلنفعاالت

 والعواطف الجياشة والقمق والخوف والخجل واإلنطواء وسرعة التأثر واألحالم 

.المزعجة والنسيان والغيرة والكآبة   

 تنجم المشاكل النفسية لدى المراىقين عن التوتر الحامل عن الخجل والتسرع في 

 إتخاذ القرارات ، والمراىق يميل إلى الحرية والتخمص من الواجبات والسمطة 

 األسرية والمدرسية فينشأ عن ذلك في نفسو اإلحباط والشعور باليأس والضياع 

 فالمراىق تنقص من قيمتو في المجتمع بغض النظر عن صالحيتيا الداخمية المكتوبة 

(72،صفحة1971معوض،). ، وقد يظيرىا أحيانا التمرد عمى األعراف والتقاليد   

:المشاكل اإلجتماعية - 2-1-4-2  

ختيار  تتمثل في كثرة أوقات الفراغ والثورة عمى اآلخرين ألتفو األسباب وا 

 األصدقاء واإلرتباك عند مقابمة اآلخرين ، والعالقات مع الجنس اآلخر والتعرض 

( 87،صفحة1996خير الزرار،). لمضغوط اإلجتماعية   

:مشكمة إختيار المهنة - 2-1-4-3  

 يواجو المراىقون مشكمة إختيار المينة أو العمل الذي سيمارسون حياتيم من خاللو 
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 ويبدئوون في إعداد ليذا الميدان ، إذا كانت ىذه المشكمة تأخذ في مراحل العمر 

 السابقة صورة األحالم الجميمة التي ترتبط بالخيال أكثر من إرتباطيا بالواقع عندما 

 يتخيل طفل السادسة أو السابعة نفسو ضابطا أوطبيبا أو مدرس أو نحو ذلك ، فإّن 

 ىذا الخيال ينزل بعد الخامس عشر والسادس عشر إلى أرض الواقع ، عندما يواجو 

.الشباب مشكمة مستقبل حياتو   

:مشكمة وقت الفراغ - 2-1-4-4  

 إّن تحديد معنى ىذا الوقت ضروري ألّن التخطيط لشغمو وإلختيار أنواع النشاط 

 المناسبة التي يمكن أن يمارسيا الفرد من خاللو تعتمد عمى تحديده ومعرفة المقصود 

.منو   

 ونحن نميل إلى إعتبار وقت الفراغ ىو الوقت الذي يقضيو الفرد في نشاط مقيد 

.يتمكن أثناءه من تحقيق بعض ما يرغب فيو ويميل إليو   

 وعمى ذلك فوقت الراحة بين ساعات العمل الذىاب إلى المقيى وتناول بعض 

 المأكوالت أو المشروبات الخفيفة مثال ، أو كتبادل بعض الزمالء ، ليس وقت فراغ 

 بالمعنى الذي نقصده ألّن ىذا الوقت جزء من وقت العمل نفسو الّذي اليمكن أن 

ّنما يحتاج إلى فترات لمتوقف إلستجماع نشاط الفرد   يستمر عمى وتيرة واحدة وا 

 وتكممة سير العمل وألّن الفرد اليحقق نشاطا مفيدا من النوع الذي يميل إليو ويرغب 
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ّنما يقضيو بأي شكل كان حتى يبدأ العمل من جديد  خير ). فيو وا 
(89،صفحة1996الزرار،  

:المشاكل اإلنفعالية - 2-1-4-5  

 قد تكون مشكمة اإلضطرابواإلنفعال بالدرجة األولى إلى عدم قدرة المراىق عمى 

 التالؤم مع البيئة التي يعيش فييا ، والبيئة الخارجية المتمثمة في األسرة المدرسية ، 

.المجتمع   

 وكذلك عجزه المالي الذي يقف دون رغباتو وكل ىذا يسبب لو الضيق والشعور 

 بعدم الطمأنينة ، كما يبدأ مضايقتو بسبب مايشعر بو من عدم الثقة إذا ماوجد في 

 بعض المرافق اإلجتماعية التي يظير فييا اإلشتراك مع الجنس اآلخر ، فحينئذ 

.يشعر باإلرتباك بدل اإلنسجام   

 وىناك ظاىرة أخرى تسبب المضايقات لممراىق وىي أّن الكبار ينظرون إليو بصفة

 مازال صغيرا رغم أّنو قد مر بمختمف المراحل فيوجيون إليو إنتقاداتيم الحادة ، 

 فيشعر ىذا األخير بعدم األمن مما يسبب سوء في توافقو مع األسرة والمدرسة 

(392،صفحة1991أسعد،). والمجتمع   

ومنو استخمصت الباحثتان بأّن مشكالت المراىقة من المشكالت الرئيسية التي تواجو -   

 المراىقين في ىذه المرحمة فالموم يوجو إلى المجتمع والمدرسة والييئات اإلجتماعية

.والبيوت والمنظمات فكميا مسؤولة عن حالة القمق واإلضطرابات في الوقت الحالي   
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:أشكال المراهقة - 2-1-5  

: المراهقة المتوافقة -2-1-5-1  

 اإلعتدال واليدوء النسبي والميل إلى اإلستقاللواإلتزان العاطفي الخمو من العنف 

 والتوترات اإلنفعالية الحادة ، التوافق مع الوالدين واألسرة ، التوافق المدرسي 

 واإلجتماعي ، توافر الخبرات في حياة المراىقة ، عدم اإلستغراق في الخيال وأحالم 

.اليقظة ، عدم المعاناة من الشكوك الدينية   

حترام رغبات   كما أّنيا تتأثر بالمعاممة األسرية السمعة التي تتسم بالحيوية والفيم وا 

 المراىق ، توفير جو اإلختالطالمتيذب بالجنس اآلخر ، حرية التصرف في األمور 

(153،صفحة1976الغزي،). الخاصة وعدم تدخل األسرة في شؤون المراىق الخاصة   

:المراهقة المتمردة العدوانية - 2-1-5-2  

 يمكن إعتبار ىذا النوع عكس المراىقة المتوافقة فكل العوامل التي تقود إلى التمرد 

 متوفرة كالتربية القاسية ، ضعف المستوى اإلقتصاديواإلجتماعي وعدم إشباع 

 الميول ، ىذا كمو يساىم في ظيور العدوانية لدى المراىق وىذا مايدفعو لمتمرد ، 

(144،صفحة1987العيسوي،). ونجد ىذا النوع خاصة عند ذوي العاىات الجسمية   

 ومن مميزاتيا الثورة والتمرد ضد األسرة والمدرسة والسمطة ، اإلنحرافات الجنسية 

 والعدوان عمى اإلخوة والزمالء ، تحطيم أدوات المنزل بسبب الشعور بالظمم ، 

 نقص التقدير ، اإلستغراق في أحالم اليقظة والتأخر المدرسي ، من أسبابيا ظيور 
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 ىذا النوع من المراىقة ، التربية الضاغطة وتسمط وقسوة القائمين عمى تربية 

.المراىق ، الصحة السيئة ، تركيز األسرة عمى النواحي الدراسية فقط   

.ضعف المستوى اإلقتصاديواإلجتماعي -   

. خطأ الوالدين في توجيو المراىقين ونقص إشباع الحاجات والميول - 
(440،صفحة1995زىران،)  

:المراهقة المنحرفة - 2-1-5-3  

 يتميز المراىق المنحرف باإلنحالل الخمقي التام واإلنييار النفسي ، الجنوح ، 

 اإلنحراف الجنسي سوء الخمق ، الفوضى وبموغ الذروة في سوء التوافق ، البعد عن 

ومن أسبابو ومن العوامل المؤثرة فيو المرور . المعايير اإلجتماعية في السموك   

 بخبرات شاذة مريرة ، صدمات عاطفية عنيفة ، إنعدام الرقابة األسرية وضعفيا ، 

 القسوة الشديدة في معاممة المراىق ، تجاىل رغباتو وحاجات نموه ، الصحبة 

 المنحرفة ، النقص الجسمي أو الضعف البدني ، الشعور بالنقص وسوء الحالة 

. اإلقتصادية لألسرة إختالل في التكوين الفردي والفشل الدراسي 
(46،صفحة1994خميل،)  

:المراهقة اإلنسحابية - 2-1-5-4  

 يسمى أيضا ىذا النوع بالمراىقة اإلنطوائية ألّن المراىق يتسم بالعزلة واإلنطواء

 عمى نفسو فيو شخص ليس إجتماعي ، ومن األسباب المؤدية ليذا نجد مثال 
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 اضطراب الجو األسري وأيضا أخطاء التربية األسرية كالتسمط وسيطرة الوالدين 

. مما يؤدي إلى قمع طموحات المراىق واإلنغالق عمى ذاتو 
(145،صفحة1987العيسوي،)  

 كذلك الحماية الزائدة وما يصاحب ذلك من إنكار لشخصية المراىق وتدين المستوى 

.اإلجتماعيواإلقتصادي ، سوء الحالة الصحية وعدم إشباع الحاجة لمتقرير   

التفكير المتمركز حول الذات ، عدم القدرة عمى مواجية المواقف : ومن سماتيا   

 اإلجتماعية ، اإلنطواء العزلة ، اإلنغالق عمى الذات ، التردد ، الخجل ونقد النظم 

(157،صفحة1976الغزي،). اإلجتماعية   

ىذه األشكال نجد إختالفا فيما بينيما فكل شكل وخصائصو  استنتاجنالمن خاللو-   

 وسماتو التي تميزه عن األشكال األخرى ، وذلك بإختالف البيئة التي ينشأ فييا المراىق 

.وحسب الرعاية التي يتمقاىا   

:أهم النضريات المفسرة لمرحمة المراهقة - 2-1-6  

:نظرية التحميل النفسي - 2-1-6-1  

أىمية الخبرات األولى في حياة الطفل وتفاعمو " فرويد"تناول ىذا اإلتجاه من طرف   

 مع اآلخرين وقد ركز في ىذه النظرية عمى النمو الجنسي الذي يتم حسب ثالثة 

 مراحل وىي المرحمة ماقبل التناسمية التي تنقسم جذورىا إلى المرحمة الفمية  ، 

 المرحمة الشرجية ، المرحمة القضيبية والمرحمة الثانية ىي مرحمة الكمون كما تمييا 
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 المرحمة التناسمية حيث أّنيا تبدأ مع البموغ وتنتيي قبيل الشيخوخة ويؤدي التغير 

 الجسماني ونشاط الفرد التناسمية في سن المراىقة إلى أن يبحث المراىق عن ىدف 

 يشبع حاجاتو الجنسية وىكذا تبدأ الجاذبية الجنسية والنشاطات الجماعية والتخطيط

. الميني والتأىب لمزواج وتكوين أسرة   

 وفي نياية ىذه المرحمة يتحول الفرد من النرجسية إلى راشد تسييره الحقيقية

التنظيم النيائي لمشخصية ىو نتيجة إسيامات ىذه" فروي دان" الواقعية فيرى   

(70-76،صفحة2005ميزاب،).  المرحمة كميا   

:نظرية بياجي - 2-1-6-2  

 إّن عمم النفس المعرفي ركز عمى إظيار الجانب العقمي أو المعرفي وتأثيره في 

 تحديد فترة المراىقةوتميزىا عن غيرىا ، وىذا اليعني أّنو ينكر السمات األخرى 

ّنما يعتبر أّن المستوى العقمي الذي بمغو الفرد سيوظف في مختمف مظاىر حياتو   وا 

(52،صفحة1994أوزي،). مما يحدث اضطرابات في عممية توافقو مع بيئتو   

:النظرية البيولوجية - 2-1-6-3  

ويركز عمى المحددات الداخمّية لمسموك ويشير إلى " ستانمي ىل"يتزعم ىذا اإلتجاه   

 أّن المراىقة تمثل مرحمة تغير شديد مصحوب بالضرورة بتوترات وصعوبات في 

 التكيف ، وأّن التغيرات الفيزيولوجية تمثل عامال أساسيا في خمق ىذه التوترات 

ويشير ىل إلى المراىقة بإعتبارىا فترة ميالد جديدة ألّن الخصائص . والصعوبات   
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 اإلنسانّية الكاممة تولد في ىذه المرحمة ، وأّن الحياة اإلنفعالّية لممراىق تكمن في 

 حاالت متناقضة ، فمن الحيوية والنشاط إلى الخمول والكسل ومن المرح إلى الحزن 

( 345،صفحة2004ممحم، ). ومن الرقة إلى الفظاظة   

" :كارت لوين"نظرية المجال النفسي ل - 2-1-6-4  

 يقول ىذا الباحث أّنو اليمكن فيم المراىقة إال باإلعتماد عمى التدخل المستمر 

 لمعوامل البيولوجية ، النفسّية واإلجتماعية الّتي تتم خالليا ىذه المرحمة ، فيو يعتمد 

