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 :مقدمــة
متسلسلة أثناء منوه الوحدة تكمل األخرى ويقطع خالهلا أشواط من  حبلقاتأن اإلنسان مير  من املعلوم

التقدم والرقي يف ميادين خمتلفة من احلياة ويتفق علماء النفس ودارسوا السلوك االجتماعي على أن التوافق 
امل يف إحراز الرتقاء احلضاري نظرا ملا حتققه من بأبعاده  املختلفة يعد من املعاير األساسية ومن أبرز العو 

توافق نفسي اجتماعي للفرد يف إطار عالقته بذاته وباجملتمع وموضوع التوافق كان ومازال حمور العديد من 
إرتقاء على الصعيدين النفسي  الدراسات اليت هتدف له بالبحث والتحليل نظرا ملا حتققه من طور و

ج عمليات مستمرة من التوافق واستعداد الفطرية للفرد، وعناصر التنشئة واالجتماعي يف جوهر نتائ
 االجتماعية خالل مراحل النمو املتعاقبة.

الرياضة وفق بدراسة األسس النفسية للنشاط البدين و تأثري على أنه يعين وينظر إىل علم النفس الرياضي 
إال أنه مت إدراجه كعلم  8181اوالت االوىل اإلنساين ،ورغم احملالعوامل الشخصية والبيئية على السلوك 

والتنبؤ به لذلك حياول  الدراسة من وصف السلوك إىل تفسريهحيث انطلقت جماالت  8811مستقل عام 
النفس الرياضي ان يفهم السلوك وخربة الفرد حتت تأثري النشاط الرياضي وقياس هذا السلوك وهذه علم 

من املعارف واملعلومات و التطبيق العلمي ، فكان علم النفس الرياضي  وحماولة اإلفادةاخلربة بقدر اإلمكان 
بالنشاط الرياضي على خمتلف جماالته ومستوياته كما يبحث اخلصائص يبحث يف املوضوعات املرتابطة 

الرياضي وذلك هبدف تطوير هذا النوع الذايت للنشاط والسمات النفسية للشخصية اليت تشكل األساس 
 شري وحماولة إجياد احللول العلمية ملختلف مشاكله التطبيقية.من النشاط الب

 التوافق النفسي واإلجتماعي اإلهتمام هبا يف السنوات االخريةإزداد ومن بني هذه العوامل النفسية اليت 
اخذت كأحد هذا اجملال تبناها العديد من الباحثني يف علم النفس حيث حبيث اجريت عدة حبوث ختص 

يف حياة الفرد عرب خمتلف مراحل حياته  حيث تتميز وفق املنظومة اليت يقدمها الفرد فيحقق أهم العمليات 
إىل وجود توافق من التوافق يف حالة قدرته على حتقيق إمكانياته، أما عجزه عن ذلك فيؤدي قدرا عاليا 

 سيئ نتيجة لعجز الفرد على إشباع حاجاته.
نفسية لتحقيق التوافق بأبعاده املختلفة لدى هذه الفئة، بالنظر املتعة لصحة الفرد ال الرياضة يف امهيتهاومتثل  

اليت جتلبها للمراهق من خالل الفرص اليت تتيحها له إلشباع خمتلف الرغبات واحلاجات اليت يتطلبها النمو 
إثبات يف هذه املرحلة بصفة مقبولة اجتماعيا كاحلاجة إىل االنتماء، احلاجة إىل االستقالل، احلاجة إىل 

 النفس.
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الرياضتني أقرب إىل حتقيق التوافق النفسي اإلجتماعي :أي من لذا أردنا أن تكون دراستنا تتمحور حول 
يف حتقيق التوافق النفسي  للمراهق حتت عنوان" دراسة مقارنة بني ممارسي األلعاب القتالية وألعاب القوى

   ". 81-81واإلجتماعي لدى تالميذ الطور الثانوي
 لية:اإلشكا

 ىلقد ازداد االهتمام يف السنوات األخرية حبل املشكالت يف إطار سيكولوجية التفكري واالبتكار، وتتجل
طريقة حل املشكالت بتحديد املشكلة كإحدى أهم الطرائق لتنمية التفكري يف أن الباحث يف شروط 

 وتوقعات من صنعه هو.املواقف اإلشكالية يكشف عناصر جديدة وينمي أساليب مألوفة وخيترب فرضيات 
عنه  ىالعامل الفعال الذي ال يتخل النشاط البدين الرياضي  :عتربيفمن خالل موضوع حبثنا هذا 

والنفسية خاصة ملرحلة التعليم الثانوي اليت أكد عليها  الفيزيولوجية، واالجتماعية هيتالتالميذ وهذا راجع ألمه
)حممد عماد الدين وهذا راجع إىل النمو البيولوجي السريع علماء النفس أهنا حالة قلق وتوتر نفسي للمراهق

 .(81، ص8811إمساعيل ، 
وتعترب هذه املرحلة مرحلة التعليم الثانوي هي فرتة مراهقة واليت تعين  حماولة املراهق االنتقال من كائن يعتمد 

ال تقتصر على اته، حيث تعرف هذه الفرتة تطورات جديدة ذعلى آخرين إىل راشد ومستقل متكيف مع 
األعضاء اجلنسية فقط وإمنا تتحداها إىل كمال اجلسم، كما تعرف أيضا تغريات نفسية وعاطفية وعقلية مع 

اجتماعية أو  ،ظهور مشاكل يف أوجه التطوير النفسي، وإذا كانت هذه املشاكل راجعة إىل أسباب نفسية
) أمحد زكي صاحل، .الرتبوي اإلمهالعضوية فإن بعضها األخر راجع إىل االضطرابات يف الرعاية أو 

 (888، ص8881
على اللعب والنشاط الرياضي كمخفض للقلق  8111رمان وفرايد " سنة الدفقد اتفق كل من" رتشارد 

الذي هو وليد اإلحباط وهذا األخري من شأنه أن يعرقل الطاقة الغريزية للنمو، فعن طريق اللعب ميكن 
على األقل التحكم و طيع املراهق الوصول إىل حل أتجتماعية مقبولة إذ يسللطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة ا

 البدنية وحمالة تطويرها باستمرار.والعاطفية و  الفكرية يف مراعاته النفسية ويتمكن من تقسيم وتقومي إمكاناته
حقيق أفضل لذا حتتاج هذه الفئة إىل رعاية كبرية وهبذا النشاط الرياضي يتعلم التالميذ بعض األلعاب لت

 النتائج مستقبال.
من خالل هذا حاولنا البحث واخلوض يف خضم هذا املوضوع وفق مقاربتني نظرية وتطبيقية من 

الرياضة املمارسة إجابات عن أمهية حتقيق التوافق النفسي واإلجتماعي يف ظل طبيعة شاهنا أن تقدما لنا 
األساسي يف حتقيق اهدافها ، وهذا ما  العنصر رد هوالعاب القوى كانت أو االلعاب القتالية واليت يكون الف

 اإلشكال التايل :يدفعنا إىل طرح 
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 اإلشكالية العامة:
يف كال  لأللعاب القتالية واملمارسني أللعاب القوىهل هناك فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني  -

 البعدين التوافق النفسي والتوافق االجتماعي ؟
 :األسئلة الجزئية

املمارسني لأللعاب القتالية واملمارسني أللعاب القوى يف  التالميذ بنيهناك فروق دالة إحصائيا هل  -
 بعد التوافق النفسي ؟

يف  املمارسني لأللعاب القتالية واملمارسني أللعاب القوىهل هناك فروق دالة إحصائيا بني التالميذ  -
 ؟بعد التوافق االجتماعي 

 الفرضية العامة:
يف كال  املمارسني لأللعاب القتالية واملمارسني أللعاب القوىوق دالة إحصائيا بني التالميذ توجد فر  -

 البعدين التوافق النفسي والتوافق االجتماعي.
 الفرضيات الجزئية:

يف بعد املمارسني لأللعاب القتالية واملمارسني أللعاب القوى التالميذ بني توجد فروق دالة إحصائيا  -
 .التوافق النفسي

بعد املمارسني لأللعاب القتالية واملمارسني أللعاب القوى يف توجد فروق دالة إحصائيا بني التالميذ  -
       .التوافق االجتماعي  

 أهداف الدراسة:
 رياضة ألعاب القوى يف حتقيق التوافق النفسي و اإلجتماعي.تأثري مدى  -
  النفسي و اإلجتماعي.  االلعاب القتالية يف حتقيق التوافق رياضة مدى تأثري -

 أهمية البحث :
يكتسب هذا البحث امهيته من خالل اجلوانب اليت ميكن ان يسلط الضوء عليها يف ظل هاته الدراسة واليت 

 يف شكل النقاط التالية:ميكن تقدميها 
فق تزويد القارئ او الباحث يف اجملاالت النفسية واإلجتماعية ببعض املتغريات اليت تربط بني التوا -8

 اإلجتماعي واملرحلة السنية اليت مير هبا املراهق يف تكيفه.النفسي 
مشاكل نفسية يواجهها من  وماطبيعة الشرحية اليت نقوم بدراستها واملتمثلة يف فئة التالميذ املراهقني  -1

 وإجتماعية.
 املراهقني.ستخدام مقياس التوافق النفسي اإلجتماعي عند قلة الدراسات اليت تناولت إ -1
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اجملال امام دراسات أخرى ميكن أن تكون هاته االخرية منطلق رئيسي هلا من خالل النتائج اليت  فتح -4
 ميكن التوصل إليها.

أمهها التوافق النفسي تتجلى أمهية املوضوع من خالل املقاربات اليت يتناوهلا يف خمتلف جوانب البحث  -5
     و اإلجتماعي. 

 تحديد مصطلحات الدراسة:
طلحات عمل علمي ومنهجي يتطلبه كل حبث أو دراسة علمية وقد جلأنا لتحديد هذه يعد حتديد املص

 املصطلحات بغية نزع اللبس والغموض عليها كي يتسىن للقارئ فهمها بكل وضوح.
 التوافق:

:ضرب من التكيف اإلجتماعي يراد به ان يغري من خالل املعجم الوسيط جند مصطلح التوافق يشري إىل 
،وقد ( 171ص ه8481مدكور، إبراهيم ) يعيش فيها ه و إجتاهاته ليالئم اجلماعة اليت املرء من عادات

من نشاط  اإلنسانالتكيف إىل كونه يشمل كل مايقوم به  تطور هذا املفهوم من فكرة كونه إستمرار ملفهوم
فسري مظاهر إىل تمفهوم التكيف ليوائم بني سلوكه وبني مطالب البيئة اليت يعيش يف إطارها وعندما وصل 

لنفسه مفهوما جديدا يعرب عنه باسم التوافق، وهكذا التغري اإلجتماعي يف سلوك الغنسان الذي إختذ 
  (.114ص 8817كوثررواش،) يصب التوافق هو التكيف

 التوافق النفسي:
تعديل حىت ة واالجتماعية( بالتغيري واليالتوافق النفسي عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة )الطبيع

 لبات البيئة.من إشباع حاجات الفرد وحتقيق متطبيئته وهذا التوازن يتضو فرد الحيدث توازن بني 
 التوافق االجتماعي:

يتضمن السعادة مع األخر وااللتزام بأخالقيات اجملتمع ومسايرة املعايري االجتماعية واالمتثال لقواعد الضبط 
السليم والعمل خلري اجلماعة مما يؤدي إىل حتقيق فاعل االجتماعي والتاالجتماعي وتقبل التغري االجتماعي 

 .(47، ص1111، ) حسني أمحد حشمت ومصطفي حسني ناهي.الصحة االجتماعية
 التوافق النفسي واالجتماعي:

ة متاما من خالل عهو حالة تكون حاجات الفرد من ناحية ومتطلبات البيئة من ناحية أخرى مشب
 .عالقة منسجمة بني الفرد وبيئته االجتماعية
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 المراهقة:
هي مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد وهي من املراحل احلساسة يف حياة كل فرد ملا حيدث فيها من 

اعية فيها املشاكل النفسية واالجتم رتتب عنها توترات انفعالية وتكثرتتغريات فيزيولوجية وجسمية مفاجئة 
 (11)مصطفي زيدان، صاليت غالبا ما تعكر حياة املراهق وتتطلب من احمليطني به التدخل

 األلعاب القتالية:
خاصية ترفيهية ومرهقة وتطويرية شكل من أشكال النشاط اإلجتماعي املنظم من التمارين البدنية وهلا هي 

وانية ،وهذا مايسمونه باخلصومة منوذجية وليست عد، للمشاركني اليت تتوجد بينهم عالقة ختاصمية 
الرياضية ،وهي وسيلة تربوية مهمة تساهم يف التطور اإلجيايب للعديد من اجلوانب عند الفرد سواء كانت 

من كونه كبشر وخوفه م ناملوت واجملهول، وأصبحت او تربوية اختلصه من خوفه األساسي النابع جسمية 
تركيز املمارس الفكري واجلسدي وإطالق قدراته حتت  إكمال تلك التقنيات القتالية اجلسر الذي يوصل إىل

 سيطرة وضبط الفكر.
   ألعاب القوى:

، املتعة ، التميز، أو و الرتفيهأهي عبارة عن جمهود جسدي او مهارات متارس مبوجب قواعد هبدف املنافسة 
ممارستها منذ لى الرياضة، وقد مت من تأثري ع مايضيفها الالعبتطوير املهارات وانفرادها مييزها باإلضافة إىل 

ومن هنا ميكن القول أن هذه احلركات الطبيعية قد نشأت مع اإلنسان منذ طفولته كاجلري و أقدم العصور 
ولكن دون نظام أو قاعدة تذكر ، ومبرور الزمن تطورت هذه الفعاليات واصبح هلا منافسات الرمي والقفز 

   ووضع هلا انظمة وقوانني إلدارهتا .
 الدراسات السابقة:

م(، واليت هدفت إىل حماولة التعرف على الطالب املوهبني 8887دراسة حممد السيد حممد صديق ) -8
ومشكالهتم النفسية واالجتماعية وما يعوق توافقهم الشخصي واالجتماعي، وحماولة تصميم برنامج 

نفسي هلم، واستخدام مقياس لإلرشاد النفسي من أجل رفع مستوى الصحة النفسية وحتقيق التوافق ال
، واستخدام الباحث -مجاعات املواجهة -للتوافق النفسي بأبعاده املختلفة، ومت إعداد الربنامج اإلرشادي

طالبا من بني الطالب احلاصلني على درجات منخفضة يف  81املنهج التجرييب، وتكونت العينة من 
 .ئية املناسبة يف معاجلة البياناتاألساليب اإلحصا تالنفسي، كما استخدم مقياس التوافق

املواجهة، كان له فاعلية واضحة يف : أن الربنامج اإلرشادي املستخدم وهو مجاعات وكانت أهم النتائج
 .(8887)حممد السيد حممد صديق ، حتقيق التوافق النفسي بأبعاده املختلفة
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 :م(2002دراسة حسين محمد األطرش )-2
لتوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالذكاء لدى عينة من طلبة الثانويات إىل التعرف على ا تواليت هدف

التخصصية بشعبية مصراته بلبيا، وفقا ملتغريي اجلنس والتخصص، وحماولة تفسري هذه العالقة، واستخدام 
طالبا  114الباحث املنهج الوصفي اإلرتباطي، واختريت عينة البحث بالطريقة العشوائية، وبلغ قوامها 

 البة من كليات العلوم اإلنسانية والتطبيقية.وط
وكانت أهم النتائج: عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني التوافق النفسي االجتماعي، والذكاء لدى العينة 

بني التوافق النفسي االجتماعي والذكاء لدى  طيةعدم وجود عالقة ارتبا 1.15الكلية عند مستوى داللة 
وجود فروق غري دالة إحصائيا يف التوافق النفسي االجتماعي  -لدى اإلناث الذكور ووجود هذه العالقة

 (.1115)حسني حممد األطرش ، وفقا ملتغريي اجلنس والتخصص
 :م(2003)العابدين عبد الرحمن دراسة كاميليا زين  -3

باحثة على تأثري برنامج تروجيي على التوافق النفسي لدى املسنني، واستخدمت ال التعرفوهدفت  إىل 
القياس القبلي والبعدي، املنهج التجرييب باستخدام التصميم التجرييب جملموعة واحدة من املسنني مستخدمة 

املسنني مبدينة  مسنا من دور 18حيث بلغ قوامها  .ومت اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية
 .العربيةطنطا مبحافظة 

 وكانت أهم النتائج:
يف  42.86%التحسن بنسبة  -رتوجيي إجيابيا على مستوى التوافق النفسي لدى املسننييؤثر الربنامج ال

 18.57%التحسن يف القياسات الثالثة ما بني  تراوحت نسبة -لدى املسننيالنفسي فق مستوى التوا
  (1111)كاميليا زين العابدين عبد الرمحن ، للقياس البعدي 42.86%للقياس القبلي، و

 بده: عن سوء التوافق الطالب المراهقين:دراسة ميخائيل ع
هدف هذه الدراسة هو معرفة العوامل اليت ميكن أن تؤثر على سوء التوافق عند الطالب املراهقني، وقد 

حالة من حاالت الطالب املراهقني يف املدارس الثانوية باإلسكندرية،  81مشلت الدراسة عينة قوامها 
املراهقني وعدواهنم ملدرسة، وسوء التوافق يف البيت وحاجات وذلك للتعرف على السلوك الشاذ يف ا

 .وشعورهم باإلمث
 العينة بطريقة عشوائية.اختريت م املنهج الوصفي التحليلي و استخد -

 اتبع الباحث أسلوب دراسة احلالة كمنهج وتوصل إىل نتائج مفادها أن هناك:
ية والنواحي الصحية والقدرات العقلية عوامل تتصل بشخصية الفرد مثل درجة النمو والصفات اجلسم

 وأمهها الذكاء، وبعض العوامل املتصلة بالناحية النفسية كالعادات والعواطف.
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 .وعوامل متصلة بالبيئة كاحلالة االقتصادية وشخصية الوالدين، وطرق تربيتها ألبنائهما والعالقات األسرية
لرتبية وطرق التدريس وعوامل اجتماعية كوسائل وعوامل متصلة باملدرسة كالنظام التعليمي، وأساليب ا

اعت إىل وعموما فإن هذه الدراسة استط .ندية واجلماعات والرتاث الثقايفالتسلية املادية ومجاعة الرفاق واأل
حد ما إظهار أهم العوامل املؤثرة يف سوء التوافق خاصة العوامل املدرسية، حىت ميكننا االهتمام هبا وحماولة 

 .( 8878)ميخائيل عبده، ىت ال تكون معوقة للتوافق ننشده للمراهقحتسينها، ح
 الدراسات األجنبية: -ب

(، واليت هدفت إىل التعرف على العالقة بني 8811Abraham Sperlingدراسة إبراهام اسبريليج )
نة املنهج الوصفي، وكانت عي ثتوافق الشخصية واإلجناز يف أنشطة الرتبية الرياضية، واستخدم الباح

 من غري الرياضيني. 811العبا من الرياضيني اجلامعيني واحملليني و 878البحث  قومها 
وكانت أهم النتائج: وجود فروق بني جمموعات البحث يف النواحي الدينية واحلالة التعليمية والوظيفية 

 .الرياضيني أكثر انبساطا  وإعالء من جمموعة غري الرياضيني -للوالدين
(، واليت هدفت إىل 8885CRUCK & GROTPETERوجروتبينر )دراسة كريك،  -

التعرف على طبيعة عالقة كل من جنس الطفل، والتوافق النفسي واالجتماعي بالسلوك العدواين لدى 
تلميذا وتلميذة من  488األطفال، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

موجبة  ةالسادس االبتدائي، وكانت أهم النتائج: يوجد عالقة ارتباطي الذين يدرسون بالصف الثالث حىت
بني كل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب واملفهوم السالب عن الذات، والسلوك العدواين لدى 

 .مع تقدم أعمارهماألطفال يرتفع لدى مستوى العدوانية  -األطفال من اجلنسني
 الدراسات: تحليل

ابقة املرتبطة، اليت تناولت يف جمملها به الباحث للدراسات والبحوث الس لعلمي الذي قاممن خالل املسح ا
 التوافق النفسي واالجتماعي، واملرتبطة بالرتبية والرياضية، توصل الباحث إىل النتائج التالية:

( املنهج الوصفي أما الدراسات 88-81-8-1-7-5-4-1) من حيث املنهج استخدم الدراسات
تلك الدراسات، أما العينة  وإجراءاتلطبيعة وأهداف  تهج التجرييب ملناسبهاستخدمت املن (8-1-1)

( يف 8184( كما يف دراسة حممد السيد حممد صديق و)81فاختلفت أعدادها حيث تراوحت ما بني )
مسنني(  -طالب جامعيني -تالميذ -دراسة السيد خري اهلل تنوعت العينات حيث احنصرت يف )أطفال

لفت الدراسات السابقة يف طريق اختيار العينة واحنصرت يف الطريقة العشوائية والطريقة الطبقية واخت
والطريقة، كما اتفقت كل الدراسات على استخدام املعاجلات اإلحصائية وذلك طبقا ملتغريات العشوائية 

راف املعياري وطبيعة أهداف كل دراسة كما احنصرت نلك األساليب يف: املتوسطات احلسابية واالحن
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 tريسون واختبار "ت" بوالتكرارات والنسب املئوية ومعامالت الصدق والثبات بأنواعها ومعامل االرتباط 
TEST ." 

ومما سبق ميكن القول أن معظم نتائج الدراسات السابقة اليت تعرضنا إليها تشري إىل أن الفاعلية والتأثري 
 .اعياإلجيايب يف حتقيق التوافق النفسي واالجتم

وعلى ضوء ما أشارت إليه الدارسات السابقة من نقاط تباين واتفاق يف إطار أهداف ومتغريات تلك 
ق الباحث على هذه الدارسات استخلص األسس العلمية واملنهجية البحثية يف يالدراسات، ويف ضوء تعل

 النقاط التالية:
 .كيفية اختيار عينة البحث -
 . ملناسبتهم لطبيعة ومتغريات وأهداف تلك الدراسةاستخدام املنهجان الوصفي والتجرييب -
اختيار االختبارات واألجهزة امليدانية املقننة وكيفية استخدامها وإجراء املعامالت العلمية هلا خلدمة  -

 أهداف الدراسة.
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 الباب األول:مقدمة 

، والفصل الثاين األلعاب القتالية أما سيتضمن هذا الباب أربعة فصول يتعلق الفصل األول بألعاب القوى 
هذا التوافق ومفهومه  سنتطرق فيه إىل ىسيكولوجيةالفصل الثالث حتت عنوان التوافق النفسي اإلجتماعي 

وخصائصه ومستويات حتقيق هذه التوافق وكذا أمهيته وجماالته وصوال إىل أساليب والعوامل األساسية يف 
، أما الفصل الرابع و االخري فسنتناول فيه خصائص املرحلة العمرية جتسيد التوافق النفسي االجتماعي 

الفرد من خالل التطرق إىل أهم مشاكل وحاجات )املراهقة( بإعتبارها مرحلة هامة وحساسة يف حياة 
   املراهق وعالقة املمارسة الرياضية هبذه املرحلة.
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 تمهيد :
الرياضة هي أحد األنشطة اإلنسانية الرئيسية، فلم خيُل جمتمع بشري من نوع من أنواعها بغض النظر عن 
مدى تطور أو ختلف هذا اجملتمع، وذلك ملا ينتج عن ممارستها من آثار إجيابية على الصحة و العقل على 

رياضية، قد جعلوا الرياضة من صميم حد سواء، و جند يف عصرنا احلايل أن باحثي الرتبية البدنية و ال
سعيهم لتأكيد البناء املعلومايت لنظامهم األكادميي، كما أصبح باإلمكان النظر إىل الرياضة نظرة مشولية، 
فتجدها مادة أساسية من كل مواد املنهاج التعليمي، يف مجيع اجملتمعات و يف كل الشعوب بدون استثناء، 

نشاط اإلنساين املتناهي األطراف دون تناول أبعاده االجتماعية و لذا نرى من الصعب تناول هذا ال
 الثقافية، و ال ميكن جتاهل املغزى االجتماعي هلذا النشاط اإلنساين الواضح.   

 / نشأة ألعاب القوى :1.1 
 من املعلوم أن العاب القوى نشأت مع نشأة اإلنسان، حيث انتشرت يف بالد الصني واهلند قبل تارخينا    

 03املعروف، وقد عرفت أيضا هذه األلعاب يف حضارة بالد ما بني النهرين، وجزيرة"كريت" منذ أكثر من 
 . ( 93،ص9111)يعقوب،  قرن وقد عرفت باسم " فن االتالتيكا"

هذا املصطلح مشتق من اللغة اليونانية القدمية وقد أطلق على جمموع ألعاب القوى كمصطلح رياضي   
سنة قبل امليالد إذ ظهر يف كتابات " بندارس" و" جالديانور" ، واصبح بعد ذلك  633وذلك منذ حوايل 
 شائع االستعمال .

قبل امليالد يف نطاق األلعاب األثينية  9540إن أول مسابقة أللعاب القوى جرت يف بالد اإلغريق عام    
 95أربع سنوات ، فظلت ملدة  قبل امليالد وكانت تقام كل776اليت مهدت لوالدة األلعاب األوملبية عام 

 م يف ساحة جبل اوليمب مقر نيوس اله اآلهلة.983دورة متتالية عبارة عن سباق واحد للجري يف مسافة 
ومع التطور العلمي والتقين ظهر املفهوم احلديث أللعاب القوى يف أوروبا عامة وبالتحديد يف إجنلرتا يف     

ياضية يف إجنلرتا ويف الدول األوروبية األخرى وتأسس االحتاد م، وتتالت املسابقات الر 91مطلع القرن 
م، وبعدها انتقلت هذه األلعاب إىل القارة األمريكية و أقيمت يف 9883اإلجنليزي أللعاب القوى عام 

دولة يف األلعاب األوملبية  99م اشرتكت 9816نيويورك أول مسابقة عاملية يف ألعاب القوى، ويف عام 
 نا فكانت ألعاب القوى من صلب الربنامج األومليب .احلديثة يف أثي

م  مت تأسيس االحتاد الدويل أللعاب القوى ومنذ ذلك الوقت ، واىل يومنا هذا مازالت 9190ويف سنة    
 األرقام القياسية تتعزز عام بعد عام.
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 / ألعاب القوى :1.1
 / تعريفها :1.1.1

ف إىل تنمية جسدية متناسقة مع تنمية ذهنية لإلنسان ألعاب القوى هي متارين وحركات رياضية هتد 
،فهي تعترب األساس جلميع األلعاب األوملبية، وعصب الدورات األوملبية، ومقياسا للقدرات البشرية يف 

 . حتدي الزمن واملسافة والثقل
ذه تتكون ألعاب القوى من مخسة فروع أساسية هي : اجلري، الوثب، الرمي، احلواجز، املشي وكل ه

 الفروع يضم عدة مسابقات للجنسيني.
جترى مسابقات ألعاب القوى يف ملعب خيصص هلذه الغاية، وكل لعبة يف اجلزء اخلاص به من امللعب  

 الذي  جيب أن خيطط وفقا للقوانني املعمول هبا يف املسابقات الدولية .
 ": ميثل املسافات يف البطوالت الدولية9اجلدول رقم"

 للسيدات للرجال
 م933 م933
 م033 م033
 م533 م533
 م833 م833

 م9433 م9433
 م4333 م4333

 حمواجز933 م93333
 م حواجز533 م حواجز993

 م تتابع5x933 م موانع0333
5x9335 م تتابعx533م تتابع 
5x533كلم  50.914ماراتون  م تتابع 

  كلم"50.914ماراتون"
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 / عائالت ألعاب القوى :1.1.1
 / الجري :1.1.1.1

 .سباقات السرعة تنقسم إىل عدة اختصاصات سباقات السرعة والحواجز: -  
 43 م داخل القاعة  63و 
 63 )م حواجز داخل القاعة )رجال 
 933 )م حواجز )إناث 
 993 /)م حواجز/ وكذا سباقات     533م/533م/033م/933م حواجز)رجال 

 .م5x533م/x033 5م /5x933التتابع                 
: وهي سباق حتمل)مقاومة( وسرعة مورست منذ بداية  سباق المسافات النصف طويلة والطويلة -  

م/ 4333م وكذا النصف طويلة املطولة 9433م/ 833القرن العشرين على شكل منافسات وتضم : 
 م موانع، و أما الطويلة جند املراتون وكذا العدو الريفي.0333م/ 93333

 /الـقـفـز:1.1.1.1
قسم إىل أربعة نشاطات يف جمال ألعاب القوى وهي :القفز العايل،القفز الطويل،القفز الثالثي وكذا القفز وين

بالزانة،  حيث أن التقنية القاعدية تبقى نفسها لكل املنافسات "األنشطة" وميكننا أن نقسم كل نشاط إىل 
 أربعة مراحل وهي :السرعة االبتدائية،االرتكاز،التحليق،السقوط

 / الرمي:2.1.1.1
 ضمن هذه التسمية جند أربعة نشاطات وهي: رمي اجللة، رمي القرص، رمي الرمح، رمي املطرقة.

منافسات الرمي يف ألعاب القوى ميكن متيزها بالطريقة اخلاصة لرمي األداة، وذلك بتقنية مثلى للحصول 
داة ميكن ذكر تداخل مخسة عوامل على تسارع أعظم،آخذين بعني االعتبار قواعد اللعبة فللقيام برمية لأل

  :وهي
 . علو التحليق 
 . سرعة التحليق 
 .زاوية التحليق 
 . املقاومة يف اهلواء 
 .اجلاذبية 
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 / المنافسات المركبة:1.1.1.1
وتشمل كل من اخلماسي، السباعي، العشاري  ولكن يف األلعاب األوملبية يتم التنافس إال يف منافسيت     

 .السباعي و العشاري
 / لمحة تاريخية عن سباقات المسافات النصف طويلة:2.1
من أول نتائج املتفوقني يف هذا النوع من السباقات يف األلعاب األوملبية األوىل يف أثينا، نذكر نتيجة     

ثا وذلك 00د و5م يف 9433ثا وكذا يف  99د و 0م يف  833" الذي قطع مسافة fleckاألسرتايل"
 سنة 
م مث تقليص الوقت إىل 9433احلايل أن هذه النتائج عرفت حتسنا كبريا، مثال مسافة نالحظ يف وقتنا    

 ثا وهو الرقم القياسي احلايل هلذه املسافة للعداء هشام القروج.06د و  0أن وصل هذا األخري إىل 
يات لكن هذا التحسن مل يأيت بعامل الصدفة بل بفضل تقدم وحداثة التدريبات وكذا تطور اإلمكان      

 الفردية للرياضي .
ثا يف فرنسا، محولته  44د و 95بوقت قدره  9103م لسنة 4333" الفائز يف مسابقة josefمثال: "

 كلم يف اليوم .7إىل   6األسبوعية كانت بقطع معدل 
أما حاليا طرق التدريب عرفت تقدما بصفة مذهلة، حيث أن عدائي املستوى العايل هلذا االختصاص     

كم وبشدة 963كلم إىل 993صتني تدريبيتني يف  اليوم وحبجم أسبوعي للسباق يرتاوح بني يقومون حب
 مرتفعة.

 /لمحة تاريخية عن سباقات المسافات النصف الطويلة الجزائرية:1.1
أما بالنسبة للسباقات النصف طويلة اجلزائرية فقد عرفت أول ظهور على الساحة الدولية سنة      

 ثا، وراء السويدي  57د و0م يف وقت يقدر بــ 9433ع )مربوك( مسافة يف باريس أين قط9151
"strond" وبالتايل حتطيم الرقم القياسي الفرنسي الذي كان  حبوزة "mercel honsenne وكذا  "

  .م9433"   فكان باحلق أول رقم قياسي جزائري يف مسافة  jules ladomegnesرقم"
بة من العدائني صنعوا حقا جمد اجلزائر أعادوا االعتبار إىل رياضة ولكن يف العشرية األخرية ظهرت خن   

ألعاب القوى بصفة عامة، برفع العلم اجلزائري يف خمتلف املنافسات الدولية كاأللعاب األوملبية، وبطوالت 
رالدين العامل وكذا الرابطة الذهبية يف خمتلف ملتقياهتا،فال شك أن الكل يتذكر بروز ذلك العداء الظاهر" نو 

مورسلي"، فكان باحلق ملك هذا االختصاص باستحواذه على معظم األرقام القياسية ملختلف املسافات 
م  و املايل لعدة مرات ،وكذا عزالدين  برامهية يف اختصاص اقل ما يقال عنه صعب 9433النصف طويلة:

 .9110م موانع" ،صاحب املرتبة الثالثة يف أوملبياد برشلونة 033"
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بالنسبة للرياضة النسوية يف هذا االختصاص،هي األخرى أحسن متثيل ذلك ظهور بطلتني أوملبيتني  أما     
م، وكذا نورية بنيدة مراح بطلة سيدين 9433يف سباق  9110ومها ، حسيبة  بوملرقة بطلة أوملبياد برشلونة 

 يف نفس االختصاص. 0333
ف الطويلة مثلت ومازالت متثل أحسن متثيل من كل هذا ميكن القول أن منافسة السباقات النص     

 للرياضة اجلزائرية بصفة عامة وألعاب القوى بصفة خاصة .
 / المبادئ المنهجية للتدريب الرياضي في ألعاب القوى:1.1

 / مبدأ اإلدراك والفعالية:1.1.1
الرياضي ال جيب أن العداء واملدرب يكونان فريقا، كالمها يفهم بوضوح األهداف اليت يسعيان إليها، ف    

جيهل األساس املنطقي لكل أشكال التدريب، أو ال يكون لديه احملرك أو الدافع لتنفيذ كل أوامر املدرب، 
وهذا بدوره يعتمد على درجة التدريب واإلدراك ، وهذا ال يعين أن املدرب جيب أن يتحدث إليهم إىل 

س عليه إال توفري أدوات التعليم، وشرح أقصى حد بشرح كل شيء واإلجابة عن كل سؤال، فاملدرب لي
 .النقاط الوثيقة مبحتوى التدريب، وتوضيح بعض املعلومات لفهم مواضيع معينة لنجاح عملية التدريب

 / مبدأ استخدام الحواس:1.1.1
إن املفهوم الواسع  لكلمة اإلحساس، هو جمموعة احلواس البصرية واملرئية ، السمعية، اللمس واحلركية     

 واجب احلركي على أن يكون هذا االستخدام بصورة أسرع وأفضل لتنفيذ هذا الواجب.لل
فتكرار األداء املهاري أثناء التدريب بتقسيم املهارة والتدرب بشكل ناقص أي غري تام، رمبا يؤدي إىل بناء 

 قامسي)لتايل من الصعب تنفيذ املهارة بإتقان وتكاملمعوقات التحكم والسيطرة يف األداء املهاري وبا
 (38ص   ،0333،

إن حياة اإلنسان بأكملها عبارة عن موجة واحدة كبرية / مبدأ خاصية دوران عملية التدريب :2.1.1
 متر بثالثة مراحل :

  :هي مرحلة الوصول إىل القمة. األولى 
  :هي مرحلة اهلبوط أو االخنفاض. الثانية 
  :هي املرحلة الوسطى وهي مرحلة االحندار من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية. الثالثة 

والتدريب الرياضي الواقعي يأخذ بعني االعتبار هذه اخلاصية اخللقية  للحياة، خيطط هلا يف حلقات    
ستمر إىل وتوجد يف عملية التدريب دورات صغرية و متوسطة ومدهتا عدة أسابيع وكذا دورات كبرية واليت ت

 .ستة أشهر أو عام كامل
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 / مبدأ القدرة على التوصيل والفروق الفردية :1.1.1
يقصد بالتوصيل، قدرة املدرب على توصيل املعلومات، حيث هذه األخرية جيب أن تصاغ يف أشكال     

العداء  بسيطة وسهلة لكي تكون سهلة الفهم وعميقة التأثري على العداء، فهم املدرب هو معرفة إمكانيات
 وتنظيم التدريب حىت يصل العداء إىل افضل مستوى.

 :/ مبدأ الزيادة التدريجية لألحمال1.1.1
درجة ونسبة التغريات يف جسم العداء تتقدم نتيجة التدريب معتمدة على حجم وشدة التمرينات       

ينما إذا زاد تركيز األمحال  املستخدمة، فكلما كان حجم األمحال التدريبية كبريا، كلما كان التكيف أقوى، ب
كانت عملية االسرتجاع الزائدة واليت تلي عملية التدريب اكثر صعوبة وتكون عملية التكيف يف هذه احلالة 
غري مستقرة، فمعدل سرعة زيادة أمحال التدريب، جيب أن يكون له ارتباط مبعدل سرعة تكيف العداء، 

تأخري يعمد على شدة وحجم احلمل والقدرة الفردية فأجهزة العداء تتكيف مع كل محل جديد وبعض ال
 (99ص  ،قامسي ) لكل عداء للتكيف مع هذا احلمل وهناك ثالثة طرق للزيادة التدرجيية للحمل

 . النوع التصاعدي 
 .النوع اهلرمي 
  .التموجي 

 / مبدأ التخصص:1.1.1
د من املسافة، وكذا االستمرار  من الضروري لتكوين عداء جيد أن يكون تركيزه منصبا على نوع  واح     

( البدنية للعداء، إذ عدم التدريج وراء القدرة الرئيسية بشكل كبري la formeيف تطوير وحتسني اللياقة )
سوف يؤدي إىل ضعف يف األداء، هذا يعين أن حتقيق النجاح يف ا ملسافات النصف طويلة، جيب تصميم 

 مترينات اجلري. الوحدات التدريبية اليت حتتوي  معظمها على
 / مبدأ االستمرارية في التدريب :1.1.1

ال توجد هناك لياقة  ثابتة، أي أن هذه األخرية ال تدوم، فكل تداخل يف عملية التدريب يؤدي إىل      
 تراجع نسيب يف لياقة العداء، فإذا أردنا أن حنافظ على التغريات املرفولوجية والوظيفية، 

وجيب أن تصنف مبعىن أن يكون هلا هدف أو جمموعة  أهداف تكون دقيقة يتطلب استمرار التدريب، 
وحمكمة،  و جيب أن يكون خمططا هلا نتائج جمموعة اختيارات موضوعية، والتدريب الرياضي عملية طويلة 
وذات مشوار طويل تتطلب نشاطا تدريبيا فعاال يتضمن التأثري املستمر والثابت على العداء،حيث أن 

 .تسب وحتافظ عليها ومن املمكن العمل على زيادة تقدمهااللياقة تك
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 / عموميات على المسافات النصف الطويلة:1.1
 / تصنيف المسافات:1.1.1

إن التصنيف يف املسافات نصف الطويلة والطويلة خمتلف عن تلك اليت عرفناها يف املاضي، أي املسافة      
 فيزيولوجية هي القاعدة اليت حتدد هذه املسافات.وحدها هي اليت حتدد ذلك، و اليوم اآلليات ال

 الترتيبات حسب المسافة : -
  م موانع . 0333و 9433، 833النصف الطويلة 
 ( النصف طويل الطويلDemi fonf long )4333م.93333و 
  م.93333الطويل، كل املنافسات األكرب من 
 الترتيبات حسب اآلليات الفيزيولوجية : -

 ب دور هام يف كل هذا حيث :النظام اهلوائي يلع
  ( النصف طويل تتدخل فيه االستطاعة العظمى اهلوائية والقدرة الالكتيكية أي اللبنيةcapacité 

lactique.) 
  .الطويل يتدخل فيه القدرة العظمى اهلوائية 

كل حماولة   هذا الرتتيب يوضح لنا األمهية اليت يلعبها النظام اهلوائي يف خمتلف أنواع السباقات، ومنه    
 (0333،بوفاروة )حتسني يف النتائج توجب حتسني أعظمي لالستطاعة والقدرة اهلوائية

 / طرق وأساليب التدريب للمسافات النصف طويلة:  1.1.1
 (.03ص   ،9117،الفتاح  )هناك ثالثة أساليب عامة نذكرها فيما يلي

 أساليب هتدف إىل حتسني وتطور التحمل 
 ضر اجلسم لتحمل اجلهد اخلاص.أساليب مرحلية اليت حت 
 . أساليب لتحسني خمتلف أنواع التحمل اخلاص وكذا أنواع السرعة  وتغري اإليقاعات 

 :/ أساليب تهدف لتطوير وتحسين التحمل1.1.1.1
 األهداف:  -
  . احلصول على إمتام ومواصلة مسافة نسبية مستهدفة 
  .جهد متواصل والشدة نسبيا ضعيفة 

 التأثير: -
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ن/د 963ن/د بالنسبة لعدائي املستوى العايل وحىت  903اىل 903) ثير على المخطط القلبي:* التأ
 بالنسبة للمبتدئني ( )ن/د : تعين نبضة /الدقيقة(

: البحث عن حالة استقرار تنفسية، نسبة األكسوجني لتعويض اجلهود * التأثيرعلى المخطط الرئوي  
هذا الشكل من التدريب يستدعي عوامل القضاء على  املبذولة أثناء العمل العضلي )عمل هوائي(

الفضالت السامة املرتاكمة بعد العمل العضلي املطول، و تأثريها على األعضاء كالكبد والكليتني لذا 
 الميكن االستغناء عنه يف العمل للحصول على لياقة بدنية جيدة.

 الوسائل المستعملة: -
 .الطبيعة 
    للتجاوز.ميدان مستوي وكثري األودية 

 / أساليب مرحلية:1.1.1.1
 األهداف : -

التحضري للجهد اخلاص والسرعة، يُعودان الرياضي على التأقلم مع التغريات احملتملة كفقدان التوازن      
النفسي، أو جهد يؤدي إىل ارتفاع الناتج القليب  حنو منطقة معتربة كمنطقة " حامسة " فيما يصل اإليقاع 

 بضة  يف الدقيقة.ن 983القليب إىل 
 :الوسائل المستعملة -

التدريب على مراحل ميكننا من احلصول على تدرج طويل املدى، فاالستعمال الغري تام هلذه الوسيلة ال     
 يسمح بتحقيق ما يلي :

   . حتسني وتطوير الصفات العضلية العصبية وفعالية اخلطوة 
   .التغلب على خماوف املسافة 

 دف إلى تحسين أنواع التحمل الخاص وكذا أنواع السرعة أو تغييرااليقاعات:/أساليب ته2.1.1.1
 األهداف: -

تطوير وحتسني الكثافة والشدة بواسطة ألعاب شبه رياضية وكذا أساليب تقنية تساهم يف حتسني      
 االستطاعة و كذا اخلطوة اليت تلعب دور هام يف املراقبة وكذا تنسيق احلركات.

امة التدريب بالنسبة لعدائي املسافات النصف طويلة يتم بالتكرار املنظم للتمارين املختلفة، و بصفة ع     
حيث هذه األخرية تسمح بتحسني النتائج ملختلف امليكانيزمات الفيزيولوجية املطبقة واملستهدفة أثناء 

 .عملية اإلنتاج الطاقوي 
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 :/تحليل تقني لمنافسات السباقات النصف طويلة 2.1.1
 االنطالق : -

م، االنطالق يعطى بعدم األخذ بعني  833بالنسبة للمنافسات النصف طويلة باستثناء سباق      
االعتبار رقم الرواق، ففي كل املسافات تعطي إشارتني )االستعداد، االنطالق بعد مساع   صوت 

 املسدس(
تتواجد راية وحكم وكذا اخلط املائل م، املائة مرت األوىل جتري باحرتام الرواق، وبعدها  833يف سباق     

 الذي يدل على إمكانية العدائني للتنافس على شكل جمموعة حيث عند االنطالق يتوجب وجود:   
  . تسارع اعظم 
  . جهد أقصى 
   . قطع التنفس خالل األمتار األوىل 
   . تزايد مستمر لطول اخلطوات 
   . تزايد التواتر مع البداية ومع اخلطوات األوىل 
   .احنناء الظهر يف بداية السباق لضمن فقدان توازن حنو األمام بالنسبة للرياضي 

 الجري عن بُعد: -
 إن حتليل دورة واحدة ميكن أن يكون كافيا لتحليل سباق بكامله، حيث يف كل دورة تتعاقب مرحلتني :   

 تنقسم هي األخرى إىل مرحلتني : * مرحلة االرتكاز:  
 مرحلة التباطئ. .9
 لة الدفع مرح .0

 تنقسم هي األخرى إىل مرحلتني:* مرحلة بدون االرتكاز: 
 خطوة أمامية. .9
 خطوة ورائية. .0

 عمل الجذع واألطراف: -
الطريقة اهلوائية إلنتاج الطاقة، حيث أن استهالك    %43عدائي املسافات النصف طويلة يستعملون 
ون األطراف مسرتخية خالل ل/د، وهلذا جيب أن تك 983األكسجني يصل يف بعض األحيان إىل  

 السباقات، حيث كلما كربت سرعة العداء كلما كرب احنناء جسمه.
 سم. 003سم إىل  983طول اخلطوة من  - 
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 خطوات يف الثانية. 5تواتر اخلطوات يصل إىل  - 
، عندما يزداد رمت السرعة، فان مدة االرتكاز وزمن التحليق ينقص عند العدائني ذوي املستوى العايل    

 الزيادة يف رمت السرعة يتم بواسطة التخفيض يف طول اخلطوات وبالزيادة يف تواترها" ربح السرعة".
 
 
 
 
  الجري في المنعرج:  -
 متر األخيرة":111الخط المستقيم السابق لخط الوصول" -

 يتم حسب نوع املسافة، وميكن مالحظة تدخل بعض املتغريات :
 ـ الزيادة يف تواتر اخلطوات .

 ـ الزيادة يف احنناء اجلذع واألطراف إىل األمام ملواجهة خط الوصول.
 .در نصي عبود .موسوعة كنوز معرفة ريضية .(1999) .ب .م ,يعقوب

 

 * الوزن    1السرعة *                        

 التواتر القلبي =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطر المنعرج                         
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 تمهيد:
الفنون القتالية احلديثة مبنية على أساليب القتال القدمية اليت كانت شائعة يف بالد كالصني اليابان. وهي 
غالباً متارس اليوم كنوع من الرياضة، أو كطريقة للحفاظ على اللياقة البدنية أو للدفاع عن النفس. يستغرق 

 .اإلنضباط لدى الطالب ى تربية القوة وتعلم الفنون القتالية الكثري من الوقت وهي ترتكز عل
 األساليب القاسية واألساليب اللينة

للفنون القتالية أساليب متعددة تصنف يف قسمني: األساليب القاسية واألساليب اللينة. تعتمد األساليب 
 .واإلنسيابيةالقاسية على القوة والسرعة والركالت العالية. أما األساليب اللينة فتقوم على احلركات البطيئة 

 تعلم الفنون القتالية
تدرس الفنون القتالية اليوم يف مدارس خاصة حول العامل. يبدأ الطالب مجيعهم من املستوى ذاته ويتعلمون 

 .احلركات تدرجيياً على مدى سنوات عدة. يطلق على الشخص املتمرس يف الفنون القتالية لقب الـ "معلم"
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 كاراتيه:أوال رياضة ال
 هيد :ـتم

إن رياضة الكارايت رياضة جد تقوميية حيث أهنا جتمع بني البعد اجلمايل حلركات ممارسيها والتناسق يف تتابع 
احلركات ومن هذا بدأنا بإعطاء حملة تارخيية وخمتصرة عن رياضة الكارايت عامة وتارخيها يف اجلزائر خاصة  ، 

 وذكر أمهية هذه الرياضة بالنسبة للمراهق .   وكذا النظر إىل أهم خرباهتا وأساليبها
 لمحة تاريخية عن رياضة الكاراتي : -2

"  RIYKYكي   –" وتعترب هذه اجلزيرة اليت تقع يف أرخبيل  " ري  OKINAWA   "أوكيناوا 
املهد و تبدوا مثل القالب أين يلتقي العامل الصيين والعامل الياباين ، امتدادا طبيعيا لليابان حنو اجلنوب 

 احلقيقي لظهور القتال بأيدي فارغة أي جمردة من كل السالح ، وهذه املرحلة تنقسم إىل قسمني :
سيطرة الصينيون على هذه اجلزيرة يف عهد اإلمرباطورية " مينق" يف القرن اخلامس عشر فوجد كل  : أوال 

ح أو امتالكه ، وهذا خوفا كي "حتت إرادته وصدور قانون صارم مينع استعمال السال  –الشعوب  " الري 
    من الثورات احملتملة ضده ، وقد ساهم كثريا ) القانون ( يف ترقية الدفاع واهلجوم بأسلحة طبيعية 

 الركبة ...(. –املرفق –اليد  –) الرجل   
 وحسب املناطق املوجودة يف اجلزيرة ظهرت ثالث مدارس قاعدية وهي :

 يت          -شوديSHODI-TE 

 يت  -هنا            NAHA-TE 

 يت      -طماري  TOMARI-TE .( ، 414، ص  4002علي مروش) 

عن طريق املهاجرين والتجار واملسافرين إىل  تأيتوقد تطورت هذه التقنيات بفضل املعلومات اليت كانت 
 أوكيناوا واملتعلقة بتقنيات القتال مثل فن " أكومو الصيين " .

ماكن سرية ويف الليل بعيدا عن األضواء فأصبحت األيدي واألرجل أما التدريبات فكانت تؤدى يف أ
أقوى من األسلحة احلقيقية فأصبحت األصابع أحد من السيوف واملرافق والركب أخذت قوة املطارق 
ومقدمة الذراع أصبحت أقوى من احلديد ..... وهذا ألن تقنية أوكيناوا كانت مبنية على السرعة 

 . القصوى والفعالية التامة

 TE-OKINAWAيت "   –م انتشرت تقنية اجلزيرة " أوكيناوا 1000: انطالقا من  ا ـانيـث
ومشلت كل اجلزيرة لكن هذه املرة كان اهلدف سليما فاعرتف هلذه التقنية على أهنا وسيلة رائعة للرتبية 

 البدنية واألخالقية ، مث قرر إدخاهلا يف املدارس ويعود الفضل للسادة :
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 " كتيريو ميقاونا"        ايتوس أنكوج"    

يت ( وتعترب هذه املرحلة من أهم  -اللذان قاما بوضع أول منط كالسيكي لتدريس تقنية ) أوكيناوا 
 املراحل التكوينية والتدريبية حبيث ظهر للوجود أساتذة رسخوا يف التاريخ بفضل العمل الكبري الذي 

شوكي مونويب  –شوطوكي كيامو  -كنوميا بويت  –كوشي وهم " جيشني فينا  ،  قدموه لفن الكارايت دو
 (00، ص  1001سبع أمحد ، ) شوجني مياقي ". -شوجو أوقيسوكي –ايدن ياهوكي  –

ويف بداية القرن العشرين اتفق أساتذة أوكيناوا على نشر وتعليم فنهم القتايل ومن بينهم كان األستاذ 
" وقد تدرب   SIRYه إىل مدينة " سريي م والذي يعود أصل1080جيشني فيناكوشي ولد سنة 

م قام باستعراض يف كيوتو مث بطوكيو سنة 1018منذ طفولته على العديد من الفنون القتالية ، وسنة 
فاستقطب اآلالف من احملبني للفنون القتالية حىت ممارسي اجليدو حيث كانت عالقات  ، م1044

–لفن اجليدو جيقاروا JISHIN FINAKOSHI   فينا كوشيجيشني  صداقة جيدة تربط
باستدعاء جيشني فيناكوشي ليقوم باستعراض داخل الكادوكان  األخريكانوا فقام هذا 
KADOKAN   فكان استعراض ممتاز تأثر له الكثري منن خمتصي اجليدو ، وقامت صداقة بني

الفنون القتالية املختصني ، أما صداقة وتواضع األستاذين فيبقى درسا لإلنسانية بصفة عامة وملمارسي 
 بصفة خاصة .

ومباشرة بعد هذا االستعراض املدهش الذي جرى بطوكيو طلب الوزير الياباين للرتبية البقاء يف اليابان 
وتعليم فنه القتايل داخل اجلامعات وباتصال مباشر مع الطلبة الذين يف احلقيقة كان عددهم ضئيل جدا 

( حبيث مانسيموطو،أوتاك ....–أوباطا  –لي ) أوتسوكا لكن كان من بينهم عمالقة الكارايت املستقب
م حيث أقام قاعته اخلاصة 1018يعود هلم الفضل يف نشر وتعميم الكارايت يف أحناء العامل ويف سنة 

يف طوكيو ، ومل يكن فينا كوشي الوحيد الذي قام بتطوير    SHOTOKANاملسماة  شوتوكان 
،  1041رب أسوموتويب  الذي قام باستعراض يف كيوتو عام ونشر الكارايت حيث كان هناك أيضا املد

وكذلك هناك املدرب شوجون مياجي قام بإدخال أسلوب   SHITORYUوقام بتطوير شيتوريو 
 YOSHITAKAهوجاونا إىل اليابان ومساه قوجوريو وكذلك هناك  يوشيتاكا فيناكوشي 

FINAKOSHI  عل يد أبيه يف سن مبكرة رغم الذي تعلم الكارايت  جيشني فيناكوشي وهو ابن
فرتة حياته القصرية إال أنه ساهم كثريا يف تطوير الكارايت من خالل إدخال تعديالت على تقنيات 
الكارايت من بينها خفض الوضعيات األساسية ، حيث أصبحت طويلة وبعيدة وأدخل تقنيات الضرب 

 (414ص  ،4002روش ،علي م )باألرجل اخللفية وفنيات اليوكوقريي واملواشي قريي .
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 تطور الكاراتي في الجزائر : 2-1
احلائز   JIM-ALCHELK( ألول مرة يف اجلزائر بفضل   karateعرف هذا الفن القتايل) 

 على احلزام األسود الرتبة الثانية .