 عمى األبعاد الستة المميزة لنظرية المجال ، ويقول أّن المراىق يعيش وضعا صعبا 

 ألّن إنتقالو التدريجي من الطفولة إلى الرشد يسبب التوتر الذي يسيطر عمى حياتو ، 

 ألّن المراىق  يحس أّنو عضوا في جماعة األطفال وال ىو عضو في جماعة 

 الراشدين حيث يرفض اإلنتماء إلى األولى وترفض الثانية اإلنتماء إلييا ، فيصبح 

 في وضع غير مستقر كما أّن الفرد عند إنتقالو من الطفولة إلى الرشد يواجو مستقبال 

.غامضا يؤدي بو إلى صراعات متنوعة وينتج عنيا اضطراب في سموكو   

 والنضج الجنسي الذي يتم في المراىقة حيث تصبح نظرة الفرد إلى جسمو كنظرة 

. إلى منطقة مجيولة ويؤدي ذلك إلى عدم الثقة بالنفس وبالتالي الصراع والعدوان 
(239،صفحة2005الداىري،)  

ومنو استخمصت الباحثتان بأّن المراىق يتحول من كائن جنسي قادر عمى ان -   

.يحافظ عمى نوعو واستمرار ساللتو إلى كائن مضطرب ومحبط   
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:المراهق والمدرسة - 2-1-7  

 تعتبر الثانوية المؤسسة التربوية التي ليا تأثير قوي في تشكيل مفيوم المراىق عن 

 ذاتو ، ىي المؤسسة األكثر تنظيما في حياة المراىقين بحيث تقدم الفرص لمتعمم 

 وتوفير المعرفة كما أّنيا توسع اآلفاق الذىنية واإلجتماعّية بدمج المراىقين في 

بدراسة " لبستس"مجموعة األقران من خالل النشاطات الرياضية وقامت الباحثة   

 ىدفت من خالليا إلى التعرف عمى أفضل المدارس الثانوية عن طريق اإلتصاالت

 والمالحظات الميدانّية لممدارس في الواليات المتحدة األمريكية حيث تم إختيار

 أربعة مدارس تتصف بقدراتيا عمى تكييف جميع الممارسات المدرسية لتالئم 

 الفروق الفردية بين الطمبة في جميع الجوانب المعرفية الحسية واإلجتماعية

 باإلضافة إلى التركيز عمى أىمّية البيئة اإليجابّية لمتطور اإلنفعاليواإلجتماعي عند 

 المراىقين حيث إّن التطور اإلجتماعيواإلنفعالي لو أىمّية كبيرة في البرامج 

.المدرسّية التي تعتني بتربّية المراىقين   

 تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية األكثر تنظيما في حياة المراىقين ، حيث أّنيا تقدم 

تقان الخبرات والميارات الجديدة وتيذيب الخبرات المكتسبة وتوفر   الفرص لمتعمم وا 

 المعرفة المناسبة حول اإلختيارات المينّية وبالتالي تعزيز فرص المشاركة في 

(439-438،صفحة2004أبو جادو،). األنشطة المختمفة والتفاعل مع األصدقاء   
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  الحجاب -2-2

:تعريف الحجاب - 2-2-1  

:لغة - 2-2-1-1  

الستر ، فيقال حجب الشيء يحجبو حجبا حجابا: يأتي الحجاب في المغة بمعنى   

مرأة محجوبة : وحجبو  . أي أنيا سترت بساتر حجبيا عن الّناس : أي ستره وا 
(174،صفحة1988قمعجي،)  

(46المصحف الكريم سورة األعراف اآلية )" . وبينيما حجاب " لقولو تعالى   

:اصطالحا - 2-2-1-2  

 ىو ستر المرأة جميع بدنيا وزينتيا ، بما يمنع األجانب عنيا من رؤية شيء من 

(2011الطعان،). بدنيا أو زينتيا الّتي تتزين بيا ويكون إستتارىا بالمباس وبالبيوت   

:التعريف اإلجرائي -   

 ىو عبارة عن رداء ترتديو المرأة المسممة بغرض ستر جسدىا وشعرىا عن الظيور 

.لمرجال المحرمين عمييا   

:أهمّية الحجاب - 2-2  

الحجاب حراسة شرعّية لحفظ األعراض ، ودفع أسباب الفتنة : حفظ العرض *   

.والفساد   

الحجاب عالمة شرعّية عمى الحرائر العفيفات في عفتيّن : عالمة عمى العفيفات *   
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.وشرفيّن وبعدىّن عن دنس الريبة والشك   

الحجاب وقاية إجتماعّية من األذى وأمراض : قطع األطماع والخواطر الشيطانّية *   

 قموب الرجال والنساء ، فيقطع األطماع  الفاجرة ويكف األعين الخائنة ويدفع أذى 

 الرجل في عرضو ، وأذى المرأة في عرضيا ومحارميا ووقاية من رمي 

.المحصنات بالفواحش   

وىو مأخوذ من الحياة فال حياة بدونو وىو خمق يودعو اهلل في : حفظ الحياء *   

 النفوس الّتي أراد سبحانو تكريميا فيبعث عمى الفضائل ويدفع وجود الرذائل 

.وخصال الفطرة وخمق اإلسالم   

.الحجاب يمنع التبرج والسفور واإلختالط إلى مجتمعات أىل اإلسالم *   

(2014األىدل،). الحجاب حصانة ضد الزنا واإلباحّية *   

ومنو استخمصت الباحثتان بأّن الحجاب ىو فرض عمى كل مرأة مسممة بالغة وعاقمة -   

.وعدم إرتدائو يعد مخالفة لشرع اهلل تعالى وستعاقب عمى ذلك يوم القيامة   

:الحجاب وأثره في المجتمع - 2-3  

 جاء اإلسالم فأضاء الكون بنور تعاليمو ، ىاديا إلى إنتياج سبيل الحق ، رادعا 

 لمنفس البشرّية من نوازع الضالل حاثا عمى إتباع اليدى ، وسموك طريق الرشاد ، 

 ولما ظير اإلسالم رأى أّن الذين في قموبيم مرض وىم أكثرية أبناء البشر قد عميت
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وضعف ... منيم البصائر ، واستمالتيم الشيوات ناىيك عن وسوسة الشيطان   

 اإلنسان ونحن نرى اإلسالم بتشريعاتو السامّية بعيدا عن كل األىواء والميول ،

 حريصا عمى طيارة المرأة المسممة ، لذلك أمرىا بالحجاب محافظة عمى ماأحبو اهلل 

حتشام وربما أّن الفتاة التتمكن من الصمود   من ىالة قدسية ومنزلة رفيعة وأدب وا 

 أمام تيارات الفسق واإلستيتار إاّل إذا تيذبت تحت شعاع األخالق السامّية ، والعفة 

 والطيارة الّتي جاء بيا اإلسالم ، والّتي وضع القرآن الكريم حدا ليا ، وعندما نقرأ 

 القرآن بتمعن وتفيم ، نجد أكثر آياتو تحرص المسممات عمى الحجاب والحث عميو 

 والتشديد عمى اإللتزام بو حتى التقع المرأة المسممة في مشاكل تكون عواقبيا وخيمة 

 واآليات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم بخصوص الحجاب قد نزلت امرة 

.المسممين باألخذ بيا ، والعمل عمى تطبيقيا وليست أوامر إختيارّية بل ىي إلزامية   

 ونرى بعض المسممين والمسممات قد قاموا يوازروا بعضيم بعضا داعين إلى 

باحة اإلختالط والتشبو باألروبيين األجانب  ... تمزيق حجاب المرأة وكسر قيودىا وا   

. أو شرف.. ومما الشك أّن أكثر الداعين إلى ىذه الشرور ، وليس في نفوسيم حمية 
(1987قنيبي،)  

ومنو استخمصت الباحثتان بأّن الحجاب طاعة هلل تعالى ولرسولو الكريم ، فقد فرض -   

 اهلل الحجاب عمى المرأة المسممة ، ويجب عمييا أن تمتزم بأمر اهلل تعالى حتى تنال 

.ثوابو ، وتتجنب عقابو   
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  حصة التربية البدنية والرياضّية -3

:تعريف حصة التربية البدنّية والرياضّية - 3-1  

عموم : تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل   

 الطبيعة والكيمياء والمغة ، ولكنيا تختمف عن ىذه المواد لكونيا تمده أيضا بالكثير 

 من المعارف والمعمومات التي تغطي الجوانب الصحّية والنفسّية واإلجتماعّية ، 

الجماعية والفردية ، والتي : باإلضافة إلى المعمومات والتمرينات واأللعاب المختمفة   

(94،صفحة1992البسيوني،). تتم تحت اإلشراف التربوي ألساتذة أعدوا ليذا الغرض   

 وحصة التربية البدنية والرياضية ىي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية 

 الرياضية ، فالخطة الشاممة لمنياج التربية البدنية والرياضية بالمدرسة تشمل كل 

 أوجو النشاط التي يريد األستاذ أن يمارسيا تالميذ ىذه المدرسة ، وأن يكتسبوا 

 الميارات التي تتضمنيا ىذه األنشطة ، باإلضافة إلى مايصاحب ذلك من تعميم 

(102،صفحة1968حسن معوض،). مباشر ، وتعميم غير مباشر   

من خالل ىذين التعريفين نستنتج أّن حصة التربية البدنّية والرياضّية ىي الوحدة -   

 األولى في برنامج التربية البدنية والرياضّية في مختمف المدارس التعميمّية والتي 

 من خالليا يتسنى لألستاذ تعميم وتطوير مستوى الجانب الحركي والمياري لمختمف 

 الفعاليات الرياضّية ، وذلك في حدود أساليب وطرق تعميمية من تمرينات وألعاب 

.بسيطة   
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:أهمّية حصة التربية البدنّية والرياضّية - 3-2  

 لحصة التربية البدنية والرياضّية أىمّية خاصة تجعميا تختمف عن باقي الحصص 

محمود عوض "األخرى تتضح من خالل تعاريف بعض العمماء نجد من بينيم   

تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد : والذي يقول " البسيوني  

 األكاديمّية مثل العموم، الكيمياء والمغة ولكن تختمف عن ىذه المواد بكونيا تمد

 التالميذ ليس فقط بميارات وخبرات حركّية ولكّنيا تمدىم أيضا بالكثير من المعارف 

 والمعمومات بتكوين جسم اإلنسان ، وذلك بإستخدام األنشطة الحركّية مثل التمرينات 

، التي تتم تحت اإلشراف التربوي من  (الجماعّية والفردّية)واأللعاب المختمفة   

(09،صفحة1992البسيوني،). مربين أعدوا ليذا الغرض   

أىمّية حصة التربية البدنية والرياضّية في إكتساب التالميذ " أحمد خاطر"ويحدد   

 القدرات الحركّية وينطمقون بكل قواميم لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر حضا من 

(18،صفحة1988خاطر،). غيرىم   

إّن حصة " كمال عبد الحميد"أّما أىمّية حصة التربية الدنية والرياضية تتجمى عند   

 التربية البدنية والرياضية في المنياج المدرسي ىي توفير العديد من الخبرات التي 

 تعمل عمى تحقيق المطالب في المجتمع ، فيما يتعمق بيذا البعد ومن الضروري 

... اإلىتمام بتقويم التكيف البدني والمياري وتطور المعمومات والفيم 
(177،صفحة1994كمال،)  
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ومن خالل ما تطرقنا إليو سابقا نستنتج بأّن لحصة التربية البدنية والرياضية أىمّية -   

.بالغة فيي عممية نمو مستمرة في جميع المجاالت الشخصية   

:أهمّية الممارسة الرياضّية عند المراهق - 3-3  

:الرياضة عند المراهق - 3-3-1  

 في مرحمة المراىقة  التصبح الميارة والتقنية ىما األساسيتين في الرياضة إّنما 

مكاناتو وميولو الّتي تحدد نوع المعب   التمميذ المستعمل ليما أي اإلىتمام بقدراتو وا 

 الرياضي الذي سوف يمارسو وليذا فإّن الرياضة تستدعي بعض الشروط حتى 

 يمكن لمفرد القيام بيا ، والتدريس باألمور اإلجرائّية ، جاءت لمراعاة المتعممين 

 بالدرجة األولى وقدراتيم مما جعمتيم يحبذون النشاط الرياضي ويميمون إليو لتفجير 

(365،صفحة1992عالوي،). طاقاتيم وشحناتيم   

تحثو وأسباب واضحة لمقيام بعمل ما ، ولقد حدد  :لكل فرد في الوجود دوافع - 3-3-2

 أىم الدوافع المرتبطة بالتربية البدنّية وقسميا إلى نوعين  Rrdlkالعالم الباحث 

: أساسيين 

: الدوافع المباشرة : أوال 

. المتعة الجماعّية بسبب رشاقة وميارة وجمال الحركات كالتزحمق - 

ثبات التفوق -  . تسجيل األرقام والبطوالت وا 

اإلشتراك في المنافسات الرياضّية والّتي تعتبر ركن من أركان التربية البدنية  - 
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. الرياضّية 