االحتالل الفرنسي لألمر الواقع  رضخوخالل هذه الفرتة وبعد مضي أكثر منن سبع سنوات من احلرب 
، قدان اجلزائر وقبل التفاوض عن االستقالل مع ممثلي احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائريةوأدرك ف

وقاموا   SALAN RAAULرفضوا سياسة حكومتهم حتت قيادة راؤول صالن  الفرنسيون 
( وشرعوا يف تطبيق سياسة األرض احملروقة بنسف املنشآت O.A.Sمسيت )بإنشاء منظمة إرهابية 

ويف غضون ذلك ويف باريس قام شاب ، ل كل جزائري متنقل يف األوساط األوربية العمومية واغتيا
)الذي كان ملتزما بالقضية اجلزائرية ( بتأسيس حركة السلم  LUELEN BLTTERLIفرنسي 

(M.P.D ولكي يقوم هبذه املهمة على أحسن وجه قام بدعوة كل حمرتيف اجليدو و الكارايت، من )
وبقوة يف هذه املعركة ، بالتطور  ح لرواد الفرنسيني للكارايت جيم الشيوا جهة أخرى قام أحد القادة

باربور ، وحتدثت عنهم الصحافة والسينما فأصبح لديهم صدى   اسموأسس جمموعة قوية أطلق عليها 
حمرتف يف الكارايت والذي كان خمتص يف  ROYER BUITHEكبري ووافقه يف ذلك صديقه 
جلسد( وكان من رجال املعسكر وأصله من جنوب الفيتنام من منطقة املصارعات املتقاربة ) جسد 

، لكنه قتل دون أن يعلم الكارايت يف  1081تدعى كوتشني ودخل جيم التيخ إىل اجلزائر يف سنة 
بإنشاء قسم أو فرع للكارايت مبوالن واليت تسمى اجلزائر ، وعقب االستقالل مباشرة قام أحد تالميذه 

إىل شارع )  LULEN VERNTتنقل  1081ن بوعلي .ويف سنة حاليا شارع حسيبة ب
 الدكتور سعدان ( وأسس أكادميية الرياضات املصارعة يف قاعة تقوية العضالت القدمية .

كان سامل رشيد أول جزائري يتحصل على احلزام األسود يف فرنسا وقام بتأسيس   1081ويف سنة 
باب الواد T.R.Bبحت فيما بعد واليت أص( J.S.M.Aالشبيبة اجلزائرية الرياضية املسلمة ) 
ومصباحي حممد الطاهر ، الرئيس احلايل للفدرالية M.C.A  ،وكانت بداية كل من بولصنام مدرب 

 (11،ص 4002حزام أسود ،  ). FAKاجلزائرية للكارايت 

 و بعد بضع شهور كان الدور على ولد محودة أمحد ، لطرش مولود خدام ، حمفوظ دمحان و كرماد
 .حسني 

بتأسيس دوجو البوشيدو يف شارع  Kampo الكامبوقام وايل حمفوظ حمرتف يف  1081ويف سنة 
LuLi. 
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 اجلمعية الرياضية لألمن . LASSللحصول على احلزام األسود وأسس هذا األخري يف بلدية 

، و تبارت مخس  م مت تنظيم البطولة اجلزائرية األوىل للكارايت يف اجملمع املدين اجلزائري1081ويف سنة 
يف األخري دوجوا البوشيدو لتفوز  وASC.JSMA.OCM.CFA.SH . مجعيات عن اللقب 

الدويل هلذه  األولنظمت اجلزائر اللقاء  1011باللقب ، ويف سنة Lucien vernt   مجعية 
 الرياضة يف قاعة األطلس يف باب الواد .

الفريق اجلزائري يتكون اللقاء األول بإسبانيا فكان  ومن هذا كان جلزائر دور كبري يف احملافل الدولية وكان
من رشداوي علي ، وايل حمفوظ ، ميشود عمار ، خدام . لقاء اجملموعة اإلسبانية احملرتفة وانتهت 
اللقاءات بالتعادل وكانت مبثابة نصر للفريق اجلزائري نظرا للمهارة العالية اليت يتميز هبا الفريق اإلسباين 

وهو الذي قام  GOJIN-RUNي الدرجة الثالثة يف الشوتوكان والرتبة اخلامسة وكان رشداوي عل
الذي قرر أن  Lucien vernt بتوجيه قاعة الكارايت يف شارع الدكتور سعدان كخلف للسيد  

 يتقاعد .

الفدرالية  إنشاءمتت استقاللية الكارايت عن رياضة اجليدو ، ومت  1002ويف شهر أكتوبر من سنة 
 الكارايت دو . اجلزائرية

وكان كل من السيدان برشيش الوزير السابق للشبيبة والرياضة وهنني هم من يشرفان على تويل مهام 
 تسيري هذه البنية الرياضية اجلديدة .

هؤالء اإلطارات الرياضية تيفاوي شريف ليأخذ بزمام أمور الفدرالية ويف نفس السنة مت  وبعد أن غادر
وكان يوجهها لطرش مولود ملدة أربع سنوات ، وعرف الكارايت يف اجلزائر أوج  الرابطة اجلزائرية إنشاء

 تطورها خالل عهدة السيد شريف تيفاوي ، فقد توفق يف دفع هذه الرياضة إىل مستوى عايل جدا .

ومن بني األلقاب الدولية اليت أحرزت عليها بالدنا ، نذكر منها اللقب الذي أحرز عليه بن قدور رضا 
لة العامل ، إضافة إىل عدة ألقاب افريقية وعربية وكانت اجلزائر متلك عددا هائل من األبطال يف بطو 

 (14،ص 4002حزام أسود ، )الذين كانوا يضاهون الرياضيني األوربيني والدوليني العامليني .

اجتمعت  1000جانفي12ويف سنة   FAKTم استقال السيد تيفاوي شريف 1001ويف هناية 
ويف   Befنتخابية العامة ومنه  أصبح السيد كشاشة عبد العايل الرئيس اجلديد والدي خترج اجلمعية اال

مت اجتماع اجلمعية العامة املختارة يف مركز الرشاقة بالشراقة حيث تبنت قوانني جديدة  4000سنة 
 ملحقة و ضمت إىل كارايت كوشيكي .
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يكرس نفسه ملصلحة  أناجلديد للفدرالية قرر وبالرغم من الصعوبات املادية الكبرية إال أن املسؤول 
 الكارايت .

ومارس السيد مصباحي حممد الطاهر وهو رجل أعمال نزيه لسياسة تكوين حقيقي على املستوى 
أمل السيد مصباحي أن هذه املبادرة ستعطي مثارها يف املستقبل القريب  اإلسرتاتيجيةالوطين وهبذه 

     اليت يستحقها .  وستعيد للكارايت اجلزائري املكانة

مرهون بدور السلطات ببلورة نقول أن مستقبل الكارايت عامة وباجلزائر خاصة  أنويف األخري ميكن 
فكرة " اجلسم السليم يف العقل السليم " ألن حقيقة هذا الفن تظهر جليا نتائجها على ممارسيها نفسيا 

 (11،ص 4002حزام أسود ،  )ومرفولوجيا.

 الكاراتي دو :مفهوم رياضة  2-2
ولكن باالستخدام العقالين  األسلحةهي طريقة فنية قتالية يابانية ليس باستخدام            

لإلمكانيات الطبيعية جلسم اإلنسان عن طريق " اليد ، املرفق ، الساعد ،القدم ، الكعب ..... "على 
بنظام وقوانني خاصة ينفرد أن توجه الضربات إىل األماكن احليوية من جسم اخلضم إلقصائه ، وذلك 

 (AMARA ADOUL , 1991 ,P 13 )هبا .

 :دو  الكارايتوتعين كلمة 

 ة ـارغـف    :  راـاك

 د ــالي   :    يـت

 ق ـريـط    :     دو

أي معناه : طريق اليد الفارغة ، و يبقى اهلدف األمسى من ممارستها هو التحكم و السيطرة على الذات 
 (44، ص 1002، أمحد حممود  )و العقل و الروح . مع التعايش بني اجلسد

 : أهداف رياضة الكاراتي -2

 سلوك هدف ، اشتملت الرياضة القتالية الكارايت على مجلة من األهداف نذكر منها :ملا كان ألي   

 األهداف القريبة : -3-2-1
 . البناء املتكامل و املتوازن للجسم بالصورة الطبيعية و املنسجمة 

 ملهارات القتالية إىل عادات سلوكية .حتويل ا 
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  ما نتفق على تسميته بتحسني مردود الفعل . آواختصار اجلهد اجلسدي والنفسي 

 . الدفاع عن طريق استخدام الوسائل الفطرية الطبيعية وتقوية فعاليتها 

  واملالحظة والبحث . التأملتربية املتدرب على 

  (قة يف النفس، احللم، الصرب، التحكم يف الذاتيس قيم سلوكية إنسانية ) الشجاعة، الثتكر... 

  : األهداف البعيدة2 3--2
  هتدف الكارايت إىل التعرف عن الذات والتدبر يف النفس والتصاحل معها ، والوقوف على أعجاز

 اجلسد وقدراته .

  من جاذبية اجلسد تنمية التوافق اجلسدي الروحي أو حترير الروح 

 ستعماهلا يف غايات سامية .اوكل امللكات النفسية واجلسدية و  تنمية تلك القوى الكامنة 

 . (21غريب عبد الكرمي ، ص  )هتدف الكارايت إىل تصحيح العالقة بني اإلنسان واحمليط اخلارجي 

 مدارس الكاراتي دو : 2-4
 إن للكارايت دو عدة مدارس أمهها :      

 الشوتوكان     -أ           

 يتوريوالش    -ب           

 الوادوريو    -ج           

 القوجوريو   -د            

 : تعين كلمة شوتوكان :ان ـوكـالشوت -أ

 شجرة الصنوبر   :     وــش

 متوج أو تذبذب  :       وــت

 معبد أو مدرسة .    :      انـك

فينا كوشيي "رياضة الكارايت ، وهي مدرسة أب الكارايت األستاذ  هي من أشهر مدارس         
وتتميز هذه املدرسة بتقنيات خفيفة وطويلة املدى وجد فعالة من  " يوشيطاكا " ابنهواملعدلة من طرف "

 كاتا .  48مسافات بعيدة نسبيا ، وللشوتوكان 
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 الشيتوريو : –ب 

وبني واليت تتواسط تقنياهتا بني مدرسة الشوطوكان  كوني مابونيتعترب املدرسة األصلية لألستاذ         
مدرسته ، وتتميز بوضعيات علوية وتنفيذ قوى للتقنيات وهي مدرسة جد منتشرة يف اليابان ، 

 كاتا .  21وللشيتوريو 

 تعين هذه الكلمة :  :  وـالوادوري -ج

 منهج أو طريق السالم     :  وادو

 :    مدرسة  وـري

ميذ للعامل فيناكوشي ويعتمد ويعين الطريق للسالم ، وكان من تأسيس هورونوري الذي هو تل       
 كتابا .  18الشوتوكان ، للوادوريو  كاتاتعلى التهرب باستعمال اهلفوات كما تدرس فيه نفس  

 تعين كلمة القوجوريو :  :   وـوريـالقوج –د 

 :   القوة   وـالق

 :   املرونة  وـج

 :   مدرسة .  وـري

 شوجين مياقيله إىل اليابان وطوره األستاذ مث نق هيقاوانابفضل األستاذ  األسلوبظهر هذا       
الذي كان من دعاة قوة التصدي واملرور فورا للهجوم املضاد أو عدم التصدي متاما إذا ما قدر أن 

 اهلجوم تافه .

  (00 – 00، ص  4002، جملة كارايت بوشيدو )كاتا .  14وللقوجوريو 

 اراتي :ـروع الكـف 2-5
 ني ومها على التوايل :يتفرع الكارايت إىل جزئني أساس

 : KATAالكاتا  2-6

 : اتــاتعريف الك 2-6-1
 :   تعين شكل أو قالب    ةـلغـ

 :   تعين القتال الومهي . اصطالحا
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عل جتارهبم  وهي متارين فردية للتدريب على األسلوب القتايل ، ألفها خرباء الفنون القتالية بناًءا 
لدفاعية واهلجومية وأسلوب املراوغة ومتارين التنفس والتنقل  الشخصية حتتوي على مجلة من التقنيات ا

تؤدى بشكل مرتب ومتسلسل وبرتكيز كبري داخل مساحة حمددة وتشرتط بعض املدارس الدفاعية العودة 
 . االنطالقإىل نقطة 

 ا :ـاتـأهداف الك 2-6-2

 . الرفع من درجة االستنفاد القوي باستشعار روح قتايل حقيقي 

 رة على التخيل والتصور ألنواع خمتلفة من اهلجومات املتوقعة واختاذ القرارات املناسبة لكل زيادة القد
 موقف .

 . تنمية الثقة يف النفس واالندماج احلقيقي بني العقل والروح واجلسم 

 " تنمية املمتلكات الفطرية واستخدامها " النظر ، السمع ، سرعة االستجابة 

  حتسني السرعة والفعالية .مراقبة التنفس وتوسيع اجلهد و 

 . (112املرجع السابق، ص ، غريب عبد الكرمي  )تنمية الفكر التكتيكي 

 : KUMITIEالكميتي "المنازلة "  2-7
 تعريف الكميتي : 2-7-1

 األيدي . التقاءالرتمجة احلرفية لكلمة كيمييت هي 

 إلتقاء :    ميـكي

 :    األيدي    يـت

حيث تنصب مجيع اجلهود املبذولة و طلوبة لدى مجيع الفنون الدفاعية هي اهلدف األول و الغاية امل
مراحل التدريب التحضريية  إىل جعل املتدرب قادر على خوض املناورات بقوة و إحراز النصر ، و اليت 

 ."هي تطبيق لتدريبات خمتلفة عند مواجهة خصم حقيقي  "اجلملة املختصرة ميكننا تعريفها هبذه 

عن قتال بني شخصني أو عدة أشخاص ، ميكن أن يكون متفق عليه أو نصف متفق  أو هي عبارة "
 عليه ".

الكثري من  رأيمهية املهارة التقنية حسب ونؤكد على أن االستعدادات النفسية تفوق من حيث األ
                      اخلرباء
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 :  الكيميتى أهداف2-7-2
 اجليد للذات و اخلصم اإلدراك 

 يع املهارات الفنية الدفاعية و اهلجوميةفرص تطبيق مج.  

 مراقبة التنفس وامتحان قدرة التحمل واملقاومة. 

  و االعتماد على النفس.تنمية الذكاء 

 .تكون الشجاعة والثقة بالنفس 

 .تنمية الرتكيز اجليد من خالل املناورات 

 . (112ابق ، ص غريب عبد الكرمي ،  املرجع الس ) تقبل اخلسارة وتكوين الروح الرياضية 

 بالنسبة للمراهقين : دو أهمية ممارسة الكاراتي 2-8
باعتبار أن رياضة الكارايت تتميز عن غريها مببادئها وأسسها الرتبوية والفلسفية فهي تساعد        

 مثال املراهق على تعلم و اكتساب املهارة احلركية وتشغيل الطاقة الزائدة ليتحرر من االضطرابات النفسية 
تبعده عن العقد النفسية كاألنانية وحب الذات وتساعده على اكتساب  اكبت واالنعزال ، كمال

مستوى رفيع من الكفاية النفسية املرغوب فيها مثال : الثقة بالنفس ، االتزان االنفعايل ، التحكم يف 
 النفس ، اخنفاض التوتر ، هتذيب السلوك العدواين وضبط السلوك املنحرف .

هذا فللكارايت دور يف تنمية اخلصائص البدنية كالقوة والسرعة ورشاقة اجلسم وجتعل ممارسته وإضافة إىل 
دائما على تأهب للقيام بكل األعمال مبرونة وخفة جسمية معتربة ، هذا فضال عن أهنا وسيلة للنمو 

 احلسي احلركي السليم .

 وميكننا تلخيص فوائد الكارايت يف النقاط التالية :

 ملرح اجلسمي واملتعة اجلسدية .تؤدي إىل ا 

 . إعطاء قيمة للجسم وعدم استعماله كآلة فقط 

 . متكن املمارسة الدفاع عن نفسه 

 . تساعد على النمو اجلسمي املتكامل 

 . تساعد على اجتياز سن مطلع النشوة 
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قة حب تريب للمراهق روح التضامن والتعاون حبيث تربطه عالومن اجلانب االجتماعي فرياضة الكارايت 
وتضامن مع أصدقائه املمارسني هلذه الرياضة ، وميكن مشاركتهم يف نفس املشاكل اليت ال جيدها حلول 

    ( 10،ص  4002/4008، وآخرون أفروجن ميني )يف الوسط العائلي أو املدرسي .

 الكاراتي أخالق و قيم : 2-9
 السلوك و مبا أن الكارايت سلوك ، إن مظاهر الرتبية تتجلى يف اجلانب األخالقي و باخلصوص يف جمال

 فإنه يعتمد على التدريب العلمي املتجدد مما خبلق جماال خلقيا أطيب و سلوك سليما .

 ونزاعاته بأن يوجهها ويهذهبا . ميوالتهكما أن املمارس هلذه الرياضة يستطيع أن يكشف يف 

 كغريزة املقاتلة .  بفضل هذا يتمكن املمارس املراهق من التحكم يف الدوافع الغريزية

 وللكارايت عدة أدوار يف جمال األخالق والسلوك منها :

 التحكم في االنفعاالت : 2-9-1
وانفعاالت النصر إضافة إىل هذا جند  اهلزميةإن النشاط التنافسي يثري نوعا من التوتر واخلوف من 

علم املراهق مظاهر السلوك املدرب يف هتذيب السلوك واالنفعاالت الزائدة، و منذ الصغر يت إرشادات
 املستحب املرغوب فيه .

 س :ـة بالنفـالثق 2-9-2
تزيد النفس انتعاشا والعقل تفكريا "  األخريةإن ممارس رياضة الكارايت يكون ذو صحة جيدة وهذه     

مل العقل السليم يف اجلسم السليم " وكل هذا خيلق روح الثقة والطموح ، ويعني على التفكري املتزن والع
، بل لقد تناوهلا دثني أو فالسفة العصر احلديث مل تكن حمط اهتمام العلماء احلالصاحل ، واألخالق 

عدة مفكرين وفالسفة منذ قرون عابرة بقيت جمهوداهتم إىل يومنا هذا ، ويشهد هلا التاريخ ملا حتمله من 
 (14،ص  4002/4008، آخرونو  أفروجن ميني )حنكة يف التفكري وتصور واسع النطاق .

بديهيا نستطيع تعريفها بأهنا طريقة قتال للخلص من العدو بصورة فعالة وحادة شاهنا شان سائر الفنون 
بالفلسفات الدينية املوجودة يف الشرق األقصى األثر البالغ يف تطورها  القتالية ، ولكن كان الرتباطها

لفكر واجلسد والروح ، فلم تعد وسيلة لتصبح طريقة حياة لدى الكثريين حيث أصبح اهلدف منها تطوير ا
ختلص صاحبها من عدوه فقط ، بل ارتقت لتخلصه من خوفه األساسي النابع من نفسه كبشر وخوفه من 
املوت واجملهول ، وأصبحت تلك  التقنيات القتالية اجلسر الذي يوصل إىل إكمال تركيز املمارس الفكري 

 كر .واجلسدي وإطالق قدراته حتت سيطرة وضبط الف
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وإن تكرار التقنيات املمارسة األالف من املرات وحتت مجيع الظروف يوصل إىل أعلى درجات التناسق بني 
 الروح واجلسد والفكر كما يوصل إىل صفاء الروح والرتكيز الفكري املتكامل .

سيطرة وعلى مبدأ الفكر السليم يف اجلسم السليم يكتسب املمارس جسدا قويا وفكرا صافيا وقدرة يف ال
على نفسه وتوجيهها و هتذيبها وضبط إيقاعاهتا ، كما انه يوجد يف املباريات الفرصة الختبار إرادته 
مبواجهة إرادة اآلخرين مما يطور لديه قدرته على التحمل ويكسبه التواضع وإحرتام األخرين ، وهذا طما 

 .ينعكس على تواجده وفعاليته كعضو يف اجملتمع فعال ، متزن ، ومفيد 
وإن عدم الرضا عن النفس يف املباراة ) كما هو الشأن يف احلياة اليومية ( جيعل ذلك املمارس للفن القتايل 
ال يشعر بالرضا عما قدمه ، مما يشكل حافزا عاما يدفعه لتطوير أدائه بالتدرب الشاق واملتواصل يف جمال 

 ممارسته  لفنه القتايل أـو يف جمال فعاليات حياته اليومية .
وإن للخسارة والربح نتيجة حتمية أال وه البحث الدائم عن املستوى األعلى واألفضل ، فليس الفوز إال 
حمطة على الطريق تعطي مؤشرا صحيحا على سالمة نوعية التدرب وصوابيته ،  إىل أن اهلدف األساسي 

 هو املشاركة بإخالص لتحسني األداء بشكل دائم .
 ات والتناسق لدى املمارس احلقيقي للفنون القتالية .وهنا تتجلى فلسفة اكتمال الذ

 :  الجودو10-2

يعترب اجلودو من الرياضات اليت تعتمد على االلتحام مع اخلصم ، وهي رياضة يابانية األصل ، إال أهنا 
ا أصبحت األن ضمن االلعاب الرياضية األوملبية ، واحتلت املركز الرابع بني الرياضات يف العامل العريب فم

 تاريخ هذه اللعبة وما قوانينها ؟
 تاريخ اللعبة :  10- 1 -2

اجلودو لعبة رياضية رصينة تستخدم للدفاع عن النفس جبانب استخدامه كرياضة هادفة ، عرفها مؤسسها 
األستاذ ) جيجوروكانو( باهنا الطريقة الشاملة واالكثر فعالية الستخدام الفكر واجلسد يف اهلجوم والدفاع 

 وفعال .بشكل دقيق 
وهي " تستعمل لبلورة وحتسني عمل وتنمية أعضاء اجلسم ، وزيادة القوى الفكرية واألخالقية هفي العمل 

 اإلجيايب ، ويف املساعدة على حتمل أعباء احلياة العامة ".
 واجلودو لعبة اشتق امسها من اللغة اليابانية ، وحنت من لفظتني )جو( وتعين املرونة و)دو( وتعين الفن أو

الطريقة : غري أن هذا ال يعين أهنا يابانية األصل أو النشأة . فقد عرفت خارج اليابان ، ومورست زمنا 
 طويال قبل أن تنتقل إىل اليابان ، وتنتشر يف ربوعها 
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ق.م خارج اليابان وال نستطيع حتديد املكان الذي نشأت فيه 800امسها القدمي ) جوكوتسو ( عرفت سنة 
 يات وتناقضها .نظرا لتعدد الروا

ق.م وحبضور اإلمرباطور الياباين 410املهم أهنا انتقلت إىل اليابان ،وجرت إحدى منازالهتا حوايل سنة 
)سوينن( بني متنافسني شهريين يف ذبك الزمن مها : ) نومي سوكوم( و )متاكيومايا( من غري أن تكون هلا 

 احد املتنافسني.قواعد تنظمها، أو توقيت ينهيها فهي التنتهي إال بقتل 
 اما الفائز يف هذه املباراة )نومي سوكوم( الذي قتل منافسه بعد عراك طويل وشاق بضرب من القدم .

، عندما عكف الدكتور 1011وأستمرت اللعبة على ماهي عليه من اخلشونة واخلطورة حىت سنة 
احلركات اخلشنة و  )جيجوروكانو( على دراستها فختار بعض احلركات الفنية املناسبة و حذف بعض

 اخلطرية وباشر بوضع القوانني واألسس اجلديدة هلا ومساها )اجلودو( .
أول مدرسة لتعليم لعبة اجلودو، فتطورت فيما بعد وأصبحت معهدا  يعرف حاليا  1004مث إفتتح عام 

 مبعهد )الكودوكان( يف طوكيو عاصمة اليابان.
ولقد إنتظرت طويال حىت  1004ومعرتف به إىل عام واجلودو كلعبة رياضية مل متارس على حنو جدي 

يف اليابان لكنها غابت عن هذه األلعاب  1082إستطاعت الدخول منهاج األهلاب األوملبية يف دورة سنة 
، لتعود من جديد وبشكل هنائي يف دورة ميونخ يف 1080يف الدورة التالية اليت جرت يف موسكو سنة 

و رياضة ميارسها الرجال و النساء بشكل واسع ، عدد لعبيها يناهز العشرة . ولعبة اجلود1014أملانيا عام 
 ماليني العب، وحيملون أربعمائة ألف حزام أسود.

 طرقة اللعب:
تعتمد لعبة اجلودو على التماسك والتالحم بني فردين متنافسني واهلدف هو إخالل توازن اخلصم عن طريق 

 احلركات الفنية مث طرحه على األرض.
سب النقاط على أثر املسك واإللقاء على االرض أما يف حال إستخدامها كوسيلة للدفاع عن النفس حتت

 فإن الالعب يلجأ إىل الضغط على اخلصم لألخالل بتوازنه وطرحه أرضا.
 تدرج الرتب و املراتب:

ملمنوحة لالعب يعترب الدكتور )كانو( اول من رضع نظاما للرتقي يف هذه اللعبة عن طريق األحزمة والرتب ا
 حسب املهارة اليت ميتلكها، واملدة الزمنية اليت مارس خالهلا هذه الرياضة.

فالالعب يرتقى يف األحزمة بعد كل سنتني على األقل يف البداية ويتدرج حسب صعوبة الرتب وطبقا 
 لقانون معهد )الكودوكان( الياباين.
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 وتقسم األحزمة بالنسبة للمارسني إىل قسمني:
 االول: )كيو( ويضم ست رتب هي: القسم
 روكي كيو األبيض الدرجة السادسة. .1
 كوكيو األبيض الدرجة اخلامسة. .4
 يون كيو االخضر الدرجة الرابعة. .1
 سان كيو البين الدرجة الثالثة. .2
 ين كيو البين الدرجة الثانية. .2
 إيك كيو البين الدرجة االوىل. .8

 القسم الثاني: )حزام أسود(:
 م متدرجة كما يلي:ويقسم إلى عشرة أقسا

 شادون. .1
 ين دان. .4
 سان دان. .1
 يودان. .2
 غودان. .2
 روكي دان. .8
 شيشي دان. .1
 كاشي دان. .0
 كودان .0

 جودان. .10

 المباريات:
 تقام مباريات الجودو حسب االوزان كما في المصارعة وتقسم إلى فئات وهي:

 كلغ82وزن اخلفيف: لالعبني الذين التزيد اوزاهنم عن  .1
 كلغ.  10ين التزيد أوزاهنم عن وزن نصف املتوسط: لالعبني الذ .4
 كلغ00وزن متوسط: لالعبني الذين ال تزيد أوزاهنم عن  .1
 كلغ.01وزن نصف ثقيل: لالعبني الذين التزيد عن  .2
 كلغ.01وزن ثقيل: لالعبني الذين تزيد اوزاهنم عن  .2
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 الوزن املفتوح : وال يتقيد باي وزن وجلميع الفئات. .8

 مدة المباراة:
االدوار التمهيدية على حلبة مربعة الشكل طول ضلعها عشرة امتار، مغطاة بقطع  تقام مباريات اجلودو يف

من التتامي. ومدة املباريات يف هذا الدور ست دقائق اما املدة يف الدور النصف النهائي فمدته مثاين دقائق 
 ويف الدور النهائي تصبح مدة املباراة عشر دقائق.

 لباس الالعب:
بدلة اجلودو أثناء التدريب أو املباراة وتسمى )جودوجي( أو كيمونو وهي  جيب على الالعب ان يرتدي

 مؤلفة من سرتة طويلة تكفي لتغطية الوركني وجيب أن تكون فضفاضة وطويلة األكمام .
 والبنطلون جيب ان يكون طويال يغطي القسم االكرب من الساقني.

لراجح أهنا ظهرت منذ عهد سحيق جدا قبل أحد يعلم بالضبط قصة تاريخ ظهور هذه الرياضة، ولكن ا ال
ظهور الكاراتيه مبئات السنني، فقد كانت الرياضة الدفاعية يف اليابان قبل ظهور مجاعة الساموراي هي 

يطلق عليه ) النينجا( وكانت مقتصرة على الرهبان واحلرس اإلمرباطوري فقط، وكانت  )اجلوجيتسو( أو ما
 ، إال أهنا كانت تتطلب ضخامة غري عادية يف الوزن. هناك رياضة السومو املعروفة اآلن

ويف تلك الفرتة قامت احلروب األهلية يف اليابان، وإشتدت إىل درجة خاف معها اليابانيون من إستخدام 
األسلحة ملدة أطول يف تلك احلروب قد يؤدي إىل فناء شعبهم كله، فقرروا أن تكون تلك احلرب بدون 

يتعلم أفراد الشعب العاديون فن الدفاع عن النفس ،إال أن النينجا يستخدمون أسلحة ،فكان البد من أن 
أسلحة، والقتال بطريقتهم صعب وحيتاج إىل عشرات السنني املتواصلة لتعلمه ، والسومو يتطلب ضخامة 
يف الوزن فابتكر الياباين)جيجوركانو(  طريقة قتالية جديدة لصغار احلجم، ويف نفس الوقت بدون سالح 

 أمساها "اجلودو" وترمجها "الطريق القومي".و 
وبالرغم من أهنا رياضة يابانية األصل، إال أن الصيين الشهري ) بروس يل ( كان السبب يف ظهورها 
وانتشارها، عندما مترد على قومه وقرر تعليم فن )الوشو( أو ) الكونغ فو( داخل الواليات املتحدة 

اعيه أمام الناس ليتعلمو فن الدفاع عن النفس من الشرق األقصى كاه، ر وهبذا فتح الباب على مص اإلمريكية
 وحتول ذلك الفن إىل رياضة ، هلا قواعد وبطوالت، بل إن اجلودو أصبح اآلن ضمن الرياضات األوليمبية.

 درجات الرتقي 
 حبسب لون احلزام كما يعرف معظم الناس :

 مث أمحر درجتان. –مث أبيض وامحر  -درجات2أسود وله  –بين  –أزرق  –أخضر  –برتقايل  -أصفر
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ولكل حزام عمر معني، وجيب أن يكون احلكام أعلى رتبة من املمتحنني، مما يضطر بعض ممارسي تلك 
الرياضة إىل السفر إىل اليابان ، من اجل إجراء االمتحان يف الرتب العالية بداية من األسود ذي الدرجة 

 الرابعة.
 يكون الفوز؟كيف تسري املباراة وكيف 

هدف الالعب الرئيسي هو إسقاط اخلصم على األرض عن طريق حركات إرباك معينة،تفقده التوازن وجتعل 
القوة  –محله مث طرحه أرضا سهال، مع حماولة حتقيق ثالثة عناصر يف الرمية بقدر اإلمكان وهي : السرعة 

 اخلصم أرضا اكرب مدة ممكنة . السقوط الكامل على الظهر أو بدون مقاومة . مع حماولة تثبيت –
 والجودو رياضة )كيفية( وليس )كمية ( بمعنى أن لها نقاطا تحسب كاآلتي :

مثن نقطة : وتدعى باليابانية )كوكة( وحتصل عليها عندما  تنجح يف إسقاط اخلصم على املقعدة،  .1
 أو تثبيته أـرضا ملدة عشر ثوان .

 ثانية . 12. أو تثبته ملدة ربع نقطة )يوكو( : عندما تسقطه على جانبه  .4
نصف نقطة )وازاري ( : عندما ترميه رمية جيدة ، ولكن الرمية تفتقد أحد العناصر الثالثة السابق  .1

 ثانية . 42ذكرها أو تقوم بتثبيت اخلصم ملدة 
 ثانية . 10نقطة كاملة )إيبون( : رمية هبا العناصر الثالثة أو التثبيت ملدة  .2

ى اإلبيون، ولكن جيب مالحظة أن النقاط ال ميكن مجعها معا ، إال الوزاري، ويتحقق الفوز باحلصول عل
 فإذا حصل الالعب على اثنني وازاري تكون مبثابة نقطة كاملة وتنتهي املباراة.

أما بقية النقاط فال حيدث فيها هذا ، فإذا حصل الالعب على اثنني يوكو، فال ميكن حساهبا بنصف نقطة 
 لتني ، وإليكم املثال التايل لتوضيح املقصود أكثر :يوكو منفص 4بل حتسب 

 يوكو.1كوكة و   4الالعب )س( حصل على عدد 
 وزاري فقط . 1صل على عدد حوالالعب )ص( 

ة ، يفوز الالعب )ص( حلصوله عل نصف نقطة ، ألهنا تعترب أرقى مقاما ايف هذه احلالة ، وعند انتهاء املبار 
  رياضة كيفية .من نقاط الالعب )س( إذن فهي فعال

 ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر في العب الجودة ؟
 قوة التنفس ، وهي أهم عامل ، وإن كان كثريون ال ينتبهون هلا . .1
 التحرك دون رفع القدم من على األرض ، واحملافظة على مسافة ضيقة بني الفخذين. .4
الظهر ، نظرا خلشونة الزي التعود على خشونة اجللد دائما ، خصوصا يف منطقة الكفني كلها و  .1

 نوعا ما بالنسبة للرياضات العنيفة األخرى .
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 القوة البدنية ، فمعظم الالعبني يعتمدون على مترينات األثقال يف زيادة قوهتم البدنية . .2
الرتكيز العايل ، فأية هفوة قد تؤدي بالالعب إىل أن جيد نفسه مطروحا أرضا، وهذه الرياضة  .2

 الفعل السريع جتاه كل ما يفعله اخلصم.بالذات تعتمد على رد 

 وماذا إذا تعادل الخصوم في النقاط ؟
كانوا قدميا يلجئون إىل احلكم لتحديد الالعب األكثر مهارة ، فيعتربونه الفائز ، ولكن األمر اآلن صار 

 رمية حيسم حيدث يف كرة القدم ، فيلعبون وقتا إضافيا ، وعندما يطرح أحد الالعبني خصمه فإهنا تعترب
 ذهبية ، وتنتهي املبارة .

 وكيف تتحدد طريقة التقاء الخصوم ؟
 من خالل تقسيم الالعبني إىل أعمار وأوزان :

 النساء الرجال 
 20حتت  80حتت 
 24حتت  88حتت 
 21حتت  11حتت 
 81حتت  01حتت 
 10حتت  00حتت 
 10حتت  100فوق
  10فوق 

 
 :اإلعداد البدني أهم مرتكزات الجودو

ان لعبة اجلودو وتنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسة وعلى أسس عملية وقواعد تطبيقية بطريقة مرتبة ومدروسة ، 
ويستطيع كل فرد ان ميارس هذه الرياضة بكل يسر وسهولة . ولكن إذا أراد الالعب الوصول إىل مرحلة 

م واخلاص للعبة وتنمية وتطوير متقدمة يف هذه الرياضة جيب عليه ضرورة االهتمام باالعداد البدين العا
الصفات البدنية االساسية لعناصر اللياقة البدنية الكتساب الصفات البدنية بصورة شاملة وخاصة القوة 
والسرعة والرشاقة والتوازن والتوافق والدقة والتحمل بأنواعه . وتتفق معظم املراجع يف مكونات اللياقة البدنية 

قوة عضلية وقوة وسرعة ومرونة ولكن ختتلف يف حتديد أسبقية كتل عنصر  اليت تتطلبها رياضة اجلودو من
منها والذي يهمنا هو أن ندرك أن القوة العضلية تأيت يف املقدمة حيث يتأسس عليها تنمية بقي عناصر 
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ب اللياقة البدنية اخلاصة باللعبة ويليها كعنصر التحمل وتبدو أمهية املرونة يف أهنا الصفة اليت متكن الع
 اجلودو من أداء املهارات الفنية .

وسوف نقوم بشرح أقسام الجودو الرئيسية التي تتطلب تلك األهمية للصفات البدنية المطلوب 
 تنميتها فيما يلي :

 ينقسم الجودو إلى ثالثة أقسام رئيسية كما ذكرنا سابقا وتلك األقسام هي :
 ناجى وازا : وتعني فن الرمي ، ويتكون الرمي من :  .1

 تاتشي وازا : وتعين فن الرمي من وضع الوقوف . ويتفرع الرمي إىل ثالثة جمموعات هي :– أ
 . أشي وازا : وتعين فن الرمي باألرجل 
 . جوشي وازا : وتعين فن الرمي بالوسط 
 . يت وازا : وتعين فن الرمي باأليدي 

 جمموعتني وهي:ب. سوتيمي وازا: وتعين فن الرمي بالتضحية. ويتفرع الرمي بالتضحية إىل 
 .ماسوتيمي وازا: فن الرمي بالسقوط على الظهر 
 .يوكوسوتيمي وازا: فن الرمي بالسقوط على اجلانب 
كتامي وازا: تعني فن مهارات األلعاب األرضية. وتتفرع األلعاب األرضية إلى ثالث  .2

 مجموعات هي:
 أوساي وازا: فن التثبيت على األرض. .أ

 شيمي وازا: فن اخلنق. .ب

 وازا: فن الكسر. ج. كانستسو
 . أوتيمي وازا: وتعني فن الضربات من: 3

 أ. أودي وازا: فن الضربات باليدين. وتنقسم إىل:
 .فن الضربات بالكوع 
 .فن الضربات بسيف اليد 
 .فن الضربات املستقيمة 
 أشي وازا: تعني فن الضربات باألرجل . وتتفرع ضربات األرجل إلى: .ت
 .ضربات أمامية بالقدم 
 ية بالقدم.ضربات جانب 
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 .ضربات بالركبة 

كما ان اهلدف األساسي من تعليم املهارات هو أن جييد الالعب اداء كل مهارة بإتقان وتكامل، حبيث 
يصل إىل أن يؤديها باستمرار وبالدقة الكاملة يف أي وقت خاصة أثناء املباريات واملسابقات. وقبل كل 

لصحيحة الداء املهارة حبيث يستطيع ان يدرب شيء جيب على املدرب أن يستوعب الطريقة الفنية ا
الالعبني عليها بالطريقة الصحيحة. كما أن إصالح األخطاء يف االداء املهاري هام جدا عند بداية التعليم 
وجيب أن يكون املدرب على علم كامل خبطوات اتقان تعليم املهارة احلركية واخلطوات املتدرجة يف التدريب 

والتكامل، كما أن معرفة الالعب للطريقة الصيحة الداء املهارة جيعله يستطيع  إلتقانعليها للوصول لدرجة ا
ان يقوم ذاتيا بإصالح أخطائه أو باستعانة زميله وهذه املعرفة لالعب تساعده على إصالح اخطائه أثناء 

ت تعمل على املباريات عندما اليكون املدرب جبانبه كما ان وحدة التدريب البد وان حتتوي على مترينا
تسخني االداء املهاري والتعود عليه بشكل جيد ويف ظروف مشاهبة فيما حيدث أثناء املباريات واملنافسات 
ويكون التدريب املهاري حتت ضغط املنافس اإلجيايب والسليب وكذلك جيب أن يعطي املدرب التمرينات 

 واملهارات املركبة حيث اهنا كثرية االستخدام يف املباريات.
 طقة اللعب:من

 1مرت وعرضه  4تتكون منطقة اللعب من جمموعة من بساط خمصص المتصاص الصدمات ويكون طوله 
 tatamiمرت يسمى 

 مرت 18*18مرت واحلد األقصى هو  12*12احلد االدىن ملساحة منطقة اللعب هي 
حبد أقصى مرت و  0*0تتكون منطقة اللعب من جزئني ومها منطقة اللعب األساسية وتكون حبد أدىن 

 مرت واملنطقة االخرى تسمى منطقة اخلطر وحتيط مبنطقة اللعب األساسية 10*10
 .matteعند اخلروج من منطقة اللعب األساسية يوقف احلكم املباراة بكلمة مايت 

 الزي الرسمي:
 ميكن قطعها وجيب ان ال البدلة جيب أن تكون مصنوعة من القطن أو أي مادة مشاهبة وتكون قوية ال

جيب أن تكون مسيكة وقوية عن الالزم لتمنع اخلصم من  كون هبا أي قطع أو مناطق مهرتئة ولكن الي
 اإلمساك هبا.

يسمح للسيدات لبس بلوزة بيضاء اللون حتت البدلة وتكون قصرية األكمام وطويلة بشكل كايف للدخول 
 يرى جسدها. يف البنطلون حىت ال

من البدلة لسهولة التفريق بني الالعبان ومها األبيض واالزرق ويتم  مسموح االن يف القانون استخدام لونان
 حتديد أي لون سيلبسه كل العب قبل املباراة وليس املوضوع عشوائي.



اب القتاليةالفصل الثاني                                                                       األلع  
 

- 41 - 

 

 الحزام:
 سم2إىل 2يتكون من مادة قوية غري قابلة للقطع ويكون عرضه من 

عند الصرة ونقوم بلفه حول  نقوم بقسم احلزام إىل نصفان ونضع نقطة املنتصف على الوسط من األمام
 اجلسم حبيث يلف لفتان ونقوم بربطه من األمام بالطريقة املوضحة يف الصورة.

 ممنوع متاما أن يفك حزام اجلودو وسط املباراة لذلك جيب ربطه جيدا وهذه هي الطريقة املثلى لذلك.
 العقوبات: 

 :(hansokomake)هانسوكوماكي
 .وتعين الطرد مباشرة خارج البساط

  عند قيام الالعب بعمل مشني كسب اخلصم أو احلكم أو القيام حبركة ملغية أو غري مسموح هبا
 تؤدي إىل أذية اخلصم.

 مثل القيام حبركات كسر أو خنق يف وضع الوقوف 
  ممنوعة يف البطوالت((عمل حركات لكسر األرجل أو األصابع او الرقبة 
  الصابتهضرب اخلصم يف وجهه أو خصيتيه بقصد مما يؤدي 
 .إذا سقط اخلصم علىظهره وقمت برفعه ورميه على ظهره مرة أخرى بقصد أذيته 
  إنذارات 2إذا حصل الالعب على 
 أن التكون أظافر الالعب طويلة 

 (:shidoشيدو )
 .إنذار يوازى مثن نقطة أو كوكا 
 .يعطى لالعب إذا قام بإدخال يده يف كم بدلة اخلصم 
  واين.ث 10الدفاع ومتويت اللعب ملدة 
 .إذا ألقى الالعب نفسه على األرض ملنع هجوم ومهي عليه 
 .إذا مرر الالعب رأسه من حتت يداخلصم 
  ثواين.ذ2إمساك بنطلون اخلصم أكثر من 
 ثواين ملنع اخلصم من اهلجوم. 2فرد الذراع على أقصى مدى ملدة 
 .اخلروج املتكرر من على البساط بقصد صد اهلجوم 
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 الوقت:
 ودو:مدة مباراة اجل

 دقائق. 2عاما 40للرجال فوق ال 
  دقائق. 2للناشئني والسيدات 
  دقائق أخرى ويكسب الالعب بالنقطة الذهبية إذا قام بإحراز  2إذا إنتهى الوقت األصلي يتم لعب

 أقل نتيجة وهي كوكا وتنتهي املباراة.
 شاورة وتزكية الفائز إذا مل يستطع أي العب رمي اخلصم حىت إنتهاء الوقت اإلضايف يقوم احلكام بامل

 وذلك إعتمادا على أكثر الالعبني هجوما أثناء املباراة

 الحكام: 
 يوجد يف اجلودو ثالث حكام.

 احلكم االول يكون على البساط مع الالعبني.
 احلكمان األخرين يسمون قضاة وجيلسون عند زاويتا منطقة اللعب .

ىت يستطيع الفرد أن يطرح من هم أثقل منه وزنا رياضة اجلودو حتتاج إىل الكثري من الوقت واجلهد ح
بسهولة ويستطيع إستخدام قوهتم ضدهم وهذا ليس بشيء سهل بل حيتاج إىل الكثري من الوقت 

 والتدريبات املكثفة لبناء جسم قوى واحلصول على الثبات واالتزان عند احلركة.
أن يقوم الالعب بتنفيذ احلركة بسرعة وأيضا سرعة رد فعل العب وكام يقول املدربني تفجر العضالت أي 

 مهولة وبذلك الحيتاج إىل قوة كبرية يف طرح اخلصم أرضا.
مرة حىت يكون قادر على  1000وكما يقول خرباء اجلودو دائما أن املرء حيتاج ان بنفذ حركته املفضلة 

عبني يف اداء اداءها بشكل سليم ومؤثر ولذلك تستخدم عدة طرق يف تدريب اجلودو لزيادة سرعة الال
 احلركات وزيادة ثباهتم وسرعة إنقباض عضالهتم.

 التايكواندو:
طريقة من الفنون القتالية الكورية اجلنوبية وتعين أسلوب القبضة والقدم .خيتلف التايكوندو  و إن فن تايكواند

تايل مشاهبة كرياضة عنه كفن قتايل للدفاع عن النفس.نشأ التايكوندو يف كوريا اجلنوبية قدميا وهوفن ق
للكاراتيه والكونغ فو اال انه يتالصق مع الكونغ فو غالبا. اشتهر التايكوندو برباعة العبيه يف القتال 
بأرجلهم واستخدم الركالت العالية ، فهذا الفن يعتمد أساسا على استخدام األرجل خاصة الركالت العالية 

الصدات ،  سيف اليد وضربات الكوع و والطائرة  واستخدام األيدي بصورة أقل كاللكمات وضربات
يف أن ركالته  هارس التايكوندو عن العب الكراتيوأيضا استخدم بعض األسلحة والدفاع ضدها . خيتلف مم
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كثري احلركات األرضية  ميارس وضرباته الطائرة أكثر ، يف حني خيتلف عن العب الكونغ فو يف أنه ال أعلى
اليب حماكاة احليوانات كأسلوب القرد واألفعى وغريه ، فمظهر ميارس أس وضربات األصابع  وكذلك ال

 العب التايكوندو أقرب لال عب الكاراتيه إال أنه يستخدم ركالته أكثر.
سنة ،وقد أوجدها وطورها  2000ظهرت رياضة التايكوندو يف كوريا وعرفت منذ أكثر من            

ة وصعوبة احلياة وسط احليوانات الضارية مما اضطر األهايل كوسيلة للدفاع بسبب كثرة احلروب األهلي
اإلنسان الكوري إىل التفكري يف وسيلة للدفاع عن نفسه ضد الغزاة وضد احليوانات وحاليا يوجد احتاد دويل 

 wtf.يسمى 
 تاريخ التايكوندو:

األسلحة  بدأ الكوري القدمي التعلم من احليوانات طرق الدفاع واالنقضاض السريع .ونظرا لتخلف     
وعدم كفايتها أحذ اإلنسان يف تقوية يديه وقدميه الستخدامهما يف القتال دون احلاجة إىل سالح. من هنا 

التايكون(وهو االسم القدمي للتايكوندو وكما ظهرت طرق )ريقة للدفاع عن النفس كانت تسمى ظهرت ط
..ومجيعها طرق دفاعية تعتمد أخرى للدفاع عن النفس مثل :يوتكو ،توجتمنج ،ميشون،ماهان ، كمايل 

ا إىل الساللة على استخدام اليدين والرجلني يف الدفاع عن النفس أما التايكوندو بالذات فرتجع نشأهت
كوجوريو( حيث أجذ فن التايكون للدفاع عن النفس طابعا تقليديا  ميارس بنشاط يف )احلاكمة يف بلدة 

األطفال والنساء ليها يف تلك العصور وميارسها الرجال و الطقوس الدينية على إيقاعات موسيقية متعارف ع
كاهتا من ناحية والستخدامها يف الدفاع عن النفس من ناحية أخرى ،ومع ظهور األسلحة والشيوخ حبا حلر 

املتطورة وكثرة احلروب ودخول اإلستعمار إىل منطقة الشرق األقصى أخذت رياضة أو فن التايكون يف 
القصرية حىت مت اكتشاف لوحات حجرية على جدران املقابر امللكية لكل من اإلختفاء لفرتة ليست ب

قبل امليالد وقدمت اكتشافها على يد بعض  11كاكتوشونج( يرجع تارخيها إىل عام )موينجشونج ( و )
على هذه اللوحات فنون كثرية للدفاع عن النفس ، وقد ضم سقف  م حيث وجد1012علماء األثار عام
ج رسوم لشخصني يتدربان على ضربات وركالت يف فن التايكون ..كما أثبت الوثائق مقربة موينجشون

التايكون(ليس فقط كفن للدفاع عن النفس ولكن كثقافة  )اهلوارينجدو( قد اهتمو برياضة )القدمية أن 
وأسلوب حياة .كما أثبتت اإلكتشافات األثرية إهتمام املماليك  تقليدية ونشاط رياضي يومي 

اطوريات الكورية يف العصور القدمية بفن التايكون فطوروه كقوة وثقافة شعبية كما يشهد بذلك عصر واإلمرب 
 ميالدية. 121امللن )بــي( يف مملكة سوباك عام 

الذي سافر  ميالدية عن طريق بوذا )ساثت دارما( اهلندي 240نشأت رياضة الكونج فو يف الصني عام 
ون الدفاع عن النفس يف الصني ... ومبا أن إكتشافات علماء اآلثار ت لتعليم فناسنو  0إىل الصني وقضى 

ق.م فهذا 11للوحات احلجرية القدمية على جدران املقابر. اخلاصة بالساللة احلاكمة يرجع تارخيها إىل عام 
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يعترب أكرب دليل على ان رياضة التايكوندو أقدم من أي رياضة أخرى للدفاع عن النفس .وهكذا إحتضنت  
من دول العامل كما مت  ا اجلنوبية رياضة التايكوندو واستطاع خرباؤها نشر اللعبة والوصول هبا إىل كثريكوري

لالحتاد الكوري د دويل للتايكوندو و اختذ من كوريا مقرا له وانتخب الدكتور أون يونج كيم رئيسا اإنشاء احت
 41إىل  42عامل يف الفرتة من م.. وأقيمت أول بطولة لل1014الدويل للعبة منذ عام ) واإلحتاد

دولة 44العب وإداري من  400م يف كوريا اجلنوبية مبقر اإلحتاد )الكوكيون( وأشرتك فيها 1011مايو
 ومنذ ذلك الوقت وإنتشار التايكوندو يف خمتلف أحناء العامل ال يتوقف.

 أخالقيات ومبادئ رياضة التيكوندو:     
ارياته العنيفة قد جتلب الضرر واإلصابة لك وملنافسك ،لذلك جيب أن إن ممارسة التايكوندو بتدريباته ومب

 م األخرين.من أهم صفاته إنكار الذات واحتالتتسم التدريبات واملباريات بطابع أخالقي وبدين خاص ، 
إن التايكوندو ليس فقط نظاما قتاليا ولكنه نظام يستعرض فيه أيضا أخالقيات وطبيعة شخصيات املتبارين 

يفية اليت يتعامل هبا الالعب مع زمالئه ومدربيه والتسأم أبدا من التدريب وكن شغوفا دائما لكي ،والك
تتعلم أكثر واسأل عما ال تعرفه ، والالعب املمتاز يستطيع لن يتعلم ما يشاء يف أي مكان شاء ويف أي 

 وقت وذلك هو سر املعرفة.
اهنم يستطيعون أن يتجروا بتدريباهتم وفنهم كن امينا لفنك ومدربك، فبعض الالعبني يعتقدون خطأ 

يبيعوهنا لألخرين مقابل ما يدفعونه أثناء التدريب مثل هؤوالء جيب ان ينبذوا من هذا الفن . كن مثاال 
حسنا حيتذى به ملن دونك من الالعبني .لتكن تصرفاتك خارج حلبة التدريب مماثلة لتصرفاتك داخلها. ال 

لتدريب ، وال تنقد طريقته فب التعليم او التدريب. إذا تعلمت طريقة أخرى يف توجه النقد ملدربك أثناء ا
صالة أخرى خمالفة للطريقة اليت تتدرب عليها مع مدربك ،فإما أن ترتكها يف  احلال أو حتول عضويتك إىل 

كوندو هو الدفاع عن النفس عند يصالة التدريب اليت تلقيت فيها هذا .إن الغرض من إستخدام التا
الضرورة أو الدفاع عن االهل او الضعفاء من القوم او الدفاع عن احلق. أما إستخدام رياضة التايكوندو يف 
البغى أو العدوان فإنه ينايف قوانني هذا الفن الرياضي، ويعاقب الالعب بطرده من اإلحتاد ، باإلضافة إىل 

 ل اإليذاءتطبيق العقوبات القانونية عليه حيث أصبح يستخدم الرياضة من أج
 (:wtf(والجنوبية)itfتنقسم التايكوندو إلى قسمين وهم الشمالية )

 0احلائز على  choi hong hi بواسطة  1088وجدت التايكوندو الشمالية يف مشال كريا يف عام 
 دان وهو الذي طورها والذي يسمى باب التايكواندو.

،ماليزيا،  عدة دول منها الفيتنام يف 01/1088/ 44أصبحت التايكواندو الشمالية رمسية بتاريخ 
 سينغافورا، غرب أملانيا، الواليات املتحد االمريكية، تركيا، إطاليا، مصر ومشال كوريا.
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بعدها  1002انتقلت التايكواندو الشمالية إىل كندا أيضا وبعدها يف النمسا )فينا( عام  1014ويف عام 
 اتشرت يف مجيع أرجاء العامل.

 القوانين:
 انني التايكواندو الشمالية عن اجلنوبية فما يلي:ختتلف قو 

 السماح بلكم الوجه. .1
 توجد خوذة للرأس. ال .4
 توجد واقية الصدر. ال .1
 يلبسون قفازات لليدين. .2

 الزي الرسمي:
الزي الرمسي للشمايل خمتلف أيضا عن اجلنويب حيث توجد خطوط جانبية سوداء باإلضافة أن القميص 

 مغلق كاجلنويب والذي يكون على شكل رقم سبعة.يكون مفتوح كالكراتيه وليس 
 التايكواندو...فن التفكري:

هي رياضة وفن القتال بدون أسلحة ،وذلك باستخدام األيدي واألرجل للهجوم والدفاع ومبا يف ذلك من 
 تنمية للعقل واجلسم.