. الشعور باإلرتياح كنتيجة لمتعب عمى التدريبات الصعبة والشاقة - 

: الدوافع غير المباشرة : ثانيا 

. ممارسة النشاط إلسيامو في رفع قدرة الفرد عمى العمل واإلنتاجّية - 

. محاولة إكساب الصحة والمياقة البدنّية عند ممارسة التربّية البدنّية الرياضّية - 

الوعي بالشعور اإلجتماعي الذي تقوم بو الرياضة ، إذ يرى الفرد بإنتمائو إلى  - 

جتماعيا  ( 366،صفحة1992عالوي،). النوادي الرياضّية أّنو يمثميا رياضيا وا 

 ومنو استخمصت الباحثتان بأّن الممارسة الرياضّية عند المراىق من األمور التي - 

 .تساعد عمى تقميل التوتر والقمق ، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس 

 

:خالصة   

.لقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى مفيوم المراىقة ، الحجاب والتربية البدنية الرياضية   

 فالمراىقة ىي مجموعة التغيرات في نمو الفرد الجسمي والعقمي والنفسي 

 واإلجتماعي ، فيي مرحمة اإلنتقال التي يصبح فييا المراىق رجال والمراىقة إمرأة

 عمييا ألزم اهلل تعالى بإرتدائيا الحجاب لحماية نفسيا وعرضيا وىذا بممارستيا 

.أيضا لمتربية البدنية الرياضة   
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:خاتمة الباب األول   

 تناولت الطالبتان  الباحثتانفي ىذا الباب النظري التوافق النفسي االجتماعي من حيث 

 التعريف ،األبعاد ،األعراض، خصائص ،نظريات و أساليب و عوائقيما ،تعريف المراىقة

 مشاكل نظرياتيا و أشكاليا  و تحديد مرحمة المراىقة و مفيوم الحجاب و أثره في المجتمع

.و أىميتو ،كذلك تطرقنا الى مفيوم التربية البدنية الرياضية و أىمية ممارستيا    

 



 

الباب 

 الثاني 

الدراسة 

 الميدانية
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: لثانيخل الباب امد

  الفصل األولتطرقتالطالبتان الباحثتان يف حبيث لنيقسم هذا الباب إىل فصلقد مت ت
مت التطرق فيه عرض و حتليل و  الفصل الثاين الىمنهجية البحث و اجراءاته امليدانية أما

.مناقشة النتائج ،االستنتاجات و التوصيات و خالصة عامة   
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منهجية البحث و اجراءاته الميدانية: الفصل األول   

 تمهيد

منهج البحث- 1   

مجتمع و عينة البحث- 2   

متغيرات البحث- 3  

مجاالت البحث- 4  

أدوات البحث المستخدمة  - 5  

الضبط االجرائي لمتغيرات البحث- 6   

مواصفات مقياس التوافق النفسي االجتماعي  -7  

التجربة االستطالعية- 8  

األسس العلمية للمقياس -9   

التجربة األساسية- 10   

الوسائل االحصائية -11  

.خالصة   
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:تمييد  

قمنا بالدراسة الميدانية عن طريق توزيع , في ىذا الجزء الخاص بالجانب التطبيقي   

و الذي تتمحور اسئمتو , "أولى ثانوي"االستبيان  عمى تمميذات المحجباتممتعميم الثانوي 
.حول الفرضيات المقترحة  

 :منهج البحث. 1

استخدمت الطالبتان الباحثتان في ىذه الدراسة المنيج الوصفي بأسموب المقارنة 
لمالئمة أغراض الدراسة وذلك عن طريق مقياس التوافق النفسي االجتماعي ،الذي 

طبق عمى التمميذة المحجبة الممارسة وغير الممارسة لحصة التربية البدنية و 
.الرياضية  

:مجتمع وعينة البحث  . 2  

بالطور بحثنا ىذامن تمميذات المحجباتممسنة أولى يتكون مجتمع  : مجتمع البحث2-1
مستغانم  بواليةات و غير الممارسات لحصة التربية البدنية و الرياضية الثانوي الممارس

2019-2018 لمموسمالدراسي    

( 90)وبمغ حجم العينة المقصودة  تم اختيار عينة البحث بالطريقة :عينة البحث 2-2  

 تمميذة محجبة غير ممارسة لحصة 40 تمميذة  محجبة ممارسة و50تمميذة محجبة ،
.التربية البدنية و الرياضية   
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:الضبط االجرائي لمتغيرات البحث . 3  

.  الشعبة  –".اناث" نفس الجنس -   

.السن  "        - الفترة الصباحية "توزيع االستبيان -   

.نفس المنطقة الجغرافية والية مستغانم -   

:مجاالت البحث . 4  

:المجال البشري. أ  

تمميذات المحجبات أولى ثانوي ممارسات و غير الممارسات ،حيث  طبق البحث عمى   

2018.2019 تمميذة محجبة لمموسم الدراسي 90بمغ عددىم  

:المجال المكاني.ب  

 عين "االخوة والي ثانوية ) مستغانم والية ب ثانويات 4عمى مستوى أنجز ىذا البحث 

 "حاسي مماش "محمد بومدين ، ثانوية "فرناكة" معروف الشارف ، ثانوية " النويصي

  حيث تم توزيع االستبيان في الممعب المخصص (،" مزغران"لطروشجياللي ثانوية 

. لحصة التربية البدنية والرياضية 

 :المجال الزماني . ج

  جانفي10 إلى غاية 2018نوفمبر 17 من تاريخ ابتداء في انجاز البحث ناانطمق

. لخبرية الخاصة بالبحثا جمع المادة تمحيث  2019 

 التمميذات  في توزيع االستمارات عمى ناشرعفقد  الدراسة الميدانية  فيما يخصأما
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، وبعدىا  2019-03-20يوم  وتم استالميا 2019-03-13 منالمحجبات ابتداء

جراء العمميات اإلحصائية ثم عممية التحميل ومناقشة النتائج  بيانالست ا بتفريغناقم  وا 

 .2019-05-15إلى الخالصة العامة والتوصيات المقترحة يوم

 :أدوات البحث المستخدمة . 5

 حتى يتمكن الباحث من انجاز بحثو عمى أكمل وجو البد من االستعانة باألدوات و 

 :الوسائل التي تساعده 

 .المصادر و المراجع .    أ  
 .استبيانالتوافق النفسي االجتماعي.    ب 

 :مواصفات مقياس التوافق النفسي االجتماعي . 6

استخدمنا في دراستنا ىذا المقياس والّذي أعدتو الباحثة المصرية رشا عبد الرحمان  

محمود والي ، حيث يقيس إشباع التمميذ لحاجاتو النفسّية وتقبمو لذاتو واستمتاعو بحياة  

خالية من التوترات والصراعات واألمراض النفسّية وكذلك استمتاعو بعالقات اجتماعية  

مشاركتو في األنشطة االجتماعية وتقبمو لعادات وتقاليد قيم مجتمعو ، وبعد  وحميمّية 

إطالع الباحثة عمى العديد من المراجع والمقاييس المرتبطة بيذا المقياس اقترحتو مع 

 حيث  ،التوافق النفسي والتوافق االجتماعي: العمم أّنو يقيس بعدين أساسيين ىما 

 :وىذه األبعاد ىي ( مجاالت) أبعاد  (6)يحتوي كل محور عمى ستة 

: التوافق النفسي 
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 تعني التمتع ببعض القدرات الخاصة التي تميز تمميذا: الميارات الشخصّية - 

 ( 78.73.69.60.49.37.25.13.1). عن آخر 

إدراك التمميذ لذاتو ولعالقتو بالعمم المحيط ووعيو بخصالو  : اإلحساس بالقيمة الذاتّية - 

 ( .50.38.26.14.2 ). وقدراتو 

 ة مدى قدرة التمميذ عمى تمبية حاجياتو لنفسو مع مراعا: االعتماد عمى النفس - 

  (39.27.15.3 ).السنّية وما يتناسب معيا من قدراتالمرحمة

قدرة التمميذ عمى االندماج مع أقرانو في نفس المرحمة  : التحرر من الميل إلى االنفراد- 

  (74.61.51.40.28.16.04 ).السنّية وعدم االنطواء عمى نفسو

.  تعني حالة كون التمميذ الئقا من الناحّية البدنّية والعقمّية والنفسّية : الحالة الصحية - 

 (75.70.62.52.41.29.17.05)  

.  قدرة التمميذ عمى التحكم في انفعاالتو في مختمف مواقف الحياة : الحالة االنفعالية - 

 (63.53.42.30.18.06 )  

: التوافق االجتماعي 

قدرة التمميذ عمى التعامل مع االخرين من زمالء  : المياقة في التعامل مع االخرين -

(. 54.43.31.17.07).وأقارب وجيران المذين ال يعرفيم بطريقة الئقة 

شعور التمميذ الى جماعة تتقبمو ويتقبميا ،وشعور بالطمأنينة  : االمتثال لمجماعة -
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. ويشبع حاجاتو االنتمائية وحاجاتو التي تتمف بالمركز و المكانة

 (79.76.71.64.55.44.32.20.08 )

تمتع التمميذ بمجموعة من السمات التي تميزه عن أقرانو وتؤىمو  : لقدرة عمى القيادة  ا-

الذكاء ،القدرة عمى تحمل  :ألن يقوم بعممية التأثير في الجماعة ،و من ىذه السمات 

(. 65.56.45.33.21.09).المسؤولية والقدرة عمى المثابرة ،االلتزام ،المشاركة

مدى قدرة التمميذ في التعامل و التفاعل مع أفراد أسرتو ،ومدى  : العالقات في األسرة -

(. 66.57.46.34.22.10).ترابطو معيم وتوافر الحب

مدى قدرة التمميذ في التعامل والتفاعل مع ادارة المدرسة بما  :العالقات في المدرسة -

(. 80.77.72.58.47.35.23.11).تحتويو من زمالء

مدى قدرة التمميذ في التعامل والتفاعل مع عناصر  :العالقات في البيئة المحيطة -

البيئة بما تحويو من أفراد سواء في االتجاه السمبي أو 
(. 68.59.48.36.24.12).االيجابي

 . عبارة ككل80و بالتالي توفر لدينا مقياس يضم 

ثم قامت الطالبتان بعرض المقياس عمى المشرف ومجموعة من الدكاترة في مجال 
 التخصص لبيان مدى صالحية فقرات المقياس في قياس التوافق النفسي االجتماعي ،

 .و بعد ذلك تم وضع المقياس في استمارة استبيان
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 عدد الفقرات األبعاد  الرقم 

 التوافق النفسي 

 9                  الميارات الشخصية  01

 5                  االحساس بالقيمة الذاتية  02

 4                   االعتماد عمى النفس 03

 7                   التحرر من الميل الى االنفراد 04

 8       الحالة الصحية 05

 6 الحالة االنفعالية  06     

 

 يمثل توزيع العبارات في كل بعد لمحور التوافق النفسي  (1)جدول 
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 عدد الفقرات األبعاد  الرقم 

 التوافق االجتماعي

 5                  المياقة في التعامل مع االخرين 01

 9                   االمتثال لمجماعة 02

 6                  القدرة عمى القيادة  03

 6                   العالقات في األسرة  04

 8                   العالقات في المدرسة  05

     
06 

 6     العالقات في البيئة المحيطة 

 

 .يمثل توزيع العبارات في كل بعد لمحور التوافق االجتماعي (2)جدول رقم 

 

 (منخفض،مرتفع)وعميو تقترح الطالبتان تقسيم التوافق النفسي االجتماعي الى مستويين 

 .وىذا مع كل بعد من أبعاد المقياس 

  9 و منو نالحظ وجود 18 الى 9في الميارات الشخصية مدى الدرجات من : مثال 

  درجة و 4.5 و التي ىي عدد المستويات المقترحة نجد 2 عمى 9درجات وبتقسيم 

  وىكذا نعمل 13.5 و 9بعممية بسيطة نجد أن المدى األول المنخفض محصور بين 
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 .مع جميع األبعاد

 

 

 مفتاح تصحيح المقياس

 

 

 أبعاد المقياس 

 

      منخفض

 

        مرتفع

 18-13.5 13.5-9 الميارات الشخصية 

 10-7.5          7.5-5        االحساس بالقيمة الذاتية

8-6 6-4        االعتماد عمى النفس  

 

14-10.5 10.5-7 التحرر من الميل الى االنفراد  

 

 16-12 12-8 الحالة الصحية

12-9 9-6 الحالة االنفعالية  

 

10-7.5 7.5-5 المياقة في التعامل مع االخرين  
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 االمتثال لمجماعة

 

9-13.5 

 

13.5-18 

 القدرة عمى القيادة

 

6-9 9-12  

 العالقات في األسرة

 

6-9 9-12  

 العالقات في المدرسة

 

8-13.5 13.5-18  

12-9 9-6 العالقات في البيئة المحيطة  

 يوضح مفتاح تصحيح مقياس التوافق النفسي االجتماعي' 03'جدول رقم 

 

 :طريقة تقييم درجات المقياس

تتم طريقة تقييم المقياس وذلك من خالل تفريغ كل بعد عمى حدى من مقياس التوافق 
 .النفسي االجتماعي

 .يمثل طريقة تقييم مقياس التوافق النفسي االجتماعي (3)جدول 

 ال نعم مقياس التوافق النفسي االجتماعي

 1 2 تقييم المقياس
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: التجربة االستطالعية 7  

 التجربة االستطالعية ىي تجربة صغيرة يقوم بيا الباحث الختيار مدى تغير صالحية 

 التجربة األساسية ،و تكمن أىميتيا في الوقوف عمى السمبيات التي تواجو الباحث 

.لتفادييا في التجربة األساسية  

تمميذات  (10)اذ قامت الباحثتان باستطالع مقياس التوافق النفسي االجتماعي عمى   

 بغية التعرف عمى أىم الصعوبات التي تواجو الباحثين أثناء قياميما بالتجربة 

.األساسية  

 : الخصائص السيكو مترية ألداة القياس 8

 من أجل استخدام المقاييس وتطبيق  واالختبارات ينبغي مراعاة الشروط  و األسس 

 .العممية المتمثمة في الصدق والثبات والموضوعية

 : الصدق 8-1

 اذا قاس ما أعد لقياسو فقط ،اما اذا "حيث اعتبر أحمد العساف صالح االختبار صادقا 

، صفحة 1989، .صالح أ). أعد لسموك ما وقاس غيره ال تنطبق عميو صفات الصدق
429.) 

 .ومن أجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا صدق المحتوى 

: صدق المحتوى. 8-2
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، حيث تم عرض المقياس عمى مجموعة من ييتم بتحميل الفقرات فرديا أو جماعيا
مشيودا ليم بالخبرة و ( أنظر الى المالحق) محكما  (5)دكاترة المعيد بمغ عددىم 
 .الكفاءة في مجال التدريس

 : الثبات 8-3

 يمثل العامل الثاني في األىمية بعد الصدق في عممية بناء وتقنين االختبارات وىو 

 يعني أن يكون االختبار عمى درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق والموضوعية

 (278، صفحة 2008رضوان، ). فيما وضع لقياسوفواالطرا

 : الموضوعية 8-4

رضوان ).موضوعية االختبار ترجع في األصل إلى مدى وضوح التعميمات الخاصة بو
 (.86، صفحة 2008،

  المحكمين عمى األساتذة التوافق النفسي االجتماعي وبما أنو تم عرض مقياس 

 والحصول عمى صدق من أجل توضيح العبارات وصياغتيا بطريقة مفيومة وسيمة 

 .واعادة تطبيقوباإلضافة إلى إيجاد ثباتيما عن طريق تطبيق االختبار ,المقياس 

:األسس العممية لممقياس- 9  

:ثبات و صدق المقياس   

قامت الباحثتان بإجراء االختبار عمى مرحمتين بفاصل زمني قدره أسبوع مع تثبيت عمى 
 حيث تم حساب الثبات عن طريق معامالت .(نفس المكان و ننفس العينة)المتغيرات 
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االرتباط بين الدرجات التي تحصمت عميياالتمميذات في المرة األولى و المرة الثانية 
،فاذا ثبتت الدرجات في االختبارين وتطابقتنقول أن درجات االختبار كبيرة ،بينما صدق 

المقياس استخدمنا معامل الصدق الذاتيوالذي يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل 
 .الثبات

معامل 
 الصدق

معامل 
 القيمة الجدولية الثبات

مستوى 
 حجم العينة درجة الحرية الداللة

 
 االبعاد

    
( 1-ن ) 

   0,94 0,9 
     

 الميارات الشخصية

0,92 0,85 
     

االحساس بالقيمة 
 الذاتية

0,93 0,87 
     

 االعتماد عمى النفس

0,91 0,83 
     

التحرر من الميل 
 الى النفراد

0,95 0,91 0,76 0,05 9 10 
 

 الحالة الصحية

0,97 0,96 
     

 الحالة االنفعالية

0,9 0,81 
     

المياقة في التعامل 
 مع االخرين

0,94 0,89 
     

 االمتثال لمجماعة

0,95 0,92 
     

 القدرة عمى القيادة

0,88 0,79 
     

 العالقات في األسرة

0,87 0,77 
     

العالقات في 
 المدرسة

0,88 0,78 
     

العالقات في البيئة 
 المحيطة
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 12يبين معامالت الصدق والثبات لمقياس التوافق النفسي االجتماعي ككل بأبعاده  (04)لجدول ا

والذي يبين قيمة معامل االرتباط البسيط (4)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 لدىمحاور التوافق النفسي  (0.96)و (0.77)المحسوبة  محصورة بين -  ر–،وجدت

 –ر –االجتماعي وبالرجوع إلى جدول قيم دالالت االرتباط البسيط ومقارنة قيمة 
ودرجة الحرية  (0.05)عند مستوى الداللة  ( 0.76)المحسوبة مع الجدولية والمقدرة بــ

الجدولية ومنو يمكن القول -  ر–المحسوبة أكبر من قيمة - ر–تبين لنا أن قيمة  (9)
 .بأن االختبار يتميز بدرجة عالية من الثبات

أما فيما يخص صدق االختبار لمجاالت ميارات االتصال  تبين لنا بأنو يتميز بدرجة 
( 0.87)صدق عالية كون القيم  المحسوبة لمعامل الصدق الذاتي كانت تتراوح ما بين 

عند مستوى الداللة  (0.76)الجدولية المقدرة بــ -  ر–وىي أكبر من قيمة  (0.97)و
 (.9)ودرجة الحرية  (0.05)

 :التجربة األساسية - 10

 شرعتا الطالبتان الباحثتان بتطبيق مقياس التوافق النفسي االجتماعي عمى أفراد عينة 

 و المحجبات غير   (50)البحث من التمميذات المحجبات الممارسات و عددىم 

 ( .40)الممارسات وعددىم 

 :الوسائل االحصائية - 11

لغرض ايجاد المعالجات Excel » l « استخدمت الباحثتان الحقيبة االحصائية
 :االحصائية 
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: المتوسط الحسابي. 11-1

. المتوسط الحسابي= س

. اختصار كممة مجموع= مج

. درجات المفحوص= س

. عدد أفراد العينة= ن

: اإلنحراف المعياري. 11-2

 

 

. االنحراف المعياري= ع 

. الدرجات المعيارية= س

. المتوسط الحسابي= س 

 (132، صفحة 1995الشربيني، ).مجموعة العينة=ن 

 STUDENT-T-TEST-: ستودينت- ت–اختيار . 11-3

 

 

 

: درجة الحرية. 11-4

 مج س= س

              ن

 

 2( س–مج س  )=  ع

              ن
 

 

 2س– 1س

1ع=         ت
2ع+ 2

2 

 1-  ن   
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 1–ن = دح 

 : الخالصة 

 وشمل عمى الدراسة   ،منيجية البحث واإلجراءات الميدانيةعمى  ىذا الفصل احتوى

فييا إلى الغرض من الدراسة ووصف عينة الدراسة  نا والتي تطرق،االستطالعية

جراءات الدراسة   التوافق النفسي األدوات المستعممة وتتمثل في مقياس باإلضافة إلى وا 

 ألداة القياس ثم إلى  السيكو مترية وطريقة تقييم الدرجات ثم إلى الخصائص االجتماعي

شمل  و الوسائل اإلحصائية المستعممة وبعدىا إلى تحميل ومناقشة نتائج ىذه الدراسة 

 من خالليا إلى منيج البحث ثم إلى مجتمع  ناأيضا عمى الدراسة األساسية وتطرق

البحث ثم عينة البحث ومجاالتيا و متغيراتيا وصوال إلى الوسائل والمعادالت  

 .اإلحصائية المستعممة والتي تتناسب مع موضوع البحث



 

 
86 

 

 الفصل الثاني 

.عرض و مناقشة النتائج   

 تمهيد 

.عرض و تحليل نتائج الدراسة *   

 

.االستنتاجات*   

 

مناقشة و تفسير النتائج *  

 

االقتراحات و التوصيات*  

 

الخالصة العامة*  
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: تمهيد 

 خصصناىذا الفصل إلى عرض وتحميل ومناقشة النتائج قصد إعطاء لمبحث المنيجية

. العممية والتربوية وكذا معرفة مدى صدق الفرضيات التي تم  طرحيا في بداية البحث

: عرض النتائج ومناقشتها. 2-1

 حصل عمييا من الدراسة اإلحصائية بعد تفريغ االستمارات الموجيةتالنتائج الم

 .لمتمميذات المحجبات الممارسات لتربية البدنية و الرياضية 

 :فسي لمممارسات التوافق الن

 
 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد
 منخفض مرتفع االول

 
13.5-18 

 
9-13.5 

 
0.16 

 
9.58 

 
 الميارات الشخصية

 

  . الممارسات المحجبات المهارات الشخصية لدى التمميذاتى يوضح مستو5جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 ت الشخصية لدى التمميذاتا الذي يوضح مستوى الميار5من خالل الجدول رقم 

  و ىو يقع9.58 الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب المحجبات

 الذي يشير الى مستوى منخفض لمميارات الشخصية ( 18-9 )ضمن المجال 
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. لمتمميذات الممارسات لمتربية البدنية والرياضية

 

 
 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثانـي

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
7.5-10 

 
5-7.5 

 
0.18 

 
7.32 

 
اإلحساس بالقيمة 

 الذاتية
 

 

 الممارسات  المحجبات لدى التمميذاتحساس بالقيمة الذاتّية اإلى يوضح مستو6جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

لدى التمميذات اإلحساس بالقيمة الذاتّية  الذي يوضح مستوى 6من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 7.32الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات 

 منخفضمإلحساس بالقيمة الذاتّيةالذي يشير الى مستوى  ( 10-5 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات لمتمميذات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثالث

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
6-8 

 
4-6 

 
0.10 

 
6.36 

 
 اإلعتماد عمى النفس

 

 

 الممارسات  المحجبات لدى التمميذاتعتماد عمى النفس اإلى يوضح مستو7جدول رقم 

 

 :.التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات عتماد عمى النفس الذي يوضح مستوى اإل7من خالل الجدول رقم 

 ىو يقع ضمن  و6.36 ب الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدرالمحجبات

لمتمميذات إلعتماد عمى النفس  لمرتفعالذي يشير الى مستوى  ( 8-4 )المجال 

 .الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الرابــع

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
10.5-14 

 
7-10.5 

 
0.25 

 
10.38 

 
التحرر من الميل 

 إلى اإلنفراد

 

 الممارسات  المحجبات  لدى التمميذاتتحرر من الميل إلى اإلنفراد الى يوضح مستو8جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

لدى التحرر من الميل إلى اإلنفراد الذي يوضح مستوى 8من خالل الجدول رقم 

 و 10.38 الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجباتالتمميذات 

 تحرر من الميل للمنخفضالذي يشير الى مستوى  ( 14-7 )ىو يقع ضمن المجال 

.  الممارسات لمتربية البدنية والرياضية المحجباتلمتمميذاتإلى اإلنفراد 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الخامس

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
12-14 

 
8-12 

 
0.26 

 
11.84 

 
 الحالة الصحّية

 

  . الممارسات المحجبات لدى التمميذاتحالة الصحّية  الى يوضح مستو9جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات حالة الصحّية الذي يوضح مستوى ال9من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 11.84الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات 

لمتمميذات منخفضممحالة الصحّية الذي يشير الى مستوى  ( 16-8 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضية
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد السادس

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
9-12 

 
6-9 

 

 
0.16 

 
9.58 

 
 الحالة اإلنفعالّية

 

 

  . الممارسات المحجبات لدى التمميذاتحالة اإلنفعالّية الى يوضح مستو10جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات حالة اإلنفعالّية الذي يوضح مستوى ال10من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 9.58الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات 

 لمتمميذات حالة اإلنفعالّية للمرتفعالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )ضمن المجال 

 .الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات 
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: التوافق االجتماعي لمممارسات 

 
 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد األول

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
7.5-10 

 
5-7.5 

 
0.15 

 
7.54 

 
المياقة في التعامل 

 مع اآلخرين

محجبات  لدى التمميذات الى المياقة في التعامل مع اآلخرين يوضح مستو11جدول رقم 
 .الممارسات 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى المياقة في التعامل مع اآلخرين الذي يوضح مستوى 11من خالل الجدول رقم 

 و ىو 7.54 الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجباتالتمميذات 

 لياقة في التعامل مع للمرتفعالذي يشير الى مستوى  ( 10-5 )يقع ضمن المجال 

 .الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات لمتمميذات اآلخرين 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثاني

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
13.5-18 

 
9-13.5. 