 التايكواندو تمرين للجسم:11 -2
ة مثلى تساعد الكبار يف اإلحتفاظ بلياقتهم البدنية ، مترين ممتاز لألطفال بالذات يف مرحلة النمو ، وطريق

وحيث أن الرياضة تتطلب من ممارسها حتريك املفاصل حركات سريعة وعديدة مما يزيد من مرونة اجلسم 
 هذا باالضافة إىل الرتويح عن النفس والتخلص من مشاعر الغضب.

 التيكواندو فن القتال بدون أسلحة:1-11-2
ن باأليدي واألقدام، ومما مييز هذه الرياضة وساعدها على اإلنتشار هو حركاهتا السريعة اهلجوم والدفاع يكو 

 القوية املتعددة.
التايكواندو فن قتايل للهجوم ،ويف نفس الوقت يركز عاى اجلانب الدفاعي مما حض الكثري من الناس على 

 تعلم هذه الرياضة.
 يكواندو كرياضة:تال2-11-2

زء من الرياضات العاملية تاخذ دورا فاعال مع األوملبيات ،وألعاب البانام ، واأللعاب وتعترب هذه الرياضة ج
األسيوية ، واأللعاب االمريكية وااللعاب اجلنوب أمريكية . ويلبس املتابارين لباسا واقيا للحد من األضرار 

 اجلسمية فالتمتع باللعبة اآلن أسهل وبأقل األضرار.
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 ثقيفية :التايكواندو وسيلة ت3-11-2
التايكواندو وسيلة لتدريب اجلسم والعقل و املهارات الذهنية حىت حنصل على شخصية ناضجة ، فينقسم 

 التدريب إىل درس يف اللياقة واهلجوم والدفاع عن النفس .
 املهارات األساسية يف التايكواندو:

ايكواند نظرا لندرة املصادر اليت نعمد من خالل هذا املوضوع إىل التطرق إىل املهارات األساسية لالعيب الت
تناولتها ونقدم سلسلة من املوضوعات نتطرق اوال إىل مهارات الركل بالقدم على امل ان نقدم املهارات 

 األخرى تباعا.
 الركالت: 2- 12

 ap chagiالركلة األمامية )آب جكي( 1-12-2 

هذه الركلة من الركالت اهلجومية .وتؤدى تعد من اكثر الركالت إستعماال نظرا لسهولتها يف االداء ، وتعد 
من وضع الوقوف إذ يعمد الالعب برفع الركبة عاليا خبط مستقيم من اخللف لألمام واالعلى حىت مستوى 
الصدر مث يفرد الساق باجتاه اخلصم وركله مبقدمة القدم بالكلوة مث إرجاع الرجل الضاربة مكاهنا.وجيب أثناء 

بة قليال بالنسبة للرجل املرتكز عليها وذلك حفاظا على التوازن ويف الغالب توجه توجيه الركلة أن تثين الرك
هذه الركلة إىل املعدة او اجلهاز التناسلي أثناء النزال احلر ومن الصعوبة احلصول على هدف من هذه الركلة 

 عند توجيهها للرأس.
 you chagiة الجانبية )يبج كي( لالرك2-12-2

ة وميكن إستخدامها يف اهلجوم ولكنها فعالة اكثر يف الدفاع ،وتستعمل كحركة وهي من الركالت القوي
خالل رفع الركبة  هذه احلركة من إعرتاضية عند هجوم املنافس إذ تعيق اخلصم من التقدم لالمام .وتؤدي

نقوم بفرد الساق 100إىل 00عاليا بوضع جانيب وتكون القدم اليت على األرض قد إستدارت بدرجة 
اد كامل للجانب )دون تقطيع هذه املراحل (مركزا بالركلة على منطقة سيف القدم اخلارجية،مث تعود بأمتد

 درجة وترجع الركبة لوضعية اإلرتكاز.  100القدم بعكس الغتجاه
 :dolyo chagiئرية االمامية )دليو جكي(االركلة الد3 -12 -2

من اخلارج إىل الداخل عن طريق فرد مفصل وهي إحدى الركالت اهلجومية وتؤدى برفع الركبة إىل االعلى 
الركبة والضرب مبشط القدم للوجه ،إذ تعد هذه الركلة من الركالت املهمة لالعب التايكواندو يف حصد 
النقاط او توجيه ركلة مؤثرة إىل أغلى الوجه ،وجيب أن اليكون هناك ميل للخلف او االمام كثريا حىت 
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ركة وان يؤدي ذلك بسرعة واحدة دون تقطيعها إىل حركتني إي إجناز حيافظ الالعب على إتزانه بأداء احل
 اخلطوات كلها دفعة واحدة بتكنيك واحد.

 :bee-chagiالركلة النصف الدائرية على األضالع)بي جكي(  2-12-4

وهي من الركالت اهلجومية والدفاعية ويستخدمها العبو التايكواندو بكثرة يف املباريات الهنا حركة قريبة 
حصد النقاط بسرعة ،وتؤدي احلركة برفع الركبة إىل أعلى نقطة وامليل باجلسم اىل اجلانب اخللفي  جدا من

 وهي من احلركات السهلة والسريعة.100مث إصابة اخلصم مبشط القدم ودوران القدم السفلى بدرجة 
 :chego-chagiركلة المقص او المطرقة)جيكو جكي ( 5- 2-12

واملؤثرة جدا وتستخدم أيضا يف عملية الدفاع من قبل الالعب ،  وهي من الركالت اهلجومية السريعة
وتستخدم برفع الساق اىل أعلى ارتفاع ممكن وبإستقامة واحدة على شكل مقص ومث إنزاهلا على رأس أو 
صدر املنافس بشكل مطرقة قوية وذلك مبشط القدم أو بكعب القدم إذا أريد أن تكون االصابة قوية جدا 

كنيك إىل مرونة ورشاقة ومهارة فنية عالية، وهي من احلركات اليت ميتاز هبا العبو وحيتاج هذا الت
 التايكواندو.

 :houcho-chagiالركلة الدائرية الخلفية )لف الكعب()هجو جكي( 2-12-6

وهي من الركالت اهلجومية والدفاعية يف نفس الوقت وتع من الركالت السريعة اليت اليتوقعها اخلصم ألهنا 
بالدوران من الوضع االمامي املباشر اىل وضع متغري يف اخللف بإخراج الساق اخللفية حبركة برم قاطعة تؤدي 

 وتعد ركلة قوية ومؤثرة وحتتاج اىل مهارة وقدرة فنية عالية جدا.
 :yop frgiالركلة الجانبية الخاطفة )يوب فريكي(  2-12-7

عد مد القدم الضاربة تقوم بسحب القدم حبركة خطف وهي من الركالت الدفاعية املهمة لدى التايكواندو ب
 جانيب مث ثين الركبة آلخرها ودفع الورك باجتاه الركلة وذلك لتحقيق قوة أكرب للركلة.

 :                                                                                     te- chagiالركلة الخلفية )تي جكي (8 -2-12
ي من الركالت اهلجومية والدفاعية ، وهي من احلركات املهمة يف لعبة التايكواندو إذ متتاز بسرعة ومباغتة وه

واليتوقعها اخلصوم، ويستعملها العب التايكواندو يف حصد النقاط وتؤدى من وضع الوقوف ومن مث يبدأ 
ن عد اصابة اهلدف يقوم بدوراالالعب برفع الساق الضاربة باجتاه املنافس مباشرة من منطقة الكعب وب

 كرب.أجسمه مع الركلة ليحقق قوة دفع 
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 :tyo-te-chagiالركلة الخلفية بالقدم القافزة )تيو تي جكي( 9- 12 -2

وهي من الركالت الدفاعية وتعد من الركالت املؤثرة جدا اذ حتتاج اىل مهارة عالية يف التايكواندو وتؤدي 
 ا ومن مث الدوران السريع للخلف ورفس اخلصم بركلة طاعنة خلفية.هذه احلركة من خالل القفز عالي

 :tyo-dolyo-chagiالركلة النصف دائرية بالقدم القافزة)تيو دوليو جكي(11- 12- 2

وهي من الركالت اهلجومية السريعة واملؤثرة جدا يف لعبة التايكواندو واليت ميتاز هبا العبو التايكواندو، إذ 
امي املباشر للخصم عن طريق القفز إىل االعلى ومن مث فرد الساق الضاربة إذ حتتاج تؤدي من الوضع األم

 إىل خفة وتركيز يف االداء.
 :tyo-ap-chagiالركلة األمامية بالقدم القافزة )تيو آب جكي(  2-12-11

متقنة ومتمرسة وهي من الركالت اهلجومية يف لعبة التايكواندو وحتتاج هذه احلركة اىل إمكانية عالية ومهارة 
الهنا حتتاج إىل إمكانية متطورة بالقتال وتؤدى عن طريق القفز مع رفع الركبة إىل أعلى مث مد الساق إىل 

 االمام وضرب املنافس يف الوجه.
 :tyo-youb chagiالركلة الجانبية بالقدم القافزة )تيو يب جكي ( 2-12-12

ندو وتؤدى هذه الركلة بالقفز عاليا وذلك برفع وهي من الركالت اهلجومية واليت ميتاز هبا العبو التايكوا
الركبتني بوضع جانيب مث القيام بفرد احدى الساقني بامتداد كامل بشكل جانيب وتعد هذه احلركة ضمن 

 احلركات االستعراضية واليت متتاز جبماهلا احلركي.
 أسلوب التايكواندو:

في القتال وهذه الصفات يمكن ان تستند هذه الرياضة في معظم صفاتها على المدرسة الكورية 
 نوجزها فيما يأتي:

املدرسة الكورية ترتكز على االوضاع األسرع يف التحرك باخلطوات ،لذلك فاخلطوات خفيفة على األرض 
يستخدم أي  تعتمد على االسلحة بصورة مباشرة فنجد العب التايكواندو ال وغري ثابتة كما أن املدرسة ال

 سالح.
ملدرسة الكورية اهنا تعتمد على الدورانات بكثرة إذ تعد صفة مميزة فيها،تستخدم ومن املعروف عن ا

مييزها عن غريها ألن القدم أقوى بكثري من اليد عند تسديد  التايكواندو القدم أكثر من اليد، وهذا ما
 اللكمات إىل اخلصم ،تستخدم اليد بكثرة لصد ضربات اخلصم ويف العديد من الضربات ايضا.

ات التايكواندو مثل مجيع ألعاب الدفاع عن النفس فهي حتتوي على العديد من املهارات والفنون تقسيم
 وأمور اخرى جتعل اللعبة مميزة عن االلعاب املنافسة األخرى،وتنقسم التايكواندو اىل مخسة أقسام مهمة:
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 أوال: املهارات األساسية،وأساسيات التايكواندو.
 او البومزات. ي،ثانيا: جمموعات القتال الومه

 ثالثا: املباريات التنافسية، أو القتال يف املباريات.
 رابعا: قتال الشوارع

 خامسا: التايكواندو االستعراضي
 مميزات رياضة التايكواندو:

 إكتساب اللياقة البدنية. .1
 زيادة لياقة وقوة األفراد يف اجملتمع مما يزيد من قدرهتم على اإلنتاج. .4
 ن خالل اجتناب العادات السيئة من اجل التقم يف اللعبة.احملافظة على اجلسم م .1
 إحرتام اآلخرين من ضمن مبادئ اللعبة مما جيعل الفرد اكثر احرتاما مع االخرين. .2
 خرينألوالبعد عن االخطاء او اإلضرار باالتعفف  .2
 اكتساب املقدرة على الدفاع عن النفس ومحاية املمتلكات اخلاصة. .8
 رمية كلما امكن.مساعدة احملتاج ومنع اجل .1
 تكوين عالقات صداقة ومشاركة مع زمالء اللعبة يف النادي أو عن طريق البطوالت. .0
 القدرة على تدريب األصدقاء كيفية الدفاع عن النفس. .0

 تعطي الالعب فكرة حقيقية عن ألعاب الدفاع عن النفس وتبعده عن االوهام. .10
 .تعلم الفرد االهتمام مبظهره ومالبسه ونظافته العامة .11
 تكسب الفرد الثقة بالنفس ومتنعه من الغرور واستغالل القوة. .14
 تنمي االستعداد النفسي للفرد لتلقي أي هجوم مفاجئ. .11
 تنمي القدرة على ضبط النفس وعدم الغضب بسرعة. .12
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 :دـتمهي
حلها املختلفة من الطفولة إىل االعمليات اهلامة يف حياة اإلنسان مبر  تعترب عملية التوافق مع

يف مجيع  الشيخوخة، كما أهنا اهلدف األساسي الذي يصبو إليه، ليعيش يف سالم مع نفسه ومع احمليطني به
جه عام، ذلك أن إنعدام هذه العملية املؤسسات اإلجتماعية إنطالقا من األسرة مرورا باملدرسة، واجملتمع بو 

 جتعل الفرد يتخبط يف مشكالت توافقه تعيقه عن بلوغ أهدافه.
حيث ال ميكن لإلنسان املكون من النوازع املادية، والروحية، واحلاجات النفسية، واإلجتماعية الوصول إىل 

قيق أكرب إشباع ممكن حلاجاته مستوى مقبول من التوافق وما ينتج عنه من راحة نفسية، إال إذا استطاع حت
علنية، أو  مواجهةو واملشاكل  مبواجهته املباشرة للمواقف االفطرية واملكتسبة على حد سواء، وذلك سواء

 بلجوئه إىل استخدام امليكانيزمات الدفاعية اليت هتدف هي األخرى إىل حتقيق عملية التوافق.
عايريه، وكذا إىل العوامل املؤثرة يف التوافق مبعاده و وسنتطرق يف هذا الفصل إىل تعريف التوافق وحتديد أ

 عملية التوافق.انفسي اإلجتماعي للمراهق، مث إىل امليكانيزمات الدفاعية اليت يلجأ إليها لتحقيق 
 :التوافقتعريف 3-1

مفهوم وأصل التوافق مشتق من علم األحياء  أن تذهب أغلب التعاريف الواردة يف علم النفس إىل
جيا، ويأكد على ذلك "الزاروس" يف قوله" إن مفهوم التكيف انبثق من علم األحياء"، وهو ما والبيولو 

وقد عدله من قبل علماء النفس ويسمى التوافق بدل التكيف،  اإلرتقاء"،و يؤكده داروين يف نظرية" النشوء 
 .( 54،ص1899، قريشي) يش والبقاء.عويأكد على كفاح الفرد من أجل ال

عريف نقطة هامة تتمثل يف اإلختالف حول مدلول كل من مفهومي التكيف، والتوافق عند ويثري هذا الت
 البعض من علماء النفس، واملهتمني بالسلوك اإلنساين.

فالتكيف كما يقول" جون بياجية" هو عملية تتم عن طريق حتقيق التوازن بني مظهرين من مظاهر التفاعل 
ل على سلوكه التعديل، مما يساعده على حتقيق التوازن بني سلوكه، بني الفرد والبيئة، فالفرد إما أن يدخ

وبني ظروف البيئة احمليطة به بكل مطالبها، إما أن حياول التأثري يف البيئة والوسط احمليط به حىت تستجيب 
.، وحاجاته يف اإلجتاه الذي يريدههذه البيئة بدورها لرغباته

 يف، وكل صراعاته، ومواجهة مشكالته سعيه لتنظيم حياته أما التوافق فهو مفهوم خاص باإلنسان يف
إشباعات وإحباطات وصوال إىل مايسمي بالصحة النفسي، أو السواء، أو األنسجام، أو التناغم مع 

هو  فالتوافقالذات ومع اآلخرين يف األسرة، والعمل وفق التنظيمات اليت ينخرط فيها اإلنسان، وعليه 
 ( 44، ص1888) الدهري،مفهوم إنساين.
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نهما، لكنهما سبق ميكن القول بأن التوافق والتكيف مفهومان خمتلفان فيما بي ماوبناءا على 
نسان يتكيف بيولوجيا ويتوافق نفسيا وإجتماعيا، إذ يبدأ التكيف وهو جنني يف مكمالن لبعضهما، فاإل

واإلجتماعي مع تكوين ذاته  بطن أمه ويستمر ذلك طول حياته وبعد الوالدة، يف حني يبدأ التوافق النفسي
وثيقا مبرحل النمو املختلفة  ارتبط العلميتان، التكيف والتوافق ارتباطتمن حياته، وهبذا  يف السنوات األوىل

نسان انطالقا من خصائص كل مرحلة ومطالب النمو فيها، علما بأن هذه املطالب ختتلف إلاليت مير هبا ا
بالشيخوخة، وعموما فإن الشخص املتوافق هو الذي يشغل مجيع  هاءوانتألخرى ابتداء بالطفولة من مرحلة 
إىل أقصي درجة ممكنة يف مواجهة مشكالته حىت حيقق الصحة  واالنفعالية، واالجتماعيةالنفسية اجلوانب 

 (33،ص1899،) زهرانالنفسية املرغوبة يف أية مرحلة يعيشها.
فرق بني املفهومني، وظلت الكلمتني وهناك الكثري من مراجع علم النفس اليت مل تطبيق ال

 االنفعايل، ومصطلحات التوافق والتكيف، التالؤم، اإلنسجام واالتزان مستعملتني للداللة على نفس املعىن
 يقصد هبا يف الغالب التعبري عن حالة الصحة النفسية للفرد .والسواء، العقل السوي 

ر املفهوم البيولوجي للتكيف، والذي عاتأن علم النفس اس مصطفي فهمي ىويف هذا السياق ير 
علماء البيولوجيا مصطلح املوائمة، واستخدام يف اجملال النفسي اإلجتماعي حتت مصطلح  هأطلق علي

االجتماعية والنفسية مع البيئة الطبيعية يستطيع مع الظروف  يتالءمنسان كما إلالتكيف أو التوافق، فا
احلياة نفسها تدفعه إىل ات بينها وبينه، وظروف احلياة تدفعه إىل واليت تطلب منه باستمرار أن يقوم مبوائم

 والذكاء. االجتماعيلدى الفرد من القدرة على التطبيع  ذلك ما ىهذا التكيف، وما يساعده عل
 .(94،ص1899)فهمي،

افق ومتاشيا مع وجهة النظر هذه فإننا نشري إىل أن استعمال كلمة التكيف يف هذه الدراسة يقصد هبا التو 
 والعكس صحيح

 :وافق ضمن ثالثة اجتاهات رئيسية هيويعرف الت
 النفسي )الشخصي(: االتجاه 3-2

إشباع الفرد للقدر األكرب من حاجاته اجلسمية  ويعرف التوافق أو التكيف ضمن هذا اإلجتاه بأنه
 النفسية واإلجتماعية.

ية منها واملكتسبة مشبعة، حس الفرد بأن مجيع حاجاته النفسية األولأالتوافق ال يكون إال إذا 
شباع احلاجة إىل الطعام والشراب واجلنس، )بطريقة شرعية ( وكل ما يتعلق حباجاته إويتمثل ذلك يف 

وكذلك األمن، وهي حاجة نفسية ضرورية، وإحساسه بأنه حمبوب من اآلخرين،  ،البيولوجية والفسيولوجية
 .( 46، ص1888) الدهري، ن لديه القدرة على احلبأو 
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إشباع حاجته لتأكد ذاته عن طريق إشباع  ىيذكر سعد جالل أن تكيف الفرد يتوقف على مدو 
، إال أنه قد تعرتض سبيل الفرد عقبات حتول دون إشباع هذه واالجتماعية ةاحلاجات األخرى النفسي

 .( 599، ص1891) جالل،احلاجات، فتؤدي إىل عدم تكيف الفرد
شارة الدافع، والدافع ما هو إال حالة توتر إىل عدم استقرار ويذكر أيضا بأن احلاجة تؤدي إىل إست

الكائن احلي وإختالل توازنه، فيقوم بنشاط قصد التواصل إىل إشباع احلاجة والتخفيف من الدوافع إلعادة 
 ، وهذا التفاعلواالجتماعيةئته املادية بيالتوازن وإزالة التوتر، وملا كان اإلنسان يف عملية تفاعل مستمر مع 

)  عملية ديناميكية، فعمليات التكيف مستمرة وتوازن اإلنسان دائما يف حالة تذبذب بني االتزان وعدمه
 (. 593،ص 1891جالل،

تماعي بطبعه فإنه ال ميكننا أن نتصره دون إطار اجتماعي وثقايف معني ونقول وانطالق من أن اإلنسان اج
بقة فإن أنصار هذا اإلجتاه قد بالغا يف إشباع احلاجات عنه أنه متوافق، وعليه وإنطالقا من التعاريف السا

تناسوا اجلانب الطبيعي واإلجتماعي الذي يؤثر ويعدل من سلوك الفرد، حيث أن عملية التوافق أو التكيف 
ال تتوقف على الفرد فقط بل هناك معايري أخرى تتحكم وتتدخل فيها كاملعايري اإلجتماعية والثقافية 

 ال يعيش مبعزل عن هذه املعايري والعوامل فهي تؤثر فيه ويتأثر هبا ويتأثر فيها. والطبيعية، فالفرد
 اإلتجاه اإلجتماعي: 3-3

  وثقافة تجتمعه.ريفإن حتقيق التوافق والتكيف على مسايرة الفرد ملعاي االجتاهحسب هذا 
لنظم اليت أن كل تجتمه إنساين ينظم تجموعة من القواعد وا مصطفي فهمي ىويف هذا السياق ير 

اإلجتماعي، يتعرف على هذه القواعد وتلك بط عالقات الفرد باجلماعة وحتكمها وفقا ملعايري التطبيع ضت
 تصبح جزءا من تكوينه اإلجتماعي،  ومنطا حمددا لسلوكه داخل اجلماعة القوانني وميتثلها حىت

 (.13،ص1899)فهمي،
يف ئته اليت تبدو يوالتالؤم بني الفرد وب أن التوافق حالة من اإلنسجام حأمحد عزت راج ىكما ير 

قدرته على إرضاء أغلب حاجاته، وتصرفه التصرف املرضي إزاء مطالب البيئة املادية واإلجتماعية والثقافية، 
ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيري سلوكه وعادته عندما يواجه موفقا جديدا أو مشكلة مادية أو خلقية 

 (.11،ص1896)راجح، ةيناسب الظروف اجلديد سيا تغيرياأو صرعا نف
تمع ويتضح  من هذا العرض أن اإلجتاه اإلجتماعي يعاكس اإلجتاه النفسي برتكيزه على اجمل

هي اليت تساير اجملتمع وثقافته ومعايريه ، غري أنه قلل من  املتوافقة الشخصيةأن   ىومكوناته املختلفة، وير 
 البا ما تقف يف وجه تلك املعايرية.قيمة الفرد وطاقتة املبدعة واليت غ
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 التكاملي)النفسي اإلجتماعي(: االتجاه 3-4
التوافق أو التكيف حسب هذا اإلجتاه عملية حيوية مركبة من قطبني أساسيتني مها: الفرد وما به 

ية من حاجات ودوافع وطموحات واجملتمع أو البيئة احمليطة بالفرد بأبعادها املختلفة املادية واإلجتماع
 االجتماعي. هطيوالثقافية، فالتوافق ال حيدث حسب هذا اإلجتاه إال بتكامل وتفاعل الفرد وحم

مسية فهمي يف هذا الصدد أن التكيف يتضمن تفاعال مستمرا بني الشخص وبيئته وترى 
فللشخص حاجات وللبيئة مطالب وكل منهما يفرض مطالبه على اآلخر ويتم التكيف أحيانا عندما 

خص ويتقبل الظروف البيئية اليت ال يقوى على تغيريها ويتحقق التكيف أحيانا أخرى عندما يرضخ الش
افه، ويف أغلب ديبذل الشخص إمكانياته البناءة فيعدل الظروف البيئية اليت تقف يف سبيل حتقيق أه

األحيان يكون التكيف حال وسطا بني هذين الظرفني، وينشأ سوء التكيف عندما يفشل الشخص يف 
فتسوء صحته النفسية فالصحة النفسية إذا هي قدرة الشخص على التوفيق  حتقيق مثل هذا احلل الوسط،

 بني رغباته وأهدافه من جهة وبني احلقائق املادية واإلجتماععية الىت يعيش يف وسطها من جهة أخرى
 (.91،ص1898)فهمي،

لى الفرد وما ينطوي عليه من بناء ومن هنا فإن التوافق يف نظر هذا اإلجتاه )التوفيقي ( يعتمد ع
نفسي وحاجات ودوافع )احمليط النفسي للفرد(، كما يعتمد على احمليط اخلارجي، ويقصد به احمليط الذي 

 الثقايف. ويقع فيه الفرد سواء كان الطبيعي أو اإلجتماعي أ
أكثر موضوعية  ةهو األكثر قبوال وإستعماال ألنه ميثل نظر  االجتاهوبناءا على ما سبق فإن هذا 

فق بني العملية التكيف أو التوافق، فهذا األخري عملية حيوية يف حياة الفرد ومتثل سلسلة من حموالت التو 
 حاجات الفرد ومطالب البيئة وال تكون السيطرة املطلقة أو الدائمة ألي منها.