 
0.31 

 
13.92 

 
 اإلمتثال لمجماعة

 

 

 .تالممارساالمحجبات  لدى التمميذات مستوى اإلمتثال لمجماعة يوضح 12جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات اإلمتثال لمجماعة الذي يوضح مستوى 12من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 13.92الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات 

 لمتمميذات مرتفعمإلمتثال لمجماعةالذي يشير الى مستوى  ( 18-9 )ضمن المجال 

 .الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات 
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  مفتاح تصحيح المقياس
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثالث

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
9-12 

 
6-9 

 
0.19 

 
9.52 

 
 القدرة عمى المياقة

 
 

 ت الممارسا المحجبات لدى التمميذاتقدرة عمى المياقة الى يوضح مستو13جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات القدرة عمى المياقة الذي يوضح مستوى 13من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 9.52الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات

لمتمميذات قدرة عمى المياقة  للمرتفعمتوسط الذي يشير الى  ( 12-6 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الرابع

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
9-12 

 
6-9 

 
0.15 

 
9.96 

 
 العالقات في األسرة

 

 

 الممارسات  المحجبات  لدى التمميذاتى العالقات في األسرة يوضح مستو14جدول رقم 

 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات عالقات في األسرة الذي يوضح مستوى ال14من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 9.96الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات 

 المحجبات لمتمميذات مرتفعالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضية
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الخامس

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
13.5-16 

 
8-13.5 

 
0.24 

 
13.28 

 
العالقات في 

 المدرسة

 

 . الممارسات المحجبات لدى التمميذاتعالقات في المدرسة الى يوضح مستو15جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات العالقات في المدرسة الذي يوضح مستوى 15من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 13.28الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات 

 منخفضممعالقات في المدرسةالذي يشير الى مستوى  ( 16-8 )ضمن المجال 

 .الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات لمتمميذات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد السادس

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
9-12 

 
6-9 

 
0.17 

 
9.52 

 
العالقات في البيئة 

 المحيطة
 . الممارسات المحجبات لدى التمميذاتى العالقات في البيئة المحيطة يوضح مستو16جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول

 لدى العالقات في البيئة المحيطة الذي يوضح مستوى 16من خالل الجدول رقم 

 و ىو 9.52 الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجباتالتمميذات 

 مرتفعممعالقات في البيئةالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )يقع ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات  لمتمميذات المحيطة
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: التوافق النفسي لغير الممارسات 

 
 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد األول

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
13.5-18 

 
9-13.5 

 
0.38 

 
13.32 

 
 الميارات الشخصية

 
 تالممارسا المحجباتغير  المهارات الشخصية لدى التمميذاتى يوضح مستو17جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

ت الشخصية لدى التمميذات ا الذي يوضح مستوى الميار17من خالل الجدول رقم 

 و ىو 13.32الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 لمميارات الشخصية منخفضالذي يشير الى مستوى  ( 18-9 )يقع ضمن المجال 

 .الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير لمتمميذات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثاني

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
7.5-10 

 
5-7.5 

 
0.18 

 
7.55 

 
اإلحساس بالقيمة 

 الذاتّية
 

 

الممارسات المحجبات غير  لدى التمميذات حساس بالقيمةالذاتّية اإلى يوضح مستو18جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات اإلحساس بالقيمة الذاتّية الذي يوضح مستوى 18من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 7.55الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير

 حساس بالقيمة الذاتّية لإل منخفض الذي يشير الى مستوى  ( 10-5 )ضمن المجال 

.  الممارسات لمتربية البدنية والرياضية المحجبات غيرلمتمميذات
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثالث

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
6-8 

 
4-6 

 
0.12 

 
5.95 

 
 اإلعتماد عمى النفس

 

 

 ت الممارسا المحجبات غير لدى التمميذاتى اإلعتماد عمى النفس يوضح مستو19جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات اإلعتماد عمى النفس الذي يوضح مستوى 19من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 5.95الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 منخفض لإلعتمادعمى النفسالذي يشير الى مستوى  ( 8-4 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير لتمميذات ل

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                             عرض وتحليل ومناقشة النتائج 
 

 
102 

 
 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الرابع

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
10.5-14 

 
7-10.5 

 
0.28 

 
10.5 

 
التحرر من الميل 

 إلى اإلنفراد
 

 

 المحجباتغير  لدى التمميذاتى التحرر من الميل إلى اإلنفراد يوضح مستو20جدول رقم 
 .الممارسات

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى تحرر من الميل إلى اإلنفراد الذي يوضح مستوى ال20من خالل الجدول رقم 

 10.5الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجباتغير التمميذات 

 منخفضممتحرر منالذي يشير الى مستوى  ( 14-7 )و ىو يقع ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضية المحجباتغير لمتمميذاتالميل إلى اإلنفراد 
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  مفتاح تصحيح المقياس
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الخامس

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
12-16 

 
8-12 

 
0.25 

 
10.65 

 
 الحالة الصحية

 

 

الممارسات المحجبات غير  لدى التمميذات حالة الصحّية الى يوضح مستو21جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات الحالة الصحّية الذي يوضح مستوى 21من خالل الجدول رقم 

 و ىو 10.65الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 لمحالة الصحّيةالذي يشير الى مستوى منخفض  ( 16-8 )يقع ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير لمتمميذات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد السادس

 منخفض مرتفع

   
0.21 

 
8.72 

 
 الحالة اإلنفعالّية

 

الممارسات  المحجباتغير لدى التمميذاتالحالة اإلنفعالّية  يوضح مستوي 22جدول رقم 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات الحالة اإلنفعالّية الذي يوضح مستوى 22من خالل الجدول رقم 

و ىو يقع  8.72الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 حالة اإلنفعالّية للمنخفضالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير لمتمميذات 
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 :التوافق االجتماعي لغير الممارسات

 
 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد األول

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
7.5-10 

 
5-7.5 

 
0.17 

 
7.40 

 
المياقة في التعامل 

 مع اآلخرين
 

  المحجبات غير لدى التمميذاتىالمياقة في التعامل مع اآلخرين يوضح مستو23جدول رقم
 .الممارسات

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى لياقة في التعامل مع اآلخرين الذي يوضح مستوى ال23من خالل الجدول رقم 

 7.40 الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غيرالتمميذات 

 لمياقةفي التعامل لمنخفضالذي يشير الى مستوى  ( 10-5 )ىو يقع ضمن المجال و

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير لمتمميذات مع اآلخرين 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثاني

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
13.5-18 

 
9-13.5 

 
0.35 

 
12.95 

 
 اإلمتثال في الجماعة

الممارسات المحجبات غير لدى التمميذات ىاإلمتثال في الجماعة  يوضح مستو24جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات متثال في الجماعة الذي يوضح مستوى اإل24من خالل الجدول رقم 

 و ىو 12.95الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 منخفضمإلمتثال في الجماعةالذي يشير الى مستوى  ( 18-9 )يقع ضمن المجال 

.  الممارسات لمتربية البدنية والرياضية المحجبات غيرلمتمميذات
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 مفتاح تصحيح المقياس

 

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الثالث

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
9-12 

 
6-9 

 
0.23 

 
8.70 

 
 القدرة عمى القيادة

 

 

 الممارسات  المحجبات غيرلدى التمميذاتقدرة عمى القيادة  الى يوضح مستو25جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات قدرة عمى القيادة الذي يوضح مستوى ال25من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 8.70الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 لقدرة عمى القيادة لمنخفضالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير لمتمميذات 
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد الرابع

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
9-12 

 
6-9 

 
0.19 

 
8.65 

 
 العالقات في األسرة

 

 

الممارسات المحجبات غير  لدى التمميذات ى العالقات في األسرة  يوضح مستو26جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات عالقات في األسرة الذي يوضح مستوى ال26من خالل الجدول رقم 

 و ىو يقع 8.65الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

 منخفضممعالقات في األسرةالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )ضمن المجال 

.  الممارسات لمتربية البدنية والرياضية المحجبات غيرلمتمميذات
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 الــســـمـــــــــــم

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
 البعد الخامس

 
 مرتفع

 
 منخفض

 
13.5-18 

 
8-13.5 

 
0.29 

 
11.64 

 
العالقات في 

 المدرسة

 

الممارسات المحجبات غير لدى التمميذات ىالعالقات في المدرسة  يوضح مستو27جدول رقم 

 

 :التعميق عمى الجدول 

 لدى التمميذات عالقات في المدرسة  الذي يوضح مستوى ال27من خالل الجدول رقم 

 و ىو 11.64الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب  المحجبات غير 

  لمعالقات في المدرسةالذي يشير الى مستوى منخفض ( 16-8 )يقع ضمن المجال 

.  الممارسات لمتربية البدنية والرياضية المحجبات غيرلمتمميذات
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 مفتاح تصحيح المقياس

 
اإلنحراف 
 المعياري

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 

 
 البعد السادس

 منخفض مرتفع

 
9-12 

 
6-9 

 
0.20 

 
8.65 

 
العالقات في البيئة 

 المحيطة
 

 يوضح مستوى العالقات في البيئة المحيطة لدى التمميذات المحجبات غير 28جدول رقم 
 .الممارسات

 

 التعميق عمى الجدول

لدى عالقات في البيئة المحيطة الذي يوضح مستوى ال28من خالل الجدول رقم 

و  8.65 الممارسات يتضح ان المتوسط الحسابي قد قدر ب المحجبات غيرالتمميذات 

 منخفضممعالقات في البيئةالذي يشير الى مستوى  ( 12-6 )ىو يقع ضمن المجال 

. الممارسات لمتربية البدنية والرياضيةالمحجبات غير  لمتمميذات المحيطة
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عرض و تحميل نتائج التمميذات الممارسات و غير الممارسات من حيث التوافق 
: النفسياالجتماعي 

:  التوافق النفسي 1

يبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد الميارات - 

: الشخصيةالختبار قياس التوافق النفسي 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة الحرية 
-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

 ع

 

 س

 

 ع

 

 س

 

 

 الميارات 1
  الشخصية

غير دال 

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

0.12 

 

0.38 

 

13.32 

 

0.33 

 

13.26 

 

المحسوبة لمميارات " ت " أعاله أن قيمة "  29" رقم نالحظ من خالل الجدول

 عند 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " و ىي أقل من 0.12 قيمتيا كانتالشخصية 

 . ا مما يعني عدم وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05مستوى داللة 
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  :االستنتاج

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين الممارسات وغير الممارسات في الميارات

 .الشخصّية 

يبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد االحساس بالقيمة - 

 :الذاتية  الختبار قياس التوافق النفسي

 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

2 
االحساس 

بالقيمة 
الذاتية 

 

 

 غير دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

0.87 

 

0.18 

 

7.55 

 

0.18 

 

7.32 

 

 لإلحساس  بالقيمةالمحسوبة " ت " أعاله أن قيمة "30" رقم نالحظ من خالل الجدول

 عند 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " و ىي أقل من 0.87 قيمتيا الذاتية  كانت
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  .ا مما يعني عدم وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05مستوى داللة 

  :االستنتاج

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين الممارسات وغير الممارسات في االحساس

 .بالقيمة الذاتية

يبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد االعتماد عمى - 

 : الختبار قياس التوافق النفسي النفس

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

 االعتماد 3
عمى النفس 

  

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

2.49 

 

0.12 

 

5.95 

 

0.10 

 

6.36 

 

 لالعتماد عمىالمحسوبة " ت "أعاله أن قيمة " 31" رقم نالحظ من خالل الجدول 

 عند 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر و ىي  2.49 قيمتيا النفس كانت
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 ذات داللة إحصائّية مما يعني وجدود فروق 88 ودرجة حرية 0.05مستوى داللة 

  و6.36لصالح المتوسط الحسابي األكبر حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات ب

  ،وىذا يعني أن5.95ىو اكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسات الذي قدر ب 

 .التمميذات الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في االعتماد عمى النفس

 

 :االستنتاج 

 توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين الممارسات وغير الممارسات في االعتماد عمى

 .النفس لصالح الممارسات

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 01الشكل البياني رقم 

 .الممارسات في بعد اإلعتماد عمى النفس إلختبار قياس التوافق النفسي

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

الممارسات غير الممارسات

المتوسط الحسابي 

المتوسط الحسابي 
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بين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد التحرر من الميل ي- 

: الى االنفراد الختبار قياس التوافق النفسي 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

2ن+1ن)
-2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

 

 ت

 المحسوبة

 

غير 
 الممارسات

 

 الممارسات

 

 

 ع

 

 س

 

 ع

 

 س

 

 

 التحرر ا4
من الميل 

الى 
االنفراد 

 

 

 غير دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

0.31 

 

0.28 

 

10.5 

 

0.25 

 

10.38 

 

 التحرر من الميلالمحسوبة " ت "أعاله أن قيمة  32 رقم نالحظ من خالل الجدول 

 عند 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " و ىي أقل من  0.31 قيمتيا الى االنفراد كانت

 . ا مما يعني عدم وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05مستوى داللة 

 :االستنتاج 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين الممارسات وغير الممارسات في التحرر من 
 .الميل الى االنفراد 
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يبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد الحالة الصحية - 

: الختبار قياس التوافق النفسي 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

 الحالة  5
الصحية 

  

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

3.14 

 

0.25 

 

10.65 

 

0.26 

 

11.84 

 

 لمحالة الصحية كانتالمحسوبة " ت " أعاله أن قيمة 33 رقم نالحظ من خالل الجدول

 عند مستوى داللة 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر  و ىي  3.14قيمتيا 

 الصالح المتوسط مما يعني وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05

  و ىو أكبر11.84الحسابي األكبر  ، حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات ب 

  و ىذا يعني أن التمميذات10.68من المتوسط الحسابي لغير الممارسات قدر ب 

 .الممارسات ىم أحسن من غير الممارسات في الحالة الصحية 
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 :االستنتاج

 توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين الممارسات وغير الممارسات في الحالة الصحية

 .لصالح الممارسات

 

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 02الشكل البياني رقم 

 .الممارسات في بعد الحالة الصحّية إلختبار قياس التوافق النفسي 

 

 

 

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

الممارسات  غير الممارسات

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي
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 :  الختبار قياس التوافق النفسيبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد الحالة االنفعالية   ي- 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

 الحالة 6
 االنفعالية

 

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

3.15 

 

0.21 

 

8.72 

 

0.16 

 

9.58 

 

 لمحالة االنفعاليةالمحسوبة " ت "أعاله أن قيمة  34 رقم نالحظ من خالل الجدول 

 عند مستوى 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر  و ىي  3.15 قيمتيا كانت

 الصالح المتوسط مما يعني وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05داللة 

  و ىو أكبر من9.58الحسابي األكبر ، حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات ب 

  و ىذا يعني أن التمميذات8.72المتوسط الحسابي لغير الممارسات الذي قدر ب 

 .الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في الحالة االنفعالية 

 

 :االستنتاج 
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 توجد فروق ذات داللة احصائية بين الممارسات و غير الممارسات في الحالة

 .االنفعالية لصالح الممارسات 

 

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 03الشكل البياني رقم 

 .الممارسات في بعد الحالة اإلنفعالّية إلختبار قياس التوافق النفسي 

 

 

 

 

 :التوافق االجتماعي-

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

الممارسات غير الممارسات

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي
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يبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد المياقة في التعامل - 

: مع االخرين الختبار قياس التوافق االجتماعي 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة الحرية 
-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

غير 
 الممارسات

 

 الممارسات

 

 

 ع

 

 س

 

 ع

 

 س

 

 

 المياقة في 1
التعامل مع 

االخرين 
 

 

 غير دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

0.59 

 

0.17 

 

7.4 

 

0.15 

 

7.54 

 

 المياقة في التعاملالمحسوبة " ت "أعاله أن قيمة  35 رقم نالحظ من خالل الجدول 

 عند 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " و ىي أقل من 0.59 قيمتيا مع االخرين كانت

 . ا مما يعني عدم وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05مستوى داللة 

 

 

 :االستنتاج 
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 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الممارسات و غير الممارسات في المياقة في

 التعامل مع االخرين

 االمتثال لمجماعةيبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد - 

: االجتماعي الختبار قياس التوافق 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

 االمتثال 2
لمجماعة 

  

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

2.04 

 

0.35 

 

12.95 

 

0.31 

 

13.92 

 

 لالعتماد عمى النفسالمحسوبة " ت " أعاله أن قيمة 36 رقم نالحظ من خالل الجدول

 عند مستوى 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر و ىي   2.04 قيمتيا كانت

 فروق ذات داللة احصائية لصالح مما يعني وجدود 88 ودرجة حرية 0.05داللة 

  و ىو13.92المتوسط الحسابي األكبر ،حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات ب

  وىذا يعني أن12.95اكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسات الذي قدر ب 
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 .التمميذات الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في االمتثال لمجماعة 

 :االستنتاج 

 توجد فروق  ذات داللة احصائية بين الممارسات وغير الممارسات في االمتثال

 .لمجماعة لصالح الممارسات 

 

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 04الشكل البياني رقم 

 .الممارسات في بعد اإل متثال لمجماعة إلختبار قياس التوافق اإلجتماعي 

 

 

 القدرة عمى القيادةيبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد - 

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

13,6

13,8

14

الممارسات غير الممارسات

المتوسط الحسابي 

المتوسط الحسابي 
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 : االجتماعي الختبار قياس التوافق 

 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة الحرية 
-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

غير 
 الممارسات

 

 الممارسات

 

 

 ع

 

 س

 

 ع

 

 س

 

 

 القدرة عمى 3
القيادة 

 

 

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

2.64 

 

0.23 

 

8.70 

 

0.19 

 

9.52 

 

 قيمتيا القدرة عمى القيادة كانت" ت "أعاله أن قيمة 37 رقم نالحظ من خالل الجدول 

 0.05 عند مستوى داللة 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر  و ىي  2.64

 الصالح المتوسط الحسابي مما يعني وجدود فروق دالة احصائي88ودرجة حرية 

  و ىو أكبر من9.52حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات قدر ب ,األكبر 

  ، وىذا يعني أن التمميذات8.70المتوسط الحسابي لغير الممارسات قدر ب 

 .الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في القدرة عمى القيادة

 :االستنتاج 
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 توجد فروق بين الممارسات و غير الممارسات في القدرة عمى القيادة لصالح

 .الممارسات

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 05الشكل البياني رقم 

 .الممارسات في بعد القدرة عمى القيادة إلختبار قياس التوافق اإلجتماعي 

 

 

 

 

 

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

الممارسات غير الممارسات

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي
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العالقات في يبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد - 
 : االجتماعي الختبار قياس التوافق األسرة 

 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
 المحسوبة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

4 
العالقات 

في 
االسرة 

 

 

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

5.31 

 

0.19 

 

8.65 

 

0.15 

 

9.96 

 

 العالقات في األسرة  كانت" ت " أعاله أن قيمة 38 رقم نالحظ من خالل الجدول

 عند مستوى داللة 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر  و ىي  5.31اقيمتو

 الصالح المتوسط مما يعني وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05

   و ىو أكبر9.96حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات قدر ب ,الحسابي األكبر 

   وىذا يعني أن التمميذات8.65منالمتوسط الحسابي لغير الممارسات قدر ب
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 .الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في العالقات في األسرة

 :االستنتاج 

 توجد فروق بين الممارسات و غير الممارسات في العالقات في األسرة  لصالح

 .الممارسات

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 06الشكل البياني رقم 

 .الممارسات في بعد العالقات في األسرة إلختبار قياس التوافق اإجتماعي 

 

 

 

 

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

الممارسات  غير الممارسات

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي
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 العالقات فييبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد - 

 : االجتماعي الختبار قياس التوافق المدرسة 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

العالقات 
في المدرسة 

  

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

4.93 

 

0.29 

 

11.64 

 

0.24 

 

13.28 

 

 العالقات في المدرسة   كانت" ت " أعاله أن قيمة 39 رقم نالحظ من خالل الجدول

 عند مستوى داللة 1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر  و ىي  4.93قيمتيا 

 الصالح المتوسط مما يعني وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05

   و ىو أكبر13.28حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات قدر ب ,الحسابياألكبر 

   وىذا يعني أن التمميذات11.64منالمتوسط الحسابي لغير الممارسات قدر ب

 .الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في العالقات في المدرسة
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 :االستنتاج 

 توجد فروق بين الممارسات و غير الممارسات في العالقات في المدرسة لصالح

 .الممارسات 

 

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 07الشكل البياني رقم 

 الممارسات في بعد العالقات في المدرسة إلختبار قياس التوافق اإلجتماعي

. 

 

 

 

10
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الممارسات غير الممارسات

المتوسط الحسابي
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 العالقات في البيئةيبين مقارنة نتائج التمميذات الممارسات وغير الممارسات في بعد - 

 : االجتماعي الختبار قياس التوافق المحيطة  

 

 

الداللة 

 االحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

درجة 
الحرية 

-2ن+1ن)
2 )

 

 

ت 
 الجدولية

 

ت 
المحسو

 بة

 

 غير الممارسات

 

 الممارسات

 

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

 

 

 العالقات 6
في البيئة 
المحيطة 

 

 

 دال

 

0.05 

 

88 

 

1.98 

 

3.28 

 

0.20 

 

8.65 

 

0.17 

 

9.52 

 

 لمعالقات في البيئة  المحيطة" ت " أعاله أن قيمة 40 رقم نالحظ من خالل الجدول

  مستوى عند1.98الجدولية المقدرة ب " ت " من أكبر  و ىي  3.28قيمتيا كانت 

 الصالح المتوسط مما يعني وجدود فروق دالة احصائي88 ودرجة حرية 0.05ة دالل

  و ىو9.52الحسابي األكبر ، حيث قدر المتوسط الحسابي لمممارسات قدر ب   

  و ىذا يعني أن8.65أكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسات قدر ب 

 التمميذات الممارسات أحسن من التمميذات غير الممارسات في العالقات في البيئة
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 .المحيطة

 :االستنتاج 

 توجد فروق بين الممارسات و غير الممارسات في العالقات في البيئة المحيطة لصالح

 .الممارسات 

 

 
 يبين قيمة متوسطي الحسابي لنتائج التمميذات الممارسات وغير 08الشكل البياني رقم 

 الممارسات في بعد العالقات في البيئة المحيطة إلختبار قياس التوافق ااإلجتماعي

. 

 

8,2

8,4
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الممارسات  غير الممارسات
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 :االستنتاجات

 في ضوء أىداف البحث و فروضو وتحميل نتائج التحميل االحصائي توصمنا الى

 :النتائج التالية 

 مستوى التوافق النفسي االجتماعي مرتفع  لدى التمميذة المحجبة الممارسة لحصة*

 .التربية البدنية و الرياضية

 مستوى التوافق النفسي االجتماعي منخفض  لدى التمميذة المحجبة  غير الممارسة*

 .لحصة التربية البدنية و الرياضية

 أظيرت النتائج وجود فرق معنوي لصالح التمميذة المحجبة الممارسة لحصة التربية* 
 البدنية و الرياضية عن غيرىم لمتمميذة المحجبة الغير الممارسة لحصة التربية البدنية و

 الرياضية من خالل حصوليم عمى أعمى قيم اوساط حسابية و أعمى قيم انحرافات
 .معيارية
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 :مناقشة و تفسير النتائج

 من خالل ما تناولناه في الجزء التطبيقي من طرح أسئمة االستبيان خاص بالتمميذات

 :المرحمة الثانوية وكذا عرض نتائجيا و تحميالتيا ،من خالل البحث النتائج التالية 

 بعد تفريغ محتوى االستبيان وعرضو ،نمجأ الى مناقشة النتائج المتحصل عمييا عمى

 :ضوء الفرضيات التي وضعناىا ،فكانت جممة النتائج كاالتي 

 :مناقشة الفرضية الجزئية األولى في ضوء النتائج 

 مستوى درجة التوافق النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة الممارسة لحصة التربية

 البدنية و الرياضية ، من خالل ىذه الفرضية نحاول التعرف عمى مستوى درجة

 التوافق النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة الممارسة ،و يتم مناقشة النتائج

 الموصل الييا من أجل التأكد من صحة الفرضية أو نفييا من خالل النتائج المتحصل

 .عمييا في الجداول و تحميل االستبيان 

 نجد بأن (16.15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05)و من الجداول رقم 

 التوافق النفسي االجتماعي مرتفع لدى التمميذة المحجبة خالل ممارستيا لحصة التربية

أحمد بن قالوز وبن قناب الحاج سنة "البدنية و الرياضية   و ىذا ما اتفق مع  دراسة

التربية البدنية و الرياضية أثرت ايجابا عمى التوافق النفسي االجتماعي  بأّن " 2011 
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والميارات الحياتية لمتالميذ الممارسين وذلك من خالل الدرجات العالية ألبعاد مقياس  

 ألن أىمية الممارسة الرياضية التوافق النفسي و االجتماعي ومقياس الميارات الحياتية

 بصفة عامة ليا تأثير ايجابي فيرفع من درجة التوافق النفسي االجتماعي من خالل 

 التربيةالبدنية و الرياضية فتصبحالتمميذة الممارسة متوافقة نفسيا و اجتماعيا ، و قد 

 تتميزبالقيمة الذاتية و تقدير المسؤولية و ىذا يمكن الحكم عمى أن الفرضية التي 

 تنص عمى أن مستوى درجة التوافق النفسي االجتماعي مرتفعة عند التمميذة المحجبة

 ".مححققة"الممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضيةأنيا 

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية في ضوء النتائج 

 مستوى درجة التوافق النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة غير الممارسة لحصة

 التربية البدنية و الرياضية ، من خالل ىذه الفرضية نحاول التعرف عمى مستوى درجة

 التوافق النفسي االجتماعي عند التمميذة المحجبة غير الممارسة ، و يتم مناقشة النتائج