 بعاد التوافق:أ 3-5
 التوافق الشخصي: 3-5-1

غري كاره هلا أو نافرا منها أو ساخطا عليها أي غري وثقا وهو أن يكون الفرد راضيا عن نفسه 
منها، كما تتسم حياته النفسية باخللو من مشاعر الذنب والقلق والضيق ومن املكونات الرئيسية هلذا البعد 

 التكيف إشباع الفرد لدوافعه املختلفة بصورة ترضي الفرد واجملتمع يف آن واحد من
 .(35،ص1898)فهمي،

أن بناء شخصية الفرد يف اتفاق مع دوافعها للعيش وشحذ  كمال دسوقيياق يرى ويف هذا الس
قوى العقل، واستعدادات الذكاء بالتعليم والتفكري إلدراك حمسوسات العامل اخلارجي الذي حييط به، 
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والداخلي الذي تنبعث من باطنه، مث اإلستجابة لكل ذلك بآليات اجلهاز العصيب الذي يديره ويرأسه املخ  
 (.9-9،ص1896)دسوقي، كجهاز توجيه وإدارة

وهكذا فإن هذا البعد خيص الشخص وحده ومدى قدرته على فك الصراع أو الصراعات الداخلية 
اليت يعيشها بسبب تصادم دوافعه املختلفة، ويقاس هذا البعد مبدى قدرة الشخص على التوافق بني هذه 

اليت حيقق هبا الفرد من اإلتزان مع نفسه ويظهر ذلك يف  الدوافع، وعليه فالتوافق الشخصي هو تلك العملية
مدا عليها يف مواجهة املوافق اليت يتعرض هلا، كما يظهر يف ميله إىل التحرر تمعمنها أن يكون واثقا 

 والواقعية، واإلنتماء واإلنبساط مع خلوه من األعراض املرضية.
 التوافق االجتماعي: 3-5-2

اإلنسجام الكلي بني الفرد والبيئة احمليطة به ، ويرى حامد عبد السالم يتمثل يف العالقة اجليدة و 
مع اآلخرين واإللتزام بأخالقيات اجملتمع، ومسايرة املعايري  زهران أن التكيف االجتماعي هو السعادة 

ة، االجتماعي السليم، والعمل خلري اجلماع االجتماعية، واإلمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغري
 .(141،ص1899)زهران، مما يؤدي إىل حتقيق الصحة االجتماعية

قيات نابعة من تتضمن التزامه مبا يف اجملتمع من أخالفعملية التفاعل االجتماعي للفرد البد أن 
ة عن طريق الفرد، تنبهه إىل ما يف يتراثه الروحي والديين والتارخيي، هذه األخالقيات تعترب عالمات معن

وامر للنمو ونواهي، وما يعتربه من حمرمات وممنوعات، وما حيبذه من أساليب سلوكية خمتلفة أو اجملتمع من أ
نواحي التفضيل املختلفة اليت يراها ويؤديها الكيان الثقايف هلذا اجملتمع، والتزام الفرد هبذه األخالقيات فيه 

 ويتفق مع هذه األخالقيات. شعور بالتوحيد مع اجلماعة، ومبدى رضاها عنه وارتياحها ملا يصدر عنه
ويرى أسعد رزوق يف هذا الصدد بأن التوافق االجتماعي هو تلك العملية اليت يقتبس فيها الفرد 
منط السلوك املالئم للبيئة، وبالنسبة لسلوك الفرد هو التغري الذي يطرأ تبعا لضروريات التفاعل االجتماعي، 

ه، ومسايرة العادات والتقاليد االجتماعية اليت تسود هذا واستجابة حلاجة الفرد إىل االنسجام مع تجتمع
 .(99ص،1894،رزوق)اجملتمع

التعاريف السابقة يتضح أن الشخص املتوافق من الناحية االجتماعية هو وهكذا من خالل 
لفة، سواء مع أفراد شكاهلا املختأالشخص الذي يستطيع إجياد عالقات منسجمة مع البيئة احمليطة به ب

 اجملتمع بوجه عام، وهذه العالقة ترتكز على توفر تجموعة عناصر منها: وأسرته أ
، وخلو الفرد من النزاعات املضادة تقبل اآلخرين واإلميان بالتعاون من أجل خدمة اجملتمع

 العشائرية واإلخالل بالنظام العام... إخل. اتللمجتمع كالتعصب العرقي والتمييز العنصري والنزاع
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 المدرسي:التوافق  3-5-3
فاملدرسة   بيوهتميتعرض الشباب يف املدرسة إىل معايري متضاربة قد تتعارض مع تلك السائدة يف 

، ومع أن التلميذ يتدرج يف صباه ومراهقته حىت سن الرشدكصورة من اجملتمع يقضي فيها الشباب فرتات 
ابطه وسيطرته، فعندما جيىء اإلدماج باملدرسة، ويتعود على تقبل ما فيها من تسلط اجملتمع األكرب وضو 

السن الذي يستطيع فيه أن ينمي ملكاته العقلية، أن يناقش اجملتمع احلساب فهو يف خوف من الصورة 
ق والثورة: ملاذا  حيس بالقل -ة( غري صورهتا املصغرةالكبرية اليت تنتظره )للمجتمع(، واليت ليست هذه )املدرس

التحصيل؟ ما الداعي للتمسك بالنظام وتقييد احلرية؟ وهل هذا  كل هذه املواد الدراسية؟ ما قيمة كل هذا
فوق؟ تمطلوب للحياة العملية؟ هل اإلمتحان مقياس سليم لتقييم القدرات، أم أن الذي حيفظ هو الذي ي

هل الصمت والسكوت وعدم املناقشة أو اإلعرتاض هو األدب املطلوب، والذي ينتقد وحيلل ويفكر 
 .(79،ص1896دسوقي،) ري مرضي عنه؟باستقالل ومحاس يكون غ

املدرسة كأسلوب العالقات  ويتوقف التوافق املدرسي للتلميذ على األوضاع أو اجلو الذي يسود
أيضا على خصائص  فالقائمة يف املدرسة، أو األنظمة السائدة فيها أو طرق التعليم املتبعة فيها، كما يتوق

 حلة تعليمية إىل أخرى، أو من مدرسة إىل أخرى.النمو اليت مل تقابل بعد، أو االنتقال من مر 
راسة بالتايل دمن مظاهر سوء التوافق املدرسي الغياب املتكرر للتلميذ وعدم اإلنتظام املستمر يف ال

فشلة الدراسي الذي قد يؤدي به إىل التسرب املبكر وما يرتتب عنه من مشاكل اجتماعية، كل هذا يكون 
ة أو فشله الدراسي، أو سوء عالقاته فيها، أو عدم تكيفه مع األوضاع اليت نتيجة كراهية التلميذ للمدرس

 ختتلف عن تلك األوضاع اليت تعود عليها يف األسرة.
 معايير التوافق: 6- 3

أخذ األشخاص العاديني وكذا املختصني بدراسة السلوك البشري تجموعة من املعايري اليت عن 
نشاهده، ومن أهم هذه املعايري املستخدمة للتمييز بني حاالت  طريقها يستطيع حتديد نوع السلوك الذي

 التوافق السوي والغري السوى هي:
 المعيار اإلحصائي: 3-7

، كالطول، والوزن ةائص اإلنسانيصوهو عبارة عن حمك يقوم على املعين اإلحصائي السريع اخل
اليت تدخل ضمن خصائص األغلبية، والذكاء، ويف هذه احلالة اليت ينحرف كثريا عن املتوسط أو احلالة 

الكبري من تجموعة الناس، تطلب هذا املعيار أن تكون  رفالشخص السوي هو املتوسط الذي ميثل الشط
األدوات اليت تقيس هبا التوافق أدوات موضوعية وموثوق هبا حىت متكننا من تصنيف األشخاص إحصائيا، 

ودوافعه ونتائجه، كما  هالظاهر دون االهتمام بداللة سلوكوما يؤخذ على هذا املعيار هو أنه يهتم بالسلوك 
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أنه يصلح لتقييم األشياء احملسوسة كالطول مثال، بينما يصعب بواسطته قياس أو تصنيف بعض سيمات 
 الشخصية أو االجتاهات وما إىل ذلك.

 (:االجتماعيالمعيار الحضاري ) 3-8
الذي يساير املعايري االجتماعية وميتثل  حسب هذا املعيار فإن الشخص السوي أو املتوافق هو

 لقواعد الضبط االجتماعي، والشاذ أو غري السوي الذي يتصرف عكس ذلك.
لكن وجود مقومات حضارية وثقافية خمتلفة بإختالف الثقافات واجملتمعات جتعل من التوافق 

إنساين عام، فما يعد سويا وقيمته، وعليه ليس هناك معيار  تهمسألة نسبية موقف على نوع اجملتمع وحضاري
ن اجملتمع نفسه ليس دائما أخر، كما يؤخذ على هذا املعيار إ يف تجتمع قد مرض وشذوذا يف تجتمع

االجتماعية، ومن مث يكون  تمع السوي، مير بظروف وأوضاع تشيع فيه األمراض النفسية واآلفاتباجمل
 افق.اخلضوع أو االمتثال هلذا اجملتمع أمر متناقض ملعىن التو 

 )الباثولوجي(: يالمعيار المرض 3-9
فاألفراد غري املتوافقني )غري األسوياء( يصنف هذا املعيار األشخاص حسب أعراض اإلكلينيكية، 

توافقني أو األسوياء ال تظهر عليهم هذه األعراض، ومما املعراض مرضية، بينما أهم الذين تظهر عليهم 
درجة اليت تنفق عندها ونقول أن هذا السلوك سوي أو الحتديد  يأخذ على هذا املعيار هو أنه ال يستطيع

 هذا شاذ.
 المعيار المثالي: 3-11

يعتمد هذا أساسا على أحكام قيمية تطلق على أشخاص، وعادة ما ستمد أصوله من أصوله من 
ثايل هو االقرتاب والدنو، من كل ما هو م راألديان وجهاز القيم األخالقية، والسواء حسب هذا املعيا

 والشذوذ هو اإلحنراف عن املثل العليا.
لكل ما يؤخذ على هذا املعيار هو أن املثالية ليس حمددة حتديدا دقيقا من جهة، ومن جهة أخرى 

 هو أن ما هو طبيعي يف تجتمع ما قد يكون غري ذلك يف تجتمع آخر.
 (:االختباراتمحك المقاييس ) 3-11

التوافق عند األفراد على تجموعة من املقاييس، أو  سوآءاالذي يركز يف تصنيفه حلاالت التوافق 
شعور بالرضا عن الذات، لب خمتلفة من شخصياهتم كانبطارية االختبارات اليت هتدف إىل قياس جوا

االجتماعي إىل غري ذلك، لكن يؤخذ  لالندماجواالتزان اإلنفعايل وقوة التحمل والذكاء، التوافق الشخصي 
توافق اليت تشتق منه أسئلة االختبار أو املقياس، الاملقاييس إىل تصور أساسي لصفة  على هذا احملك افتقار
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فهل للتوافق بعد واحد أو عدة أبعاد خمتلفة؟ هذا فضال من أن صدق اإلختبارات أو املقاييس وثباهتا كانت 
 (. 69،ص1889دسوقي،) وما زالت موضع نقد بالنسبة للكثري من العلماء، واملهتمني بعلم النفس

 وبعد هذا العرض نعود إىل القول بأن الصعوبة يف فهم اإلنسان وتباين سلوكه بني احلني واآلخر،
منها لى ظهور كل هذه املعايري اليت مل يتسم أي واحد عأدت  اليت ونسبيته هي أهم األسباب  والعوامل

استخدام واحد من أنه ال ميكن  السيد أبو النيلمحمد بالشمولية والتكامل سوى يف هذا السياق 
  مجيعا عند التشخيص احملاكاتسوياء، بل يوضع يف االختبار هذه ألالسابقة يف تشخيص ا احملاكات

 (. 55،ص1895،ابو النيل)
 أشكال التوافق: 3-12
 :قالتوافق الحسن/ حسن التواف 3-12-1

يشبع حاجاته  هو قدرة الفرد على إشباع دوافعه أو حاجاته بطريقة ترضيه وترضي احمليطني به أي
بطريقة حيقق فيها اللذة وال يصطدم فيها مبعايري اجملتمع الصاحلة، ويتطلب التوافق احلسن الوصول إىل حالة 
من االتزان يف إرضاء مطالب الفرد ومطلب اجملتمع يف آن واحد، دون االضرار بأحدمها سواء الفرد أو 

ه قدرة الفرد على التوافق توافقا سليما وأن يتالئم مطالب اجملتمع ويعرف )أمحد عزة راجع( حسن التوافق بأن
 (. 45،ص1864)راجح، مع بيئته االجتماعية واملادية واملهنية أو مع نفسه

 / سوء التوافق:السيئالتوافق  3-12-2
هو عجز الفرد على إشباع دوافعه أو حاجاته بطريقة ترضي وترضي اآلخرين فالفرد الذي يعجز 

وحيدث سوء التوافق  ( 39،ص1881،اهلابطك)إلحباط والشعور بالفشل عن إشباع حاجاته يصبه ا
ة ل( نتيجة عدم إتساق خربات الفرد والذات وهو الذي يؤدي بالفرد حباROGERS 1949حسب )

( وسوء التوافق النفسي فال يعود الفرد Vulneralilityمن سقوط املناعة من االنكشاف والتعري )
تتناقص مع الصورة اليت لديه عن ذاته وأحيانا حتكم ركاته الذاتية قادرا على التصرف كوحدة ألن مد

سلوكاته عمليات تقومية ذاتية ولكن يف أحيان أخرى حتكمه شروط التقدير اليت إمتصها من اآلخرين 
القاضي وأخرون  ) املرء أن خيدم سيدين يف آن واحد هر احلالة هو وجود موقف حياول فيهوجو 

 (. 793،ص1891
سوء التوافق بأنه حالة دائمة أو مؤقتة تبدو يف عجز الفرد وإخفاقه  أحمد عزة راجح بينما يصف

، 1896، )راجح ظره من نفسهتعن حل مشكالته اليومية إخفاقا يزيد على ما ينتظره الغري منه أو ما ين
 (. 763ص
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الظروف  ولسوء التوافق تجاالت خمتلفة: سوء التوافق املهين، املدرسي االجتماعي، إال أن هذه
املختلفة لسوء التوافق ما هي إال مظاهر لسوء التوافق العام الذي يبدو يف عجز الفرد عن إقامة صالت 

، 1896)راجح،  مرضية بينه وبني من سيتعامل معهم من الناس واألشياء ويف بيئته االجتماعية واملادية
 (. 469ص

حقق بطريقة ال يوافق تحتقيقها أو عندما تسهلة يف  تسوء التوافق إذن ينشأ عندما تكون األهداف ليس
)طه،   عنها اجملتمع وعلى أي حال فإن سوء التوافق يتضمن اخلفض غري املرضي للحاجة

 (.147،ص1899
فالفرد الذي يفشل بطريقة جد معقدة يف حتقيق مشاريعه أو الذي ال ينجح بأي طريقة يف خلق الشروط 

إن هذا  هذه احلالة أن يفقد العالقات العادية مع احمليط فيقال: ومفهومه عن ذاته، يستطيع يف تتالءماليت 
 (. 95، ص7111)مجعون، "BRESSONالفرد ال يتوافق مع الواقع "

لإلشارة فإن سوء التوافق يظهر بدرجات خمتلفة فقد يبدو يف حالة إحنراف أو أسلوب غريب يف 
 أقصي درجاته يظهر يف شكل الذهان.يف و السلوك وقد يبلغ درجة يف االضطرابات النفسية العصبية 

 المؤثرة في التوافق النفسي االجتماعي للمراهق: العوامل 13 -3
يتضح من خالل ما سبق أن التوافق عملية حيوية وهامة يف احلفاظ على اإلتزان الذايت للشخصية، 

مبا يف ذلك صحته  هناك عامالن رئيسيان يقفان وراء توافق األشخاص، يتمثل العامل األول يف الفرد نفسه
النفسية واجلسمية وحاجاته وقدراته العقلية، أما العامل النفسي فيتمثل يف البيئة احمليطة بالفرد خصوصا 

 البيئة االجتماعية، كاحمليط األسري واملدرسي واالجتماعي بوجه عام، وكل ما حييط بالفرد.
 عوامل مرتبطة بالمراهق ذاته: 3-13-1

حاجات ودوافع مجيع مكوناته الشخصية من  يفط الداخلي للمراهق، وتتمثل وهي عوامل ترتبط باحملي
، 1895)حاج،  الفرديخربات، وقيم وميول وقدرات، وعواطف وانفعاالت اليت تقوم بتوجيه السلوك 

 (. 74ص
وتأخذ احلاجات والدوافع القسم األكرب لوقوفها وراء مجيع أمناط السلوك اليت يقوم هبا الفرد سواء  

نقطة البدء يف متوافقة أم غري متوافقة، حيث يتفق الكثري من علماء النفس على أن احلاجات هي كانت 
 .عملية التكيف وإشباعها هي نقطة النهاية، فال ميكن تصور سلوك بدون دافع ودافع بدون هدف حمدد له

اع أو فع كنقطة بداية وباهلدف كنقطة هناية، يتحقق فيها االشبافعملية التكيف ترتبط بالد
اإلرضاء، وعمر اإلنسان ميثل سلسلة من حماوالت السعي املتككرة من أجل احلفاظ على مستوى مقبول 
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من التوافق بني نفسه واحمليط الذي يعيش فيه، فوراء كل سلوك بشري دافع يثريه وهدف يسعى إىل حتقيقه، 
 (. 83، ص1899جابر،) وكلما جنح يف اشباع دوافعه كلما استطاع حتقيق مستوى أفضل من التكيف

وحتقيق املراهق لتكيف نفسي اجتماعي مقبول ال يقتصر فقط على إشباع دوافعه األولية أو العضوية واليت 
متثل احلاجات األساسية، أو الفيزيولوجية اليت ال غىن للفرد عن اشباعها كدافع اجلوع، العطش، النوم، 

انتمائه و  إنسانيتهدوافع أخرى تنمي فيه  اجلنس، البحث عن الراحة، بل يتعني عليه كذلك إرضاء
االجتماعي، وهي حاجات يتعلمها يكتسبها من خالل عملية التنشئة االجتماعية اليت مير هبا طوال حياته 
مثل احلاجة لألمن، اليت تعترب من أهم عناصر االتزان النفسي واالستقرار االنفعايل واحلاجة للحب والرغبة 

 وتأكيد الذات تقديرها.يف التملك وكسب األشياء، 
املباشرة وهي  ومن هنا فإن الفرد يسعى جاهدا لبلوغ املستوى املرغوب من التوافق، سواء بالطرق

ق ويف حالة تعذر ذلك يلجأ إىل طرق أخرى غري مباشرة حياول بواسطها بلوغ مستوى من أقصر الطر 
 سعيه وراء التكيف، ألهنا تشري إىل االنسجام والتوافق أو )ميكانيزمات الدفاع( وهي وسائل اإلنسان يف

تجموعة أشكال السلوك اليت يلجأ إليها يف سعيه وراء حتقيقه بغية إعادة التوازن، والتالؤم العنصري أو 
 (.151، ص1896، احلاج) النفسي

 الدفاع كثرية متنوعة ختتلف بإختالف عناصر التوافق وسنتعرض إليها بالتفصيل الحقا. ميكانيزمات
 وامل متعلقة بالمدرسة والمحيط:ع 3-13-2

إن كل كائن حي إنسان يعيش يف تجتمع وحتدث داخل إطاره عمليات من التأثري والتأثر املتبادلة 
أفراد ذلك اجملتمع، وحيدث بني هؤالء األفراد منط ثقايف معني، كما أهنم يتصرفون وفق تجموعة بني اليت تتم 

ون هلا، وصول إىل حل مشاكلهم احليوية الستمرار عالقيم اليت خيضمن النظم والقوانني والتقاليد والعادات و 
 (. 65، ص1898)فهمي،  بقائهم بطريقة صحيحة نفسيا واجتماعيا

وعادة ما يكون تأثري اجملتمع أكثر من تأثري الفرد، إذ أن اجملتمع بواسطة وسائطه الرتبوية والثقافية 
عن القواعد -الشخص  -كان خروج هذا األخرية ملهو الذي يصنع الشخصية، مما جيعل من الصعوب

بأبعادها الثالثة الطبيعية والثقافية بطريقة  البيئةثر ؤ ، وهكذا تاعية املتفق عليها من قبل اجلماعةاالجتم
مباشرة على حياة الفرد وحتديد األسلوب الذي حيقق له التكيف واملوائمة مع كل جانب من جوانب هذه 

وترتبط البيئة الطبيعية بشكل خاص بالتكيف البيولوجي أما البيئة  ،( 14، ص1898)فهمي،  البيئة
سرة واملدرسة، ومجاعة اليت يندمج فيها الشخص كاأل االجتماعاتاالجتماعية والثقافية فتظهر من خالل 

على توافق الفرد، ولعل أهم هذه  واملؤسسات الثقافية واالعالمية وكلها تأثر بشكل أو بآخر فاقالر 
 األسرة، فهي اجلماعة األوىل اليت تشرف على النمو اجلسمي، والنفسي، واإلجتماعي للطفل،اجلماعات 
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وتؤثر يف تكوين شخصيته وظيفيا وديناميا وتوجيه سلوكه منذ طفولته املبكرة، تلعب العالقات بني الوالدين 
، 1896، زهران) والعالقات بينهما وبني الطفل واخوته دورا هامايف تكوين شخصيته، وأسلوب حياته

فاملدرسة هلا رسالة تربوية هتدف  جتماعية ذات األمهية الكربى اليت تلي املنزل،وتعد املدرسة اال(. 95ص
وسع من تجرد التعليم وحتصيل املعرفة ومن أهم أهداف هذه الرسالة تكوين الشخصية أإىل ماهو أمشل و 

يف آن  واالجتماعي ه البدين والذهين والوجدايناملتكاملة للتلميذ وإعداده ليكون مواطنا صاحلا ورعاية منو 
بني القدرات  كما تعترب املدرسة أكرب تجال إجتماعي إلثارة الفوارق(.  75، ص1895)ميغاريوس،  واحد

على األقل من  االنتقالو أمبا يؤهل إلعادة توزيع الطبقات، فالتفوق الدراسي يغذي الطموح لقيادة اجملتمع 
وبة على أمرها إىل طبقة عليا متحكمة ومتميزة، خالل التقديرات الدراسية من طبقة دنيا حمكومة ومغل

مرحلة إىل أخرى عند اإلنتقال من سنة ملا بعدها املرحلة الواحدة يتقدم ذوي الطموح املواهب أو قد 
 (. 75، ص1896)دسوقي،  للدراسة االستعداديكونون من الضعاف واملتخلفني وغري ذوي 

على التوافق النفسي االجتماعي للمراهقني حيث يشعر هذا األخري  فاقر كما تؤثر مجاعة ال
ميكن  "هاولوك"بالسعادة حني يكون وسط رفاقه يكلمهم ويالعبهم، ويأكل معهم دومنا حترج، مما ذكرته 

استنتاج عدة نقاط تشيع املراهقني أهدافا متنوعة عندما يكون ضمن هذا االطار االجتماعي، فاجلماعة 
تساعده على تعلمه فن التعامل مع اآلخرين كما أنه  فاقشعور باالمان االرتياح واملتعة، وتجموعة الر توفر له 

يستطيع عن طريق تفاعله يف وسط تجموعه ان يصبح أكثر تساهال، ومرونة، ومنها يكتسب املهارات 
 (. 716، ص1885)اجلسماين،  االجتماعية والوالء االجتماعي

 )الحيل النفسية للدفاع(:ميكانيزمات التوافق 3-14
تعد احليل النفسية للدفاع اساليب سلوكية توافقية الشعورية، وتعرف احيانا مبيكانيزمات التوافق، 
أو حيل الدفاع النفسي، أو ردود الفعل الدفاعية، يستخدمها الفرد عند فشله يف حتقيق أهدافه بفعل عوامل 

ساليب مباشرة يربر العوامل اليت يعجز عن مواجهتها بأه حباط والصراع هروبا من املواقف املؤملة، هذإلا
ص من التوتر ويتحرر من القلق والشعور بالذنب، ويشعر لفشله منطقيا أمام نفسه وأمام اآلخرين، ويتخ

 (. 61، ص1896)الزهري،  والتوافق مع املوقف باالرتياح
النفسية بقدر  األزمات تستهدف حل عدد مظاهره، التالتوافق سلوك غري شعوري ت وميكانيزمات

من حاالت الشعور بالنقص والتوتر، للحفاظ على االلتزان ما هتدف إىل ختلص الفرد ولو بصورة مؤقتة 
 الشخصي، ومن بني امليكانيزمات االكثر استعماال ما يلي:
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 :Refoulement تالكب 3-14-1
الذي ال يتحقق مع األمر ت، وهو ميل الشعوري إىل النسيان وعدم الوعي، وذلك ملنع تأثري املكبو 

 (. 61، ص1899)الدهري،  فعاال تو بالناجح حيث يضل املك بتذلك إال يف الك
ون خروج األفكار اخلائبة دعملية نفسية الشعورية تتم يف نطاق الوعي وحتول  تمبعىن أخر الكب

ع، فيستعان هبذه العملية أو الرغبات املؤملة أو احملرمة املرفوضة إىل تجال الشعور، والطفو من أجل اإلشبا 
جتنب املواقف أو احلوادث املؤملة اليت تسبب ازعاجا وقلقا، فالفرد يستخدم هذه الوسيلة بطريقة ال و لالبتعاد 

دافعه اجلنسي مثال، بسبب الوازع الديين أو نواهي الضبط االجتماعي الرافضة  إشباع تشعورية عندما يكب
خفيف من شدة قلقه الناجم عن فشله يف جتسيد طموحاته ني هبا للتهلذا الدافع، كما يستع لطريقة اشباعه

املتعددة اليت كثريا ما تصطدم بنظام األسرة أو بأساليب املعاملة الوالدية السيئة، أو مع عادات وتقاليد 
يف بعض األحيان نتيجة لإلحباط، وبتكراره بصورة مفرطة يؤدي إىل  تاالجتماعي، ويكون الكب هحميط

االضطرابات السلوكية مثل األرق وفقدان الشهية للطعام والقلق احلاد، وظهور النزعة العدوانية، ظهور بعض 
وتعاطي املخدرات واالفراط اجلنسي كما يؤدي عند البعض إىل ظهور بعض األمراض النفسية، اجلسمية، 

بالتعب، جسمية مثل الصداع، الشعور  تة عند الشخص إىل آالمو بلرغبات املكلتحول الدافع يأي 
كالشلل اجلزئي أو العمي البصري أو فقدان احلساسية...اخل، كل هذه   ةواإلرهاق أو اهلستريية التحويلي

 (. 111، ص1898)جابر،  األعراض متثل مؤشرات عدم التوافق
 :AGRESSIONالعدوان  3-14-2

حرك بفعل يعد العدوان من ردود الفعل الرئيسية لإلحباط، حيث ترتبط النوبات العدوانية وتت
اإلحباط، ويقرتن العدوان بانفعال العضب، فقد يستثار إذا كان هناك مثري لذلك، ويعد اإلنفعال استجابة 
غري مسيطر عليها من جانب الفرد، كرد فعل لعائق أو تجموعة عوائق توجهه ومتنعه من إشباع حاجته 

ن بإيذاء اآلخرين أو الذات، أو كالمها يولوجية والنفسية واالجتماعية، عندها يلجأ الفرد إىل العدواز يالف
 معا.

وعلى هذا األساس فاملتعدي يعاين من إحباط شديد سابق أو متوقع، ولديه شعور بالنقص، وقد 
يكون عدوانه نتيجة لتوقعه عدوانا، أو هو رد فعل لعدوان وقع عليه بالفعل، أو أن العدواين هو حباجة إىل 

ج، أو من الداخل ويظهر هذا التأكيد على شكل ر خطرية من اخلواتأكيد ذاته عندما يتعرض إىل إثارة 
 (. 65، ص1899)الدهري،  انفعال شديد تتبعه استجابات تعويضية ملواجهة هذا املوقف

ويرتبط العدوان عند املراهق بسعيه لتأكيد ذاته، وقد يكون العدوان سلوكا شاذا إال أنه يستمر ما 
ة ضرورية تتصل جبهود املراهق ألن يكون شخصا فريدا متميزا عن دامت احلياة موجودة يف تأدية وظيف
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اآلخرين، والسعي إىل تأكيد الذات، حتقيق اإلستقاللية يتخذ طابعا حادا يف املراهقة، وهذا جيعل املراهق 
 حساسا ومعرضا أكثر من سواه للغضب والعدوان.

 :projectionاإلسقاط  3-14-3
نات غري معروفة املصدر بالنسبة للشخص، ألنه ميكانيزم يعمل هذا األسلوب للتخفيف من معا

يعمل بطريقة ال شعورية، فقد يشعر الشخص ببعض العيوب والدوافع املستهجنة، واألفكار غري مقبولة 
 (. 97، ص1899)الدهري،  اجتماعيا ويرفض وجودها يف نفسه، ويتربأ منها بإسقاطها
فسية الشعورية يلجأ إليها الشخص للدفاع عن ومبفهوم التحليل النفسي فإن اإلسقاط حيلة ن

نفسه ضد مشاعر غري صادرة أو مؤملة يف داخله مثل الشعور بالذنب، أو الشعور بالنقص، فاملراهق قد 
ينتقد سلوك بعض الزمالء ويلومهم على تصرفاهتم السيئة اليت يتصف هبا هو يف احلقيقة ليلتمس عذرا هلذه 

 السيء.التصرفات، وللتخفيف من شعوره 
 :Rationalalisationالتبرير  3-14-4

براز أسباب شعورية غري حقيقية من واقع األمر يقتنع هبا الشخص إهتدف هذه احليلة النفسية إىل 
 (. 91، ص1899)الدهري،  ألهنا تبدو معقولة ومتزنة وتلقى قبوال اجتماعيا

 و لتربئه ذاته من الشعور بالذنب.وهي من احليل اليت يلجأ إليها الفرد إلبعاد التهمة عن نفسه، أ
ييف احلقائق فمثال: التلميذ الذي يفشل يف امتحان آخر السنة، ز وهتدف عملية التربير إىل خمادعة الغري بت

فيربر فشله بإرجاعه إىل عيوب يف شخصية املدرس أو لصعوبة املواد الدراسية، أو لعدم توفر الوقت الكايف 
املبالغ فيه حيافظ على االتزان النفسي ويوفر األمن يف بعض احلاالت، ولكن  للمراجعة، والتربير العادي غري

راره واستعماله بطريقة مفرطة خاصة لدى املراهقني، مثل كثرة شكاويهم وانتقاداهتم، وتربيرات تصرفاهتم كت
بذلك عن  يؤدي هبم إىل اإلعتقاد جبدوى هذه العملية النفسية، ويتعاملون معها على أهنا حقيقة ويبتعدون

 مواجهة العقبات، كما تضعف قدراهتم على حتمل السؤوليات.
 :Compensationالتعويض  3-14-5

هي عملية تستخدم من طرف الفرد لتغطية ضعف أو نقص يف صفة مقبولة اجتماعيا أو أخالقيا 
، وباتباع ويلجأ إليها الفرد بقصد التغلب على الشعور بالضعف أو الدونية، بإحراز تفوق يف ميدان آخر

أمناط جديدة من السلوك، فالتلميذ الذي مل يسعفه احلظ يف النجاح يف الدراسة يعوض فشله يف نشاط 
كثر تقبال من طرف أرياضي أو فين، فهذه الوسيلة الدفاعية تغطي صفة غري مستحبة بصفة أخرى 

 يف ممارستها. االجتهادالشخص واألخرين مع 
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 :Sublimationاإلعالء والتسامي  3-14-6
أخر  اهفإن هذا امليكانيزم الدفاعي يعمل على حتويل احلفزة غري مرغوب فيها إىل اجت فرويدحسب 

 (.93، ص1899)الدهري،  تعديال يف اهلدفحيدث حبيث 
ة وتوظيفها يف ميدان تو بمبعين آخر هي تلك العملية اليت يتم فيها حتويل طاقة امليول واحلوادث املك

ليد واهلدف منها عموما هو حتويل الرغبة املراد اشباعها ااألوضاع اإلجتماعية والتق ، وتقرهاالنشاط اإلنتاج
رفضا أو استهجانا من قبل الوسط االجتماعي إىل سلوك مقبول يرضي فيه الغري ويستحسنه  ىاليت تلق

قة مقبولة ة يف كل نشاط سامي يتم فيه اشباع حاجاته بطريتو بفالفرد يستعني هبا العالء طاقات دوافعه املك
 الدراسة أو العمل، أو املشاركة يف األنشطة الرياضية أو ممارسة بعض اهلويات.باجتماعيا، كاالهتمام 

 أحالم اليقظة. 3-14-7
اته بطريقة غري واقعية حيلة نفسية دفاعية ختيلية، يسعى من خالهلا الفرد إىل حتقيق أهدافه وطموح

مشاعر الفشل واإلحباط والقلق، يستمتع مبشاعر القوة  ن حتقيقها يف الواقع، فتخفف عنهاليت عجز ع
 ﴾.95 ص،1899،الدهري﴿ والتفوق والنجاح يف اخليال، بعيدا عن حدود الواقع ومشكالته

تتضمن أحالم اليقظة انسحاب ذهين من عامل الواقع لتحقيق مايصبو إليه، كما تفسر على أهنا 
الواقع املعاش فهي نوع من التخيالت وسلسلة من اهتمامات شخص لتحقيق توافق مقبول بني تطلعاته و 

لحوادث املتخيلة اليت متر يف خيال الفرد، وعندها يرتك العنان لعقله وملخيلته لينتقل دون لالصور اخليالية 
اشباع يف احلياة الواقعية ويف فرتة املراهقة مثال يلجأ الكثري من املراهقني ملثل هذه احليل الدفاعية بسبب 

صعوبة حتقيقها، ومواضيعها تبقي ذاتية، فهم يعوضون حاالت الفشل واإلحباط و اهتم تعدد طموح
ة باعتبارها وسيلة هروب من ظبلحظات تأمل وتفكري يعيدون هبا بناء طموحاهتم، يستسلمون ألحالم اليق

 ظرف الواقع.
اعي ولكنها دلة، ومتهد لعمل ابدتهذه احليلة الألشعورية طبيعية إذا كانت يف صورهتا املع ىتبق

 .﴾113،ص 1898﴿جابر،تكون وسيلة سحابية يف صورهتا املبالغ فيها
هناك ميكانيزمات دفاعية أخرى ال تقل أمهية عن احليل األشعورية السابقة الذكر يف مساعدة الفرد 
يف التوافق النفسي االجتماعي كالعزل، اإلفراط يف التدخني شرب اخلمر، تعاطي املخدرات وكثرة النوم، 

الصراع واحلرية اليت تنتاهبم، وإذا كان الفرد يستعمل تعماهلا هو التخفيف من حدة القلق، هلدف من اسوا
ميكانيزمات توافق من أجل حتقيق مستوى أفضل من التوافق فإن هلذه احليل سلبيات عندما يعتمد عليها 

 ي االجتماعي.يف مواجهة كل مشاكله، حيث تصبح وسائل انسحابية اتكالية تعيق توافقه النفس
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 بعض المؤشرات التي تشير إلى التوافق النفسي: 3-15
 النظرة الواقعية للحياة 3-15-1

كثريا ما نرى األفراد يعانون من عدم قدرهتم على تقبل الواقع املعيشي، وجند مثل هؤالء 
يف املقابل األشخاص متشائمني وتعساء رافضني كل شيء هذا يشري إىل سوء التوافق أو الصحة النفسية، و 

على احلياة بكل ما فيها من أفراح وأقراح واقعني يف األشخاص يف اجملال االجتماعي  نهم أشخاص يقبلو 
 الذي ينخر طون فيه.

 مستوى طموح الفرد: 3-15-2
لكل فرد مطامح وآمال وبالنسبة إىل الفرد املتوافق تكون طموحاته املشروعة عادة يف مستوى 

، ويشري هذا إىل توافق الفرد، بينما جند اآلخر لتحقيقها من خالل دافع اإلجنازعى إمكاناته احلقيقية ويس
إىل املضاربة واملقامرة مبا له أو  فيلجئه اتالذي يطمح يف أن يصل وحيقق آمال بعيدة املدى عن إمكان

ل على وإذا مل حيقق شىيء يضل ناقما عن احلياة وحقودا على اآلخرين وكلها مؤشرات تد هبأسرته أو بعمل
 سوء التوافق مع اجملتمع الذي ينخرط فيه.

 اإلحساس بإشباع حاجات نفسية: 3-15-3
لكي يتوافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين فإن أحد مؤشراته، أن حيس بأن مجيع حاجاته النفسية 
األولية منها واملكتسبة مشبعة، ويتمثل ذلك يف إشباع احلاجات إىل الطعام والشراب احلبس بطريقة 

شروعة وكل ما يتعلق حباجاته البيولوجية، لذلك ويف حاجة نفسية ضرورية وإحساسه بنفسه أنه حمبوب م
 عه اليت تعنيه.ير امن اآلخرين، ويف معظم مش

كما أن اإلنسان نفسه يف حاجة إىل التقدير وإىل احلرية وإىل اإلنتماء، وإذا ما أحس بأنه كل هذه 
ة لتوافقه وحيدث العكس إذا ما أحس أهنا غري أحد املؤشرات املهم مبثابةاحلاجات مشبعة لديه، فإن هذه 

 مشبعة.
 الثبوت اإلنفعالي: 3-15-4

وهي من أهم السمات اليت متيز الشخص املتوافق واليت تتمثل يف قدرته على تناول األمور بصرب 
 ء والرزانة ويتحكم يف إنفعاالته )الغضب، اخلوف، الغرية، الكراهية(.دو ويتسم باهل

 سعة األفق: 3-15-5
تعد من السمات اليت تساعد يف توافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين وينسجم الفرد الذي وصف 
هبذه الصفة أو السمة بقدرته الفائقة على حتليل األمور وفرز اإلجيابيات من السلبيات، وذلك يتم باملرونة 

وء دقوانينها، ومن مثة تتسم الشخصية باهلوالتفكري العلمي والقدرة على تفسري الظواهر وفهم مسبباهتا و 
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والتوازن والتوافق وهو نقيض للشخص ضيق األفق املعلق على نفسه الذي يصعب التعامل معه ومن مث 
 يعاين من سوء التوافق.

 مفهوم الذات: 3-15-6
ق تعد من السمات اليت تشري إىل توافق الفرد ومن عدم توافقه، فإذا كان مفهوم الذات لديه يتطاب

مع مواقعه كما يدركه اآلخرين يكون متوافقا وإذا كان مفهوم الذات لديه أدى به إىل الغرور والتعايل مما 
إدراك اآلخرين له، وهذا يتسم سلوكه بالنقص وبتضخم ذوات اآلخرين الواقع وعن  نيفقده ويبعده ع

 ويؤدي هذا به أيضا إىل سوء التوافق.
 

 المسؤولية االجتماعية: 3-15-7
اآلخرين، وإزاء اجملتمع بقيمته وعاداته ومفاهيمه إزاء  تهقصود هبذه السمة أن حيس الفرد مبسؤوليامل

ويف هذه احلالة يكون الشخص عصريا ومن مثة يبتعد عن األنانية والذاتية ويتمثل يف سلوك الفرد واالهتمام 
 بلده.مبجتمعه والدفاع عنه ومحاية منجزاته وعدم التفريط يف مصادر الثروة يف 

 المرونة: 3-16
زنا يف تصرفاته، أي بعيدا عن التطرف يف اختاذ اوهي نقيض التصلب، أي أن يكون الشخص متو 

قراراته ويف احلكم على األمور والبعد عن التطرف وجيعل الشخص مسايرا ومغايرا، يساير اآلخرين يف بعض 
تنع هبا وهذا هنج دميقراطي، أي أن ال املواقف اليت تتطلب ذلك وأن يغايرهم إذا رأى وجهة نظر أخرى مق

مغايرا بصفة ما كما يتمثل يف سلوك الشخص املتوافق لبعدي اإلعتمادية واإلستقاللية إذ يكون مسايرا أو 
تتطلب بعض مواقف احلياة أن يعتمد الشخص على اآلخر، ويف الوقت تتطلب مواقف، ترى أن يكون 

ى القيادة والتبعية إذا تتطلب بعض املوافق و ص املتوافق بعدالفرد على إستقاللية، لذلك يتسم سلوك الشخ
أن يكون الشخص قائدا خصوصا إذا تطلب املوقف خربته املناسبة يف هذا اجملال كما تتطلب مواقف 

 .(449-46 44،ص1899الدهري،) أخرى أن يكون تابعا
 مظاهر حسن التوافق النفسي االجتماعي للمراهق: 3-17

مكانا حمبوبا بالنسبة للمراهق، وجوا اجتماعيا صاحلا يقضي فيه التالميذ عندما تكون املدرسة 
ان ميارس فيه كأوقات رائعة يف هنارهم مشوقة هلم، فتصبح مكانا يقدم هلم األمن: أمن خاص هبم وم

النفسية، وذلك للتغلب على  وأزماهتمطراباهتم وحتل فيه مشاكلهم، ويتخلصون من اضأنشطتهم، ومواهبهم 
رحلة املراهقة، وهنا فقط يشعر املراهق بذاته، ويتحقق كيانه وبالتايل حيس بأمهيته وبأنه جزء ال يتجزأ أزمة م

من املدرسة ومن اجملتمع ككل، وهنا يستطيع تفهم املرحلة اليت مير هبا وحياول السيطرة والتخفيف من 
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لتكيف مع املواقف اليت تصادفه يف أزماته، بتفهم نفسه وحميطه املدرسي األسري والعيش يف الواقع وتقبله ا
 .عد هذا مؤشر على توافقه النفسي االجتماعي الذي من مظاهرهيحياته، و 

 الشعور بتقدير الذات: 3-17-1
إن فكرة الشخص عن نفسه هي النواة الرئيسية اليت تقوم عليها شخصيته، كما أهنا عامل أساسي 

حركات الفرد لنفسه وتقييمه هلا، فهي إذن  موعالشخصي واالجتماعي، فالذات تتكون من تج يف تكيفه
 تتكون من خربات إدراكية وإنفعالية ترتكز حول الفرد بإعتباره مصدر اخلربة، السلوك والوظائف.

ويظهر شعور املراهق بتقدير ذاته برضاه عن نفسه والدفاع عنها وتعويدها  (119،ص1899الدهري،)
 الثقة يف قدرته على حتمل نتائج أفعاله، إختاذه قراراتة يف على مواجهة مواقف اإلحباط والفشل، وكذا يف

الوقت املناسب، واجلرأة والصراحة يف حل مشاكله واإلبتعاد عن اتكاله يف إجناز أعماله واملثابرة يف حتقيق 
 أهدافه.

 إقامة العالقات واإلبعاد عن العزلة واإلنطواء: 3-17-2
قة، ومشاركة زمالئه يف بعض األنشطة واهلوايات يتجلي ذلك يف إقامة املراهق لعالقات صاد

م وزيارهتم وقبول دعوة من يرتاح إليهم، إىل إنشغاهلم ومساعدهت واالستماعلبعض منهم لاملفضلة والتودد 
قاته اإلجتماعية وتعدد أطرافها، يشعره بالراحة وميده باملساندة املعنوية ملواجهة ألن إتساع دائرة عال
 تمع ككل.ضغوطات العائلة واجمل

ف حباجاته إىل أفراد تجتمعه الشخص السوي هو الذي حيقق وجوده ككائن حي اجتماعي يعرت 
 ويف تعاونه معهم واضطالعه بدور اجتماعي من أجل حتقيق حياة أفضل له وجملتمعه.

 )119،ص1899الدهري،(
 :االنفعاليالثبات  3-17-3

متثل يف قدته على تناول األموار بصرب وهي من أهم السمات اليت متيز الشخص املتوافق، اليت 
وأناقة، وال يستفز وال يستشار من األحداث التافهة، ويتسم باهلدوء والرزانة، ويتحكم يف انفعاالته 

ة شئة مكتسبة من خالل عملية التنمالغرية....(، وهذه الس ،املنختلفة )الغضب، اخلوف، الكراهية
 )43،ص1899الدهري،( االجتماعية.

هذه السمة أيضا يف قدرة الفرد أو املراهق على جتاوز مواقف اإلحباط والتحكم يف كما تظهر 
ميوالته ورغباته املتعددة واخنفاظ درجة تقلباته املزاجية واالستقرار النسيب حلدة انفعاالته، واستعمال العقل 

 يف جتسيد طموحاته.
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 مع البيئة المحلية:العالقات  3-17-4
معاملة ، ويشعر بأن األسرة حتبه وتقدره وتعامله هطبيعية مع أسرت أين يظهر املراهق عالقات

مع ما للوالدين من سلطة  حسنة، كما يشعر يف كنفها باألمن واحرتام أفراد أسرته له، وهذه العالقات تتناىف
 باعتزازهء وقت أطول داخل البيت والشعور عادلة على املراهق، توجيه سلوكه، كما يظهر الرغبة يف قضا

 نتمائه العائلي.با
كما يبدو أيضا من خالل عالقته بزمالئه، حيث يندمج معهم ويساعدهم إذا احتاج أحدهم 

ويهتم مبصاحلهم الشخصية وهو حمبوب منهم، وقد يولونه يف  درسةملساعدته، ويسر مقابلتهم خارج امل
 )44،ص1899الدهري،( بعض األحيان مركزا قياديا بينهم.

هم، وابداء حيوية مشاركة أصدقائه يف األنشطة الرياضية والفكرية، كما يتجنب املشاجرات مع
ومعاملتهم معاملة حسنة، والتقليل من التغيب عن املدرسة واإلبتعاد عن الفوضي والتشويش والغش داخل 

، حسن تهالقسم، التقليل من حتدية للمدرسني عند اختالفه معهم، املثابرة والرتكيز واجلدية يف متابعة دراس
 اره مع الناس، واقامته لعالقات طيبة مع الزمالء.جو 
 النظرة الواقعية للحياة:5 -3-17

واقع املعاش وجند مثل هؤالء يعانون من عدم قدرهتم على تقبل  كثريا ما نالحظ بعض األفراد
األشخاص متشائمني تعساء رافض كل شيء ولكن يشري إىل سوء التوافق أو إختالل يف الصحة النفسية 

قابل جند أشخاصا يقبلون على احلياة بسعادة ويشري هذا إىل توافق هؤالء األشخاص يف اجملال ويف امل
 االجتماعي الذي ينخرطون فيه.

 مظاهر سوء التوافق النفسي االجتماعي للمراهق: 3-18
سوء التوافق هو فشل االنسان يف حتقيق اجنازاته واشباع حاجاته ومواجهة صراعاته، ومن مث يعيش 

ما زاد هذا القدر من  وإذا سرة والعمل والتنظيمات اليت ينخرط فيها يف حالة اإلنسجام وعدم التناغم،يف األ
 )97،ص1898فهمي،( سوء التوافق اقرتب الفرد من العصاب.

ويظهر سوء التوافق االجتماعي للفرد يف عجزه عن تجاراة قوانني اجلماعة ومعايريها، أو عجزه عن 
 ة والزمالء.و خإلا ،اضية مرضية مع من يعاملهم من الناس، مع الوالدينعقد الصالة اجتماعية ر 

وتلميذ املرحلة الثانوية ويف ضوء املتغريات اليت مير هبا يف هذه املرحلة سواء املتعلقة بنموه الذايت أو 
بالنسبة للمجتمع املدرسي، الذي يتميز بطابع خاص يف املدرسة الثانوية فإن احتمال نشوب الصراعات 

، قائمة ما مل تقابل احتياجات طالب هذه املرحلة، فمن املنتظر أن تواجه االحنرافاتداخل املدرسة وكذلك 
املدرسة مشاكل حادة سواء داخلها أو يف خارجها، بعضها قد يصل إىل مستوى اإلحنراف كالعدوان 
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احرتام األنظمة، ورمبا واإلعتداء والعنف، وتشكيل العصابات من الشلل املدرسية، وختريب املدرسة وعدم 
من مظاهر  يصل ذلك إىل اجملتمع احمللي أيضا إضافة إىل السرقة اهلروب، الفشل أو التأخر الدراسي وغريها

 سوء التوافق املدرسي.
من مظاهر سوء التوافق النفسي للمراهق شعوره بالتعب وعدم الراحة، التأزم من الناحية النفسية يف 

تتضمن أمثلة عدم الراحة حاالت االكتئاب أو القلق الشديد، أو مشاعر أي جانب من جوانب حياته، و 
 على احلياة أو التحمس هلا.الذنب، وأفكار الوسواس املتسلطة أو توهم املرض أو عدم اإلقبال 

 )54،ص1899،جابر(
 عالقة التوافق بالفشل والنجاح المدرسي: 3-19

وصا يف فرتة املراهقة تتسم بالقلق وقد تصل من احلياة النفسية للطالب يف مجيع مراحل منوه وخص
إىل مستوى الوسواس األوهام، ولعلها السبب يف تقبله وعدم استقراره، كما قد يتعرض يف بعض الظروف 

يالقيه من إحباط بسبب ضغوط اجملتمع اليت حتول دون أس واحلزن واآلالم النفسية نتيجة ملا يحلاالت من ال
وما  عادة مشكالت عدم التوافق مع البيئة املدرسية، أو اجلو املدرسيذلك  ويتبع أمانيه و حتقيق رغباته

بضعف املركز  واإلحساس ةاجلديد فيرتتب عنه من فقدان الشعور باألمن، وصعوبة التصريف يف املواق
 لتعامل مع السلطة املدرسية باليت الفشل املدرسي.اوصعوبة 

وثيقا مبشكلة أخرى وهي اهلروب من رتباطا وبوجه عام فإن مشكلة التأخر، والغياب ترتبط ا
اليوم املدرسي قبل موعده، فقد  إهناءاملدرسة، ويستخدم التالميذ يف ذلك اساليب متعددة هتدف مجيعا اىل 

يرجع اهلروب إىل سواء معاملة أحد املدرسني وشعور التلميذ بضبط انفعايل قوى إزاء حضور دروس هذا 
متابعة الدروس اليت ال جتد معه أي لون من املتعة  أعباءتلخص من  املدرس بالذات، قد يكون اهلروب

حرفني الذين جيد يف اإلنطواء معهم حتت مجاعة نالشعورية، كما قد يرجع اهلروب إىل تأثري بعض الرفاق امل
 واحدة متنسقا إلشباع الدوافع اليت مل جيد هلا اإلشباع أو التقدير الكايف يف املدرسة أو البيت.

 )47،ص1899جابر،(
فق على توافقه يف البيئة املدرسية، وعليه راهق يتو من هنا يتضح أن النجاح والفشل الدراسي للم

جيب أن يكون جو اجتماعيا صاحلا بعيدا عن االستبداد واإلرهاب وتركيز السلطة يف يد واحدة وأن تكون 
ة وفهم نوازع املراهقني ودوافعهم، دون سياسة املدرسة مبنية على التوجه واإلرشاد املقرونني باحملبة والعاطف

اللجوء إىل قمعها بالقوة والقسوة، بل بتحويلها إىل نشاطات بالرفق واللني واحلكمة....اخل، ومن أجل 
أن تستعني باألهل فحسب بل بذوي اخلربة مجيعا والتنسيق مع املؤسسات  ةمصلحة املراهق ميكن للمدرس
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مجيع  دمجيعا ضمن إطار لتعبئة العامة حلش ن تعملأيدة )كاألندية(، و اليت تعين بتمضية أوقات الفراغ املف
 على احتوائها وتوجيهها توجيها سليما.نشاطات اليت ختدم املراهقة وتعمل 

 وقت الفراغ وعالقته بتحقيق التوافق للمراهق: 3-21
قت لعل من املشاكل اهلامة اليت تواجه الطالب وخاصة الشباب شغل وقت الفراغ ونقصد بو 

الفراغ وقت النشاط الذي حيقق للطالب رغباته ويشبع ميوله ويقابل احتياجاته، لوقت الفراغ أمهية كبرية إذا 
ما أحسن استغالله يف تنمية شخصية الطالب حىت ينشأ بعيدا عن االنفعاالت النفسية اليت تنتابه إذا ما مل 

 جيد ما يشغل فراغه سوى التافه من االمور.
يكتشف الفرد نفسه، وينمي ملكاته الكامنة، كما أنه فرصة للعبري عن الذات ففي وقت الفراغ 

الدوافع اليت يتعذر اشباعها يف احلياة اليومية، فوقت الفراغ و شباع الكثري من احلوافز إلوللتنفيس عن التوتر، و 
 يد.ميكن يف الواقع أن يكون الوقت الذي تتغري فيه الشخصية، وبالتايل يصنع فيه الشخص من جد

خيتلف عنها، فإن الرتويح يتصل باملناشط اجلسمية املبهجة مع الرتبية  وقد يعتقد البعض أن الرتويج يتناىف
وامللل، ويف الرتويج جيد باب  حني أن الرتبية تتصل باملاشط العقلية اليت يراها الشاب أمرا باعثا على السآمة

 .)94،ص 1896،فهمني( إلنسانية.أوسع إمكانيته يف تجال احلياة االجتماعية العالقات ا
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 .ةـخالصال
النفسي واالجتماعي  همن خالل مناقشتنا حملاور هذا الفصل أن مفهوم التوافق ببعدي نستخلص

، والعقلية األدائيةمكانياته إيشري إىل مدى قدرة الفرد على التوافق واالنسجام بني اشباع حاجته املتعددة و 
 املعاش. احلقيقية وظروف واقع

وهناك عامالن رئيسيان يقفان وراء عملية التوافق، يتمثل العامل األول يف الفرد نفسه، أي ما هو مرتبط 
مبحيطه الداخلى من حاجات ودوافع وخربات، وقيم وميول وعواطف، وخمتلف اإلنفعاالت اليت تقوم 

 ذلك األسرة واملدرسة، ومجاعة األقران اليت بتوجيه سلوكه، والعامل الثاين يتمثل يف البيئة احمليطة بالفرد مبا يف
تؤثر على توافق األفراد بشكل أو بأخر، من خالل اجلماعات اليت يندمج فيها واليت تتم يف اطار من 

 عمليات من التأثري والتأثر.
 ،...( وأعمالاليقظةوكلما جنح الفرد يف استخدام حيلة دفاعية ال شعورية بطريقة ناجحة )الكتب، احالم، 

العقل للموازنة بني دوافعه امللحة على االرضاء، وقدراته احلقيقية ومعطيات واقعة االجتماعي استطاع ختطي 
الكثري من العوائق احمليطة، ومن مث استطاع الظفر مبستوى أفضل من مظاهر التوافق النفسي االجتماعي اليت 

وامكانياته الشخصية، ومدى توفري ختتلف من فرد إىل آخر، ومن مراهق إىل آخر، حسب اختالف جنسية 
 الشروط املساعدة واملالئمة لتكيفه السليم.
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 .دـتمهي
اليت مل تكن موجودة يف العصر السابق واليت بلغت فيها  هرالقد متيز عصرنا احلايل بكثري من املظ

 االكتشافات العلمية أرقى مستوياهتا، وتوصل اإلنسان إىل عالج عدة أمراض كانت تفتك باجملتمعات.
ية وأخالقية جتعلها ال هتنأ إىل ما ة إال أن البشرية تعاين أزمة اجتماعبلكن مع كل مظاهر هذه احلضارة املغر 

وصلت إليه من إجنازات عملية، ومن هنا فإن املفكرون الغربيون قد اقروا بعدم قدرة حضارهتم بصفة عامة 
فيه اجلانب املادي على اجلانب الروحي ولألسف  ىن جمتمع متوازن ال يطغيوقطاع الرتبية بصفة خاصة تكو 

إليها مظاهر السلبية فأهلكتها فكان وكان الضحية  تة، حيث تسربهذا ما ينطبق على اجملتمعات املسلم
هو الشاب املراهق الذي اصبح يستقبل كل ما هو غريب الخنداعه مبظاهر تلك احلضارة الغربية، فبقي هذا 
الشاب تائه، مل جيد للخالص سبيل يف جمتمع تكاثرت فيه عوامل الفشل واالحنراف باإلضافة إىل املرحلة 

هبا يف منوه وهي املراهقة واليت كثرت التفسريات حوهلا، إذ يعتربها البعض مرحلة من مراحل النمو هلا اليت مير 
خصائصها اليت متيزها عن باقي املراحل، وهي اجلسر الذي مير من خالله الفرد من مرحلة الطفولة إىل 

صية، وأيضا لكونه يعيش يف الرشد، وتعد أكثر املراحل صعوبة وتعقيدا ملا فيها من تغريات يف جوانب شخ
والوقوع يف أزمات نفسية  هبه إىل عدم التكيف مع حميط البيئة الصاحلة إلستقامته مما أدىجمتمع ال يوفر له 

 تربوية كان هلا تأثري على املراهق من جهة وعلى اجملتمع من جهة أخرى.
 مفهوم المراهقة:-4

سمي والعقلي واالجتماعي وتبدأ عموما يف سن إن املراهقة هي املرحلة اليت يكتمل فيها النمو اجل
( عند البعض من 11( أو حىت سن الثانية العشرين )21( ومتتد حىت الثامنة عشر )21الثاين عشرة )

الباحثني، وهذا الفرتة تسمى فرتة البلوغ إذا كانت الطفولة مرحلة كمون جسمي وانفعايل فإن املراهقة مرحلة 
نفعاالت والتغريات العضوية وهذه التغريات هي سبب الظواهر ااخاصة النمو اجلسمي وتقلب شديد لال

 باملراهقة كما تتميز بظهور املشاكل يف مجيع أوجه التكوين النفسي.
وإذا كانت هذه املشكالت ترجع إىل أسباب عضوية فإن بعضها اآلخر يكون نتيجة إمهال تربوي أو 

 رحلة وهلذا جيب على املربني والوالدين مراعاة ما يلي:اضطرابات يف الرعاية أو عدم االهتمام هبذه امل
العمل على نشوء الثقافة الصحية بني املراهقني وحتديد برنامج لرعاية صحتهم وذلك بواسطة الرتبية ااخلقية 
وتدريبهم على استخدام األسلوب العلمي يف التفكري وتنمية القدرة على التجديد واالجتهاد واالبتكار 

هم إقامة عالقة مستمرة مع مجيع أفراد اجملتمع، جيب وقاية املراهقني من االحنراف وذلك وكما جيب علي
برتبيتهم على األخالق اإلسالمية وتعاليم النبوة ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو قدرة املسلمني وقد 

 (.40رة القلم، اآلية ) القرآن الكرمي، سو  أدبه اهلل فأحسن تأديبه لقوله تعايل: )وانك لعلى خلق عظيم(.
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 تعريف المراهقة: -4-1

تعين االقرتاب والدنو من احلكم، واملراهق هو الطفل الذي يدنو من احلكم واكتمال الرشد والتدرج 
حنو النضج اجلنسي العقلي واالنفعايل، واملراهقة بالغة الفرنسية واإلجنليزية مشتقة من كلمة من الفعل 

 التدريج حنو النضج اجلسمي واالنفعايل واجلسمي ويبقي التعريف األكثر الذي يعين addolxelالالتيين 
رواجا هو جسم االنتقال من الطفولة إىل الشباب إذ تعترب املراهقة مرحلة حرجة مشحونة باملصاعب 

 واألزمات.
 عالقة املراهقة باجملتمع. -
 عالقة املراهقة بالثانوية. -

ذي يعمل على تكوين شخصية املراهق، وتوجيهه الوجهة إن البيت واألسرة يعتربان الوسط األول ال
الناجحة املتكاملة، مث بعد ذلك تأيت املدرسة أو املنظومة الرتبوية واليت تعتربوحدة اجتماعية تقوم بدور هام 
وحجر األساس والرف الفعال يف هذه املؤسسة الرتبوية هو املريب الذي يعترب املسؤول األول الذي جيب 

 .(240توفيق،ص (لتوافق االجتماعي االنفعايل للتلميذ.عليه حتقيق ا
إن الثانوية تعترب من أدق املراحل التعليمية، لذلك فهي تتطلب أساتذة أكفاء ومؤهلني ليكونوا 

 على دراية بأسرار املراهقة ومشاكلها.
 عالقة المراهقة بالتربية البدنية والرياضية: 4-2

تغريات فيزيولوجية ونفسية، حبيث توفر نوعا من التداوي إن ممارسة الرتبية البدنية تؤدي إىل 
الفكري والبدين كما تزيدهم املهارات وااخربات احلركية نشاطا ملموسا واكثر رغبة يف احلياة، كما أن الرتبية 
البدنية والرياضة تعمل على صقل املواهب وحتسني القدرات الفكرية وممارستها دائمة ومنتظمة تؤدي إىل 

لتالميذ عن الكسل وتنهي اإلحساس بامللل والضجر ومتالء وقت فراغ التالميذ الذي يضيعه يف ابتعاد ا
عن شعور التالميذ اجستري أشياء تافه، وعن حتقيق قام به أحد الطالب من خالل مذكرة لنيل شهادة امل

ن بالراحة يشعرو  %11من جمموعة العتبة اليت تشعر بالفرح و % 5..6جتاه الرتبية البدنية اتضح أن 
وذلك راجع إىل األمهية والدور الذي تلعبه حصة الرتبية البدنية والرياضية يف حياة  املراهق الذي حيتاج إىل 

 (.291، ص2992) إبراهيم ،أكثر من أي وقت مضي إىل استغالل أوقات فراغه أحسن استغالل.
 عالقة المراهق بمربي التربية البدنية: 4-3

ريب واملراهق قوية وحسنة ال بد على املريب من أن يهتم مبتطلباته ورغباته، لكي تكون العالقة بني امل
كذلك على املريب أن ال يرتك موفق بيداغوجي مير عليه دون التطرق إليه، إذن فالعالقة بني املريب واملراهق 

على املريب أو هلا دور هام يف تكوين وتوجيه املراهق املوجه السليمة، ولتجنب النتائج السلبية اليت جيب 
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املعلم إعطاء نوع من احلرية للتالميذ ومنحهم بعض املسؤوليات يف حدود إمكانياهتم وعدم توبيخهم أمام 
الزمالء، فال بد على املريب أن يهتم باملراهق وينمي تلك العالقة بإعطاء الصورة اجلميلة فيكون فياض 

ا حيركه كالقيام بواجبه، وقد يكون الكسول النشاط، فامعلم الكسول يهمل عمله وال جيد من احليوية م
نتيجة ضعف أو مرض، وقد يكون مصدر الكسل شيأ نفسيا وعلى أية حال فالتلميذ هو الذي يعاين هذا 

 (15ص،2995،  )سليمان الكسل
 عالقة المراهق باألسرة: 4-4

حتفا  بالكيان للروابط العائلية أمهية خاصة يف تنشئة املراهقة فتعاون الوالدين واتفاقهما واال
األسري وهذا يعود باإلجياب على املراهق حيث ينشأ ملتزما، أما حدوث العكس وتعرض األسرة للمشاكل  
كالطالق مثال يؤدي إىل التأثري السليب على األبناء من عدم استقرار يف الدراسة وكثرة الغيابات واهلروب 

ق جماال صحيحا يف استخدام استقالليتهم لذلك ال بد من توفر نوعا من املساعدة اليت هتيأ للمراه
استخداما بناء وإجيابيا، كذلك سياسة الضغط من الوالدين اجتاه األبناء أو العنف يف املعاملة باستخدام 

 العقاب البدين أم احلرمان أو الشتم أو التهديد، له أثره يف القدرة على الرتكيز واالستيعاب.
 للمراهق:نسبة لأهمية التربية البدنية با 4-5

طاقة بدنية وكذلك روحية لديه عدة رغبات يريد أن تتحقق يف  هذه الدنيا فاالنسان  اإلنسانإن 
هقة سيشعر برغبة قوية يف التمتع وإشباع رغباته فهي تعطي نوعا من التداول الفكري والبدين ايف مرحلة املر 

بد من توفري وتكثيف الساعات الرياضية للمراهق، ويكتسب كثريا من املهارات والتقنيات املختلفة لذلك ال 
داخل وخارج الثانوية وكذلك باالشرتاك يف الفرق الرياضية املختلفة، ولكن لألسف الشديد نالحظ أن 
حصة الرتبية البدنية والرياضية مهمشة نوعا ما يف مؤسستنا الرتبيوية وهذا ما أثبتته التحقيقات والدراسات 

يل شهادة الليسانس، جيب العناية بالرتبية البدنية والرياضية لتقوية اجلسم امليدانية من خالل بعض رسائل ن
 وتربية الذوق والوجدان.

لذا تعترب الرياضة وسيلة هامة لبعض املراهقني الشباب للوصول إىل غيات وأهداف عالية الشهر مثال 
يتسلق الرقي االجتماع  فاملعطيات تبني أن هنالك قاعدة أساسية يف الرياضة وهو أن بإمكان أي أحد أن

بغض النظر عن عرقه ونسبه، فالرياضة من بني اجملاالت اليت تتناىف فيها القوس الطبقية واإلجناز ليس رهنا 
 (101، ص2990، )عمامرة  باالنتماء العائلى ولكن باجملهود الشخصي.

 مميزات النمو في مرحلة المراهقة:6 -4
حدود العشرين أو الوحد والعشرين سنة من عمر الفىت أو  املراهقة تبدأ ببداية البلوغ وتنتهي يف

الفتاة ومتتاز هذه املرحلة بأهنا سريعة وشاملة يف مجيع جوانب الشخصية للمراهقة من الناحية اجلسدية 
 حيث يزداد الوزن والطول وتكون العظام أسرع من منو العضالت وكذلك تنمو أعضاء التناسل منوا سريعا
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ومن الناحية العقلية حيث تظهر القدرات ااخاصة فيها بوضوح من تفكري (  201ص، 1444)العكاري، 
وذكاء وخيال ويتجه كذلك تفكريه إىل ما وراء الطيعة من خالق مدبر وجنة ونار وبعث وحساب وكذلك 
يا جنده أحيانا يعجز عن مواجهة الواقع ويندفع إىل ااخيال والرومانسية، كما تشهد هذه املرحلة منوا اجتماع

وخلقيا فهو يشعر برغبة قوية يف االستقالل يف تفكريه وأعماله عن األسرة ومن مظاهر السلوك االجتماعية 
قلة األنانية وتفهم الشباب حلقوق اجلماعة اليت يعيش فيها ورغبة يف أداء الواجب حىت وإن أدى به إىل 

املرحلة نظرة عطف وتفهم واستعداد  التضحية، لذلك فالواجب على اآلباء أن ينظروا إىل املراهقة يف هذه
 للمساعدة.

 واجبات اآلباء والمربين نحو الشباب في مرحلة المراهقة: 4-7
قلنا أن مرحلة املراهقة هي حساسة وهامة جدا وباعتبار املنزل واملدرسة املسؤولة األوىل عن التوجيه 

ن نصائحومساعدات خمتلفة نلخصها والتكفل باملراهقة وحب على اآلباء واملربني تقدمي كل ما بوسعهم م
 )05القرضاوي، ص (يف األمور التالية:

 :بالعناية بغذاء املراهق من حيث الكمية والنوعية ألهنم سريعو النمو والعناية  من الناحية الجسمية
 حة واأللعاب الرياضية املختلفة.ابإعطائهم قدرا مناسبا من اهلواء الطلق والر 

 :ر املواد اليت تناسب منو عقوهلم، والكتب اليت حتمل إليهم مجيع األفكار اختبا من الناحية العقلية
 وإتاحة الفرصة هلم إلظهار امليول واالستعدادات متهيدا لإلختبار العلمي والتوجيه املهين يف املرحلة اجلامعية.

 :واألندية  باإلقالل من األوامر والضغط وتكوين اجلمعيات من الناحية االجتماعية الخلقية الوجدانية
املختلفة وتقدير جمهوداته وتشجيعه كذلك واالعتناء به وإحاطته بقيم الدين اإلسالمي احلنيف وغرس 
عقيدة التوحيد يف قلبه وإحياء املعاين الرياضية يف قلبه وال يكون ذلك إال بالعلم النافع واألميان الصادق 

 يزات اإلنسان.والعبارة ااخاصة وااخلق القوم فهذه هي أغذية الروح وهي مم
 :خصائص المراهقة في المرحلة الثانوية 4-8
 الخصائص الجسمية: 4-8-1

يظهر ااخصائص اجلسمية للمراهق من ناحيتني، ناحية فسيولوجيةمتثل منو النشاط الغددي 
واألجهزة الداخلية اليت توفق بعض الظواهر ااخارجية من الناحية اجلسمية العامة وتشمل الزيادة يف الطول، 
احلجم الوزن حيث يتأثر منوا جلهاز العظلي عن اجلهاز العصيب مبقدار سنة تقريبا ويسبب ذلك تعبا وإرهاقا 

فني م حبيث ينجم عنه اتساع الكتللمراهق، أما النمو من الناحية اجلسمية يزداد بنمو العضالت والعظا
ق غري دقيق يف حركاته حيث والصدر وطول اجلذع وحميط األرداف وطول الساقني، وهذا ما جيعل املراه

مييل حنو الكسل والرتاخي ويقل التوافق العضلي العصيب وتثقل احلركة وتكون غري متزنة، كما يقل عنصر 
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الرشاقة عند الذكور وتظهر عليهم عالمات التعب بسرعة، أما اإلناث فظهور ااخصائص اجلسمية األولية 
عالوي،  ( ث يصلن إىل مرحلة املراهقة قبل البنني.تتمثل يف ظهور األعضاء التناسلية، كما أن اإلنا

 )202، ص2915
 الخصائص الحركية: 4-8-2

نظر ألمهية املراهقة بالنسبة للنمو احلركي واجلسماين فإن جو ركن يرى "أن حركات املواهقة حىت 
والتناسق حوايل العام الثالث عشر تتميز باالختالل يف التوازن واالضطرابات بالنسبة لنواحي التوافق 

واالنسجام كما يؤكد أن هذا االضطراب حيمل طابع الوقت إذ ال يلبث املراهق يف غضون مرحلة الفتوة أن 
 (.202ص،5119جوركن ، ( تتبدل حركاته لتصبح أكثر توفق وانسجام عن ذي قبل.

، نفس املصدر، مبورجر ) أما هو مبورجر فميز مرحلة املراهقة بأهنا فرتة ارتباك بانسبة للنواحي احلركية.
 (202ص

كما يرى سيكلمان ونويهاوس" أن هذه الفرتة االضطرابات والفوضى احلركية، إذ أهنا حتمل يف طياهتا بعض 
 (202)سيكلمان ونويهاوس ، نفس املصدر، ص االضطرابات اليت متتد لفرتة معينة.

 وميكن تلخص أهم مواطن االضطرابات واالختالل احلركي فيما يلي:
 حلركي العام حبيث تكون لدى املراهق الكثري من االضطرابات واالرتباك.االرتباك ا -
 االفتقار للرشاقة. -
 نقص هادفية احلركة )اهلدى(. -
 الزيادة املفرطة يف احلركات. -
 اضطرابات القوى احملركة. -
 نقص القدرة على التحكم. -
 (.1، ص.291)زهران ،  التعارض والتضاد يف السلوك احلركي العام. -
 ائص العقلية:الخص 4-8-3

وهي عبارة عن القيام ببعض العمليات العقلية واليت بدورها تنمو منوا تدرجييا حسب مراحل احلياة 
املتعاقبة على الطفل وتشمل هذه القوى العقلية يف احلكم، التحليل، الفهم، الذاكرة، الرتكيز، االنتباه، 

املراهق إىل حتقيق كل شيء لكن ليس يف  توسيع ااخيال وظهور مبا يسمى بعامل أحالم اليقضة حيث يسعى
عامله الواقعي الضيق بل يف عامل أكثر اتساعا يتسع لكل ما ختطر يف باله وذلك يكون عند عجزه عن 
حتقيقه يف حياته العادية" فعند علماء النفس النمو العقلي ينمو يف ااخربة املكتسبة ويف املقدرة على 

زهران، نفس ) أن القدرة العقلية ال تتوقف بتوقف الذكاء الفطري". استخدام املوهبة الفطرية، وهذا يعين
 (.1املرجع، ص
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فالقدرات العقلية للمراهق تتمثل يف التمايز للقدرات العقلية والفروق الفردية يف النواحي التشخيصية حبيث 
 راهقة.تأخذ أشكاال عديدة، وهلذا فالقدرات العقلية الالزمة للنجاح املدرسي تبدأ يف مرحلة امل

"وتشري معظم الدراسات إىل منحنيات منو الذكاء يف هذه الفرتة ال تظهر على هيئة قفزة سريعة كما هو 
احلال يف النمو اجلسماين ويالحظ زيادة القدرة على اكتساب املهارات واملعلومات وعلى التفكري 

قدراته يف الظهور كما تزداد املقدرة  بالضوح، وتبدأ واالستنتاج كما تؤخذ الفروق الفردية يف النواحي العقلية
 .على االنتباه واملالحظة والنقد وإدراك العالقات"

تتمثل ااخصائص االنفعالية يف زيادة حدة االنفعاالت وهي مرتبط بالتغريات اليت تطرأ على املراهق يف هذه 
أشياء مادية مثل   املرحلة وتكون انفعاالت املراهق حادة وغري متحكم فيها، مثال قد خياف الطفل من

احليوانات، أو معنوية مثل األصوات وقد يكون ااخوف هذا متصال بالعالقات  اإلجتماعية مبا فيها التفاعل 
مع احمليط الذي يعيش فيه والتواجد مع من هم أكثر مهارة وتوافقا منه، وميكن أن تتجلي أسباب 

 اإلنفعاالت فيما يلي:
تغريات املفاجئة يف النمو وقد يبدو ااخجل على البعض بسب "االهتمام الشديد باجلسم والقلق لل -

 املظاهر اجلسمية.
يعيش املراهق مرحلة اضطراب انتقايل وحساسية شديدة للنقد وخاصة فيما يتمثل بتغريات الصوت  -

 ومظهر اجلسم وحماوالته للتكيف مع هذه التغريات.
لزاهية وذلك لتعويض عيوب املظاهر يهتم أفراد هذه املرحلة مبظهرهم الشخصي وحيبون املالبس ا -

 .ةاجلسمية ويزداد امليل إىل الزي املوحد كزي الدرسة أو الكشافة أو الفرق الرياضي
يتميز املراهق بتقلب يف تصرفاته بني سلوك الكبار وتصرفات الصغار ومييل إىل مشاركة الكبار يف ألعاهبم  -

 (206)عالوي، مصدر سابق ، ص أو على تقليدهم."
 الخصائص االجتماعية:4- 4-8

تتمثل يف طبيعة العالقات االجتماعية اليت ميكن أن ترتتب على ذلك بني املراهقني واألسرة أو مع 
الرفاق أو اجملتمع بوجه عام كما تظهر هنالك فروق أساسية بني اجتاهات وسلوك املراهيق يف الطبقات 

 االجتماعية املختلفة.
عة إىل االستقاللية نز وفيما خيص سلوك املراهق يظهر يف االهتام املتزايد باملظهر الشخصي وال

واالنتقال من االعتماد على الغري إىل االعتماد على النفس وينمو الوعي االجتماعي واملسؤولية كما تعترب 
تؤثر على يف السلوك املنافسة من مظاهر العالقات االجتماعية يف مرحلة املراهق وهناك عدة عوامل 

االجتماعي للمراهق وتتمثل يف االستعداد واالجتاهات العائلية واألسرة ومستواها االجتماعي واالقتصادي 
 ومجاعة الرفاق، واملدرسة وسنوضح ما سبق يف النقاط التالية:
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ت املراهقة واليت يزداد امليل إىل االنتباه للشلة من نفس اجلنس حتتل هذه الشلة مراكزا ممتازا يف اجتاها -
 يدين هلوالء بالوالء األول.

مييل إىل التحرر من سلطة املرتل والكبار ويثور عليها أحيانا وقد يسبب النفور من املرتل والرغبة يف  -
 التعويض بإجياد عالقات أخري وظهور بعض اإلحنرافات السلبية.

اركة الكبار يف ألعاهبم أو على ينقلب يف تصرفاته بني سلوك الكبار وتصرفات الصغار ومييل إىل مش -
 األقل تقليدهم.

احتياجهم إىل اإلشرتاك يف مجاعات منظمة يشعر فيها مبكانته ويكسب عن طريقها خربات ومهارات  -
 جديدة.

التخلص من األنانية الفردية اليت كان يريكز فيها الفرد حنو نفسية حيت حيصل على مكانة يف اجلماعة  -
 (.20سابق، ص عالوي، مصدر) ورضاها عنه."

 أهمية التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمراهق: -4-9
الرتبية البدنية والرياضية هدفها هو تكوين مواطن الئق من الناحية البدنية والعقلية واإلجتماعية 
واألنفعالية، وذلك عن طريق النشاط البدين الذي اختري لغرض حتقيق األهداف حتقيق األهداف على 

 ؤسسة الرتبوية.مستوي امل
 من الناحية البيولوجية: 4-9-1

الرتبية البدنية والرياضية إىل حتقيق النمو الشامل واملتزن للتلميذ املراهق، فالنشاط البدين  ىتسع
والرياضي له دور هام يف عملية التوافق بني العضالت واألعصاب وزيادة اإلنسجام يف كل ما يقوم به 

حممد عوض  )على جسم املراهق من الناحية البيولوجية والنفسية واإلجتماعية.التلميذ من حركات هلا تأثري 
 (64، ص2991، 
 من الناحية النفسية: 4-9-2

تلعب الرتبية البدنية والرياضية دورا هاما يف الناحية النفسية، وتعد عنصرا بارزا يف بناء الشخصية 
من اإلحنرافات النفسية إىل أهنا تشغل الطاقة الزائدة السوية والناضجة، كما أن الرتبية البدنية تعاجل الكثري 

 للفرد فتحرره من الكبت واإلنعزال اللذان يتحوالن مبرور الوقت إيل مرض نفسي حاد.
وهلذافإن األنشطة الرياضية ضمن اجلماعات اليت تبعد الفرد عن العقد النفسية كاألنانية وحب الذات، كما 

 -52فيصل محمد خير الزارد، ص) السرور واالنفعال الداخلي للتلميذ.تلعب دور كبري يف عملية الشعور ب

52). 
 

 



                                                                      المراهقة                                                                         ع        ــرابــل الـــالفص   

- 80 - 

 

 من الناحية اإلجتماعية: 4-9-3
إن عملي اإلندماج للفرد يف اجملتمع يفرض عليه حقوقا وواجبات وتعلمه التعاون مع الغري والثقة بالنفس 

األنظمة والقوانني ااخاصة ويتعلم كيف يوفق بني ما هو صاحل للمجتمع أو ضار، ويتعلم من خالل 
فيصل محمد خير الزاد، ) باجملتمع، فهذه العالقة موجودة بني الرتبية البدنية والرياضية واجلانب اإلجتماعي.

 (52ص ،52نفس المصدر، ص
 خصائص األنشطة الرياضية للمراهقين: 4-11

بني املهارات احلركية اليت سبق  تسعي األنشطة الرياضية املمرسة من طرف املراهقني إىل حتقيق مبدأ التكامل
وأن تعلموها يف املرحلة اإلعدادية وإىل املرحلة الثانوة وذلك بغرض حتقيق االستمرار يف النمو، كما جيب 
مراعاة الفروق الفردية بني املراهقني بصفة عامة، كما جيب استبعاد بعض الرياضات من برامج البنات كلرفع 

لرياضات اليت متثل خطرا على صحة املراهق، أما فيما خيص األلعاب األثقال، املالكمة وغريها من ا
اجلماعية فتكون متشاهبة بني البنات والذكور، فالكل باستطاعته ممارسة كرة السلة أو كرة اليد أو كرة 

 وام.الطائرة مثال، باإلضافة إىل هذا فيجب تزويد هده الربامج الرياضية بتمارين بدنية لبناء اللياقة وحتسن الق

 (052، ص0891،  سعدية علي محمد هادر)

 أثر التربية البدنية والرياضية على سلوك المراهق: 4-11
إن املراهق ليس عقال فقط بل هو جسم مكون من أجزاء خمتلفة واجلزء من الكل والعناية بالكل 

ي والسلوكي، تتطلب العناية بكل جزء من األجزاء كما ال ميكن فصل اجلانب اجلسمي عن اجلانب النفس
حيث هناك ترابط بني البلدن واحلياة النفسية االجتماعية لذلك فلحصة الرتبية البدنية والرياضية وضبفة 
جسمية وسلكية ونفسية معا، وجيب أن يوضع يف االعتبار أن املراهق أكثر الناس حاجة إىل احلركة والنشاط 

ا أن حصة الرتبية البدنية والرياضية تعترب وسيلة الرياضي الذي هو خري وسيلة ملعاجلة أخطاء املراهقة، كم
 نامجة لتحديد احليوية والنشاط وحتسني التوافق العضلي والعصيب إىل جانب سالمة اجلسم.

املراهق إىل مثل هذه احلصص فهي تؤثر على السلوك العام، وكلما كان النشاط مجاعيا كلما قل  حيتاج
انية اندماجه يف البيئة االجتماعية كما ختتلف لديه روح التضامن شعور املراهق بالوحدة، وتزداد لديه أمك

 والتعاون فيكون التأثري متبادال بني الفرد وحميطه.
هذا ويتوجب عدم الفصل بني اجلانبني النفسي واالجتماعي ألن كليهما يتبادالن التأثري فالتوافق الذي 

مع الذي مازال مل يعرفه، ومع األنا الذي جيب أن حيققه التالميذ مزدوج حيث جيب أن يكون مع اجملت
 (052، ص0899وليم ماستز، رالف سبيتر، ) يكتشفه من خالل التغرياتوالتحوالت اليت تطرأ عليه.
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 مخاطر المراهقة ومشكالتها: 4-12
حيف مرحلة املراهقة نوعان من املخاطر: أوهلما مرتبط باجلانب اجلسمي والثاين مرتبط باجلانب 

فة عامة، إال أن املخاطر اجلسمية أقل عددا وأمهية مقارنة باملخاطر النفسية، وحىت املخاطر النفسي بص
اجلسمية ذاهتا إمنا تعود أمهيتها إىل ميمكن أن تعكسه على اجلانب النفسي للمراهق فعلى سبيل املثال جند 

اعي، لكن التأثري ااخطري هو أن الزيادة يف الوزن هلا تأثري ولو ضئيال نسبيا