 المتوصل الييا من أجل التأكد من صحة الفرضية أو نفييا من خالل النتائج

 .المتحصمعمييا في الجداول و تحميل االستبيان 

 (  28،27،26،25،24،23،22،21،20،19،18،17)ومن الجداول رقم 

 نجد بأّن التوافق النفسي اإلجتماعي منخفض لدى التمميذة المحجبة غير الممارسة

 لحصة التربية البدنية والرياضية مقارنة بنتائج مستوى التوافق النفسي اإلجتماعي لدى 
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نطالقا من  التمميذة المحجبة الممارسة لحصة التربية البدنية والرياضيةوىذا ا

 متوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد المقياس ومقارنتيا بمدى الدرجات لتحديد كل ال

 استطعنا إثبات ىذىالفرضية  حيثبعد تقديم المقياس ىذا ومستوى ، 

بطرق إحصائية والتي دلت عمى أّن لمتمميذة المحجبة غير الممارسة لحصة 

. التربية الدنية والرياضية في الطور الثانوي توافق نفسي إجتماعي منخفض 

ومن ىنا وفي إطار و حدود وظروف ماترمي إليو ىذه الدراسة وحسب مالحظتنا 

. "محققة " لمنتائج المحصل عمييا يمكننا القول بأّن الفرضية الثانية

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة في ضوء النتائج 

 من خالل الفرضية التي تنص عمى أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائّية بين التمميذات
،الثبات ىذه "  المحجبات الممارسات و غير الممارسات في التوافق النفسي االجتماعي

اتضح لنا  (38.37.36.35.34.33.31)الفرضية اتضح لنا من خالل الجداول رقم 
بان التمميذة المحجية الممارسة أكثر توافقا نفسيا و اجتماعيا  مقارنة مع  التمميذة 

التي  "2011  سمسوم عمي سنة"المحجبة غير الممارسة  وىذا ما اتفق مع دراسة 
تأثير النشاطات البدنية و الرياضية عمى تحقيق التوافق النفسي االجتماعي أشارت إلى 

 2013 ، وىذا ماأكدتو أيضا دراسة بورعدة فتح الدين سنة لمرحمة الثانويةالتالميذ 
ىناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين التالميذ الممارسين وغير   أّن ماستر

 الممارسين لمنشاط الرياضي من حيث التوافق النفسي اإلجتماعي لدى تالميذ مرحمة 
المحسوبة بين األوساط " ت"ومنو نالحظ  نتائج قيم التعميم المتوسط لصالح الممارسين  



 الفصل الثاني                                             عرض وتحليل ومناقشة النتائج 
 

 
135 

 االنحرافات المعيارية لمتمميذة المحجبة الممارسة و غير الممارسة لحصة  والحسابية
و بالنسبة لمتوافق " 12"التربية البدنية و الرياضية بالنسبة الى كل بعد من األبعاد 

الجدولية " ت"المحسوبة أكبر من قيم " ت"النفسي االجتماعي بشكل عام فقد بمغت قيم  
وىذا يؤشر ان ىناك فروق معنوية لصالح التمميذة المحجبة الممارسة لحصة التربية 

البدنية و الرياضية وىذا يحقق الفرضية الثالثة  ومنو تعزو الطالبتان الباحثتان الى أن 
ىناك فروق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي االجتماعي بين التمميذة المحجبة 
الممارسة و غير الممارسة و منو نستطيع القول بأن ممارسة حصة التربية البدنية و 

.الرياضية تعمل عمى تحقيق التوافق النفسي االجتماعي  
 و ىذا يمكن الحكم عمى أن الفرضية التي تنص عمى يوجد فروق ذات داللة إحصائّية
 بين التمميذات المحجبات الممارسات والمحجبات  غير الممارسات في التوافق النفسي

 ".مححققة"االجتماعي أنيا 

 
 :االقتراحات و التوصيات 

 من خالل ما استخمصناه من النتائج و مالحظاتو من خالل التواصل مع التمميذات
 

 :كان الزاما اقتراح بعض التوصيات  و ىي كمايمي
 

 .ضرورة االىتمام من طرف الجيات المعنية بممارسة التربية البدنية و الرياضية* 
 
 .تشجيع التمميذة المحجبة عمى ممارسة التربية البدنية و الرياضية*
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 .البحث عمى بعض التمارين التي تراعي ىندام التمميذة المحجبة*
 
 .اثراء المكتبات بالبحوث*
 ضرورة اجراء دراسات مشابية و أبحاث تشمل عينات أوسع من التمميذات المحجبات*

 .وكافة الفئات العمرية
 .العمل عمى تكوين اطارات نسوية  في الميدان الرياضي*
 .تعميم الدراسة في أماكن أخرى ،وعمى مستويات مختمفة*
 .اجراء دراسات أخرى عمى طمبة المرحمة الثانوية تتناول متغيرات أخرى ذات عالقة *
 
 
 
 
 

 :خالصة عامة
 ان موضوع التوافق من أىم المواضيع التي احتمت مكانة مرموقة في عمم النفس و عمم

االجتماع ،ىذا ما جعمنا نفكر في دراسة التوافق النفسي االجتماعي لدى التمميذة 
المحجبة الممارسة و غير الممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضية في الطور 

 50الثانوي ،وكانت عينة الدراسة بالمنيج الوصفي ،حيث اخترنا عينة تتكون من 
 محجبة غير ممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضية وىدفت 40محجبة ممارسة و 

الدراسة الى التعرف عمى مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى التمميذة المحجبة 
الممارسة و غير الممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضية و التعرف كذلك عمى 

الفروق بين الممارساتوغير الممارسات في أبعاد التوافق النفسي االجتماعي لدى 
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ما مستوى التوافق النفسي االجتماعي :التمميذات المحجبات و منو تم طرح التساؤل 
 لدى التمميذة المحجبة الممارسة و غير الممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضية ؟

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين التمميذات المحجبات الممارسات و غير

الممارسات في التوافق النفسي االجتماعي ؟ و عمى اثر ىذه األسئمة تم تطبيق مقياس 
 التوافق النفسي االجتماعي عمى التمميذة المحجبة الممارسة و غير الممارسة ،و

مستوى التوافق النفسي االجتماعي :لإلجابة عمى التساؤالت اقترحنا الفرضيات التالية 
لدى التمميذة المحجبة  الممارسة مرتفع وعند  غير الممارسة لحصة التربية البدنية و 

الرياضية منخفض، و توجد فروقذات داللة احصائية بين التمميذات المحجبات 
 .الممارسات و غير الممارسات في التوافق النفسي االجتماعي 

وبيذا يمكن القول أن ممارسة التربية البدنية و الرياضية يمكنيا تحقيق االستقرار 
 .النفسي و ارضاء دوافعو و الزيادة في التوافق في النفسي االجتماعي
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المصادر و المراجع 
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 النتائج الخام للتوافق النفسي اإلجتماعي

:التوافق النفسي للممارسات- أ  

التوافق النفسي 

 للممارسات

 عدد التالميذ البعد االول البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس البعد السادس

58 11 15 8 6 6 12 01 

58 7 14 10 6 8 13 02 

62 9 9 11 7 9 17 03 

57 8 12 12 7 6 12 04 

59 11 10 11 5 6 16 05 

61 11 9 13 6 7 15 06 

58 8 12 13 7 8 10 07 

53 9 11 9 7 6 11 08 

59 10 13 8 6 9 13 09 

61 9 14 11 6 9 12 10 

60 10 15 10 7 8 10 11 

53 8 11 10 7 7 10 12 

54 9 13 8 6 6 12 13 

60 10 12 9 7 9 13 14 

61 11 9 12 7 8 14 15 

63 11 10 11 7 9 15 16 

62 8 12 13 7 6 16 17 

53 9 11 8 5 7 13 18 

57 10 11 9 7 6 14 19 

61 9 13 10 5 7 17 20 

64 8 15 12 7 6 16 21 

56 11 12 8 6 9 10 22 

56 8 9 13 6 9 11 23 

55 9 10 11 7 6 12 24 

61 11 12 12 5 6 15 25 

60 10 11 13 5 7 14 26 

57 9 10 8 6 8 16 27 

65 11 9 12 7 9 17 28 

53 9 12 9 7 6 10 29 

59 11 15 8 6 6 13 30 

55 7 14 10 6 7 11 31 

61 9 9 11 7 9 16 32 

64 8 12 12 7 8 17 33 

57 11 10 11 5 7 13 34 

58 11 9 13 6 7 12 35 

58 8 12 13 7 8 10 36 

56 9 11 9 7 9 11 37 

57 10 13 8 6 6 14 38 

59 9 14 11 6 8 11 39 

63 10 15 10 7 9 12 40 

56 7 11 10 6 7 15 41 

59 8 13 8 7 6 17 42 

60 9 12 9 7 7 16 43 

58 10 9 12 6 6 15 44 

58 11 10 11 7 9 10 45 

62 11 12 13 7 8 11 46 

54 8 11 8 6 7 14 47 

55 9 11 9 7 6 13 48 

63 10 13 10 7 8 15 49 

66 9 15 12 5 9 16 50 
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:التوافق االجتماعي للممارسات - ب  

التوافق 

اإلجتماعي 

 للممارسات

 

 البعد السادس

 

 البعد الخامس

 

 البعد الرابع

 

 البعد الثالث

 

 البعد الثاني

 

 

 البعد األول

 

 عدد التالميذ

67 9 14 11 11 15 7 01 

67 10 14 11 10 16 6 02 

65 9 15 10 11 14 6 03 

59 11 10 11 10 10 7 04 

60 10 12 9 10 11 8 05 

69 9 14 10 11 16 9 06 

65 10 15 8 8 17 7 07 

55 8 10 9 9 13 6 08 

65 9 12 11 11 14 8 09 

61 10 11 10 8 15 7 10 

62 7 13 11 7 16 8 11 

60 8 14 11 8 10 9 12 

64 11 15 10 9 11 8 13 

52 9 10 8 7 11 7 14 

60 9 10 9 10 16 6 15 

58 11 9 7 11 14 6 16 

60 10 9 11 7 15 8 17 

59 7 14 9 7 13 9 18 

64 8 15 8 10 14 9 19 

59 7 13 10 11 10 8 20 

65 10 12 11 8 15 9 21 

52 11 14 7 7 16 7 22 

56 8 9 8 8 17 6 23 

60 9 15 9 7 14 6 24 

64 10 14 10 9 14 7 25 

61 11 14 8 9 11 8 26 

55 7 13 9 7 10 9 27 

54 7 12 7 7 12 9 28 

58 8 10 10 10 12 8 29 

61 9 10 11 11 13 7 30 

59 10 11 11 7 14 6 31 

59 7 14 7 11 14 6 32 

59 7 15 10 10 10 7 33 

55 7 10 9 10 11 8 34 

63 9 12 8 11 16 9 35 

61 10 12 8 7 17 7 36 

51 8 10 7 7 13 6 37 

57 9 10 8 8 14 8 38 

58 10 12 7 7 15 7 39 

60 7 11 11 7 16 8 40 

59 8 13 11 8 10 9 41 

63 11 14 10 9 11 8 42 

57 9 15 8 7 11 7 43 

60 9 10 9 10 16 6 44 

59 11 10 7 11 14 6 45 

60 10 9 11 7 15 8 46 

54 7 9 9 7 13 9 47 

59 8 14 8 8 14 7 48 

61 7 15 10 11 10 8 49 

62 11 13 7 10 12 9 50 
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:التوافق النفسي لغير الممارسات - ج  

 التوافق النفسي

لغيز 

 عدد التالميذ البعد األول البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس البعد السادس الممارسات
56 7 10 13 7 9 10 1 

54 8 9 8 6 6 17 2 

51 7 10 9 5 7 13 3 

57 11 12 8 6 6 14 4 

59 11 10 11 6 6 15 5 

61 10 11 11 6 9 14 6 

57 9 10 11 5 8 14 7 

63 9 10 12 7 8 17 8 

53 8 9 8 5 7 16 9 

51 7 10 9 6 8 11 10 

55 9 9 11 7 9 10 11 

51 8 11 8 5 6 13 12 

53 7 11 9 6 8 12 13 

60 10 13 12 5 9 11 14 

59 10 14 13 6 6 10 15 

67 11 12 13 7 7 17 16 

59 9 9 12 7 6 16 17 

54 8 9 11 5 6 15 18 

57 7 10 10 6 7 17 19 

60 8 12 12 6 8 14 20 

60 9 13 13 5 9 11 21 

61 7 15 13 7 9 10 22 

49 8 9 10 5 6 11 23 

54 9 9 12 7 7 10 24 

54 8 9 8 7 8 14 25 

55 10 9 9 6 9 12 26 

57 9 10 11 5 8 14 27 

58 8 12 10 5 6 17 28 

60 9 11 12 6 7 15 29 

64 11 9 13 7 9 15 30 

53 10 10 9 5 8 11 31 

54 7 10 8 6 7 16 32 

50 8 11 8 6 7 10 33 

56 9 10 9 7 9 12 34 

60 11 11 11 5 9 13 35 

54 10 9 12 5 8 10 36 

54 8 10 13 6 6 11 37 

58 7 13 10 7 7 14 38 

62 10 14 8 7 8 15 39 

58 7 11 10 5 9 16 40 
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 :التوافق اإلجتماعي لغير الممارسات - د

التوافق 

 االجتماعي

لغيز 

 عدد التالميذ البعد األول البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس البعد السادس الممارسات
68 8 15 10 11 15 9 1 

65 11 9 9 11 16 9 2 

58 11 9 8 10 14 6 3 

57 9 12 9 10 10 7 4 

56 8 14 9 7 10 8 5 

53 7 11 7 9 12 7 6 

57 8 11 8 8 15 7 7 

56 9 12 7 7 14 7 8 

49 7 9 7 7 13 6 9 

53 8 10 10 7 10 8 10 

56 9 12 8 7 11 9 11 

56 10 11 8 10 11 6 12 

62 11 13 9 9 13 7 13 

55 7 14 10 8 10 6 14 

61 8 15 7 9 15 7 15 

59 8 9 8 10 16 8 16 

65 10 10 8 11 17 9 17 

57 9 11 10 7 11 9 18 

57 7 12 11 8 11 8 19 

58 8 13 9 9 12 7 20 

57 9 14 7 9 12 6 21 

56 8 13 7 7 15 6 22 

62 11 9 8 11 16 7 23 

63 8 13 9 9 17 7 24 

59 7 12 10 7 14 9 25 

57 9 11 11 7 11 8 26 

54 10 10 7 8 11 8 27 

55 10 9 8 11 10 7 28 

54 8 12 8 10 10 6 29 

56 7 10 9 9 14 7 30 

65 8 15 9 8 16 9 31 

61 10 10 10 7 15 9 32 

58 7 11 8 11 13 8 33 

52 7 9 10 7 12 7 34 

52 9 9 9 7 12 6 35 

58 10 12 8 10 10 8 36 

54 8 10 7 9 11 9 37 

57 8 13 8 8 14 6 38 

62 9 12 10 11 13 7 39 

60 10 10 11 7 16 6 40 
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 مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي

 

 اإلستجابة عبارات المقياس الرقم

 ال نعــم

   .أستطٌع تكوٌن صداقات جدٌدة  01
   .أحس بالرضا عن نفسً  02
   .أعتمد على نفسً فً قضاء حاجاتً  03
   .كثٌرا ماأعانً من الوحدة  04
   .أشعر بأن سمعً ثقٌل وٌسب لً مشاكل فً الحصة  05
   .أستطٌع السٌطرة على إنفعاالتً  06
   .أتضاٌق من تدخل اآلخرٌن فً شؤونً  07
   .أشعر بأننً أنتمً لمن حولً  08
   .أتطوع لتحمل المسؤولٌة من أجل زمالئً  09
   .أحظى بالحب والرعاٌة من قبل أسرتً  10
   .أتبع أداب الدخول والخروج للفصل  11
ٌّة  12    .أشعر بأّن المحافظة على الممتلكات العامة أمر بالغ األهم
   .أنا متعاون مع زمالئً  13
   .قدرتً على التحصٌل الدراسً أفضل من زمالئً  14
   .أقوم بإنجاز واجباتً المدرسٌة بنفسً  15
   .أشعر كثٌرا بالضٌق واإلكتئاب  16
   .أستعمل نظارة طبٌة  17
   .أشعر بالتوتر عندما ٌسألنً األستاذ أثناء الحصة  18
   .أشعر بأننً أعامل زمالئً معاملة حسنة الئقة  19
   .عادة ماٌحتاج إلً زمالئً  20
   .ٌتاح لً إبداء الرأي فً مختلف األمور  21
   .أقوم بدعوة أقاربً لحضور أي مناسبة تخصنً  22
ٌّة  23    .أحافظ على نظافة الثانو
   .أحرص على إقامة عالقات طٌبة مع جٌرانً  24
   .أتمتع بحسن التصرف  25
ٌّة لنقسً  26    .كثٌرا ما أشعر بالكراه
   .أتراجع فً قراراتً عندما ٌختلف معً زمالئً  27
   .أفضل الوحدة عن مشاركة اآلخرٌن  28
   .أتغٌب كثٌرا عن المدرسة بسبب المرض  29
ٌّة بٌن السعادة والحزن دون سبب  30    .تتقلب حالتً المزاج
   .أشعر أننً موضع تقدٌر وإحترام من اآلخرٌن  31
   .أشعر بالفرح عند سماع نجاح زمالئً  32
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   .أتولى قٌادة الفصل فً حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة  33
   .تتسم عالقاتً بإخوانً بالحب والتفاهم  34
ٌّة فً المواعٌد المحددة  35    .ألتزم بالحضور للثانو
   .أحافظ على مشاعر جٌرانً  36
   .أجد صعوبة فً بدء حدٌث مع تلمٌذ تعرفت علٌه ألول مرة  37
   .كثٌرا ماأشعر بحبً لذاتً  38
   .أعتمد على غٌري فً تلبٌة إحتٌاجاتً  39
   .أفكر كثٌرا فً اإلبتعاد عن اآلخرٌن  40
كإمساك ، إسهال ، مغص ، :أصاب بإضطرابات جسمٌة  41

 .عسر ، هضم 
  

   .لدي إحساس بالرغبة فً عقاب نفسً  42
   .أحرص على مشاركة اآلخرٌن فً أفراحهم وأحزانهم  43
   .أمتثل إلرشادات ونصائح المدرسٌن  44
ٌّة وخدمة اآلخرٌن  45    .لدي القدرة على التضح
   .أعتقد بأننً مطٌع لوالدي  46
أشعر أّنه من واجبً المحافظة على هٌاكل المؤسسة  47

 .وأجهزتها 
  

   .أشعر بالسعادة فً تعاملً مع الجٌران وأهل الحً  48
   .أتردد فً اإلجابة على األسئلة الشفوٌة لألستاذ  49
   .أمارس اللعبة الّتً أحبها عادة  50
   .أشعر كثٌرا بالخجل  51
   .أشعر بالتعب عقب حصة التربٌة الرٌاضٌة  52
   .عندما أغضب أضرب الكراسً واألدراج بعضها بعضا  53
   .أحب مساعدة غٌري  54
   .أحسن إختٌار أصدقائً  55
   .أستطٌع التأثٌر فً اآلخرٌن  56
   .غالبا ما تنتهً مشكالتً مع أخوانً قبل أن تبدأ  57
ٌّة  58    .أحب أن أشترك مع زمالئً فً بعض الرحالت المدرس
   .ألقً القمامة من النوافذ خارج الفصل  59
   .أشعر بالضٌق بسبب إنتقادي اآلخرٌن لمظهري الخارجً  60
   .أشعر بالوحدة حتى لو كنت مع اآلخرٌن  61
   .أعانً من الوزن الزائد بالنسبة لزمالئً  62

   .أغضب بسهولة وأهدأ بسرعة  63

أنتمً إلى أحد جمعٌات النشاط المدرسً وانسجم معهم  64
ٌّة المسرح : وأحترم مبادئها مثل  ٌّة ، جمع أنشطة التربٌة البدن

 .الخ ...

  

   .ٌمكننً قٌادة الفرٌق وإعطاء لكل فرد دور  65

   .أشعر بأن أسرتً تحاول أن تتخذ لً قراراتً بدال منً  66

   .أقبل دعوة زمالئً لً لحضور أي مناسبة  67
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   .أحافظ على أثاث وأدوات المؤسسة  68

   .أرتدي مالبس الئقة  69

   .أعتبر نفسً عصبٌا إلى حد ما  70

   .ألتزم بأخالقٌات المجتمع الذي أعٌش فٌه  71

أتضاٌق كثٌرا عندما ٌنادٌنً األستاذ فجأة لإلجابة على سؤال  72
 .ما 

  

   .أسعى إلكتساب صداقات جدٌدة  73

   .أمٌل إلى الوقوف فً مؤخرة الطابور المدرسً  74

ٌّة  75 ٌّة عال    .لدي لٌاقة بدن

   .أتقبل عادات وتقالٌد وقٌم مجتمعً  76

   .ٌنظر إلً األساتذة على أننً تلمٌذ مجتهد  77

   .أجد صعوبة فً التعبٌر عن مشاعري تجاه اآلخرٌن  78

   .أشعر بأّنه ٌجب علً رد الجمٌل لزمٌل قدم لً أٌة خدمة  79

أشعر بالضٌق بسبب حصولً على درجات ضعٌفة من  80
 .األستاذ 
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:ملخص الدراسة   

النفسي االجتماعي بين  التمميذاتالمحجبات دراسة مقارنة في التوافق:" عنوان الدراسة 
"الممارسات و غير الممارسات لحصة التربية البدنية و الرياضية في الطور الثانوي   

تهدف الدراسة الحالية الى معرفة مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى التمميذة 
المحجبة الممارسة و غير الممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضية ،و التعرف عمى 

الفروق بينهما في أبعاد مقياس التوافق النفسي االجتماعي ،و لإلجابة عن أسئمة 
الدراسة قامت الباحثتان بتوزيع استبيان خاص بمقياس التوافق النفسي االجتماعي، 

تمميذة محجبة ممارسة لحصة " 50"والعينة كانت مكونة من تمميذات أولى ثانوي 
تمميذة محجبة غير ممارسة لحصة التربية البدنية و " 40"التربية البدنية و الرياضية و 

الرياضية، حيث لخمصت نتائج الدراسة أن التمميذة المحجبة الممارسة حصة التربية 
البدنية و الرياضية  لها توافق نفسي اجتماعي عالي بينما التمميذة المحجبة غير 

الممارسة لحصة التربية البدنية و الرياضية لها توافق نفسي اجتماعي منخفض ، يوجد 
فروق ذات داللة احصائية بين التمميذات المحجبات الممارسات و غير الممارسات في 

.التوافق النفسي االجتماعي   

وفي ضوء النتائج المتحصل عميها أوصت الباحثتان الى ضرورة ممارسة حصة التربية 
البدنية و الرياضية لمتمميذة المحجبة ليصبحوا أكثر توافقا من الناحية النفسية 

.واالجتماعية   

:الكممات المفتاحية   

.التمميذة المحجبة-  حصة التربية البدنية و الرياضية–التوافق النفسي االجتماعي   
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Résumé de synthèse 

Adresse de l’étude –étude en comparaison sur l’ascendant psychologique social entre les 
élèves astreintes au hijab faisant l’objet ou non de séances éducatives physiques et le sport 
au niveau scolaire secondaire. 

Cette étude faisant démonter la connaissance concernant l’ascendant psychologique social 
chez la fille astreinte aux exercices d’éducation physique ou non  et du sport et la 
connaissance des différences entre –elles dans des considérations d’ordre psycho-sociale –
et en réponse à cette étude, les chercheuses ont entrepris de distribuer des documents 
consacrés à cette à même de fixer le niveau psycho-social .Et en ce sens , il a été attribué 
à des élèves de Ière A/S  « 50 » élèves  astreintes au hidjab contractant l’éducation 
physique et le sport et « 40 » élèves astreints au hijab non effectuant les séances 
d’éducation physique et le sport ,et de ce fait ,il a été conclu les résultats de l’étude du fait 
que la fille portant le hijab contractant la séance d’éducation physique et le sport obtient un 
ascendant psychologique et social  

déterminant entre elles alors que l’élève astreinte au hidjab ne contractant pas d’éducation 
physique et le sport ,dispose d’un ascendant psychologique social inférieur ,il existe des 
différences d’ordre indiciaires ,entre les élèves astreintes au hidjab contractant ou non le 
sport. 

Et à travers les résultats abouti en ce sens , les chercheuses ont fait ressortir sur le besoin 
d’exercer l’éducation physique et le sport en ce qui concerne l’élèves portant le hidjab qui 
subiront par la suite un ascendant majeur sur le plan psychologique et social . 

Les mots clé : l’ascendant psychologique social- séances éducatives physiques et le sport 
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Abstract : 
Title of Study: "Comparative Study of Socio-Psychological Compatibility among 

Disciplined and Non-Practical Female Students of Physical Education and Sports 

Participation in the Secondary Stage". 

This study aims at investigating the level of psycho-social compatibility of the 

veiled student who practices and does not practice the share of physical and 

mathematical education .Our work is an attempt to unveil the differences 

between first secondary students “50”veiled students practicing physical 

education and sports and "40" veiled students not practicing for the share of 

physical education and sports in the dimensions of the psycho-social 

compatibility scale .To test the hypotheses of this study, questionnaire is used 

as research instruments .The result of our study seens to support the 

hypotheses that the student veiled practice the share of physical education and 

sports Have a high psychological social consensus, while the student is not 

veiled practice of the share of physical education and sports have a low social 

consensus , there are significant differences between the practices of veiled 

students and non-practices in psychological and social compatibility.In the light 

of these sobering facts , a set of pedagogical recommendations are suggested 

by the two researchers that the physical and athletic education of the veiled 

student should be exercised to become more psychologically and socially 

compatible.It hopes that our work will serve as a supportive frame for the 

future researchers whose interest will be close to ours . 

key words : 

Psycho-social compatibility - Physical and athletic education - Student veiled 
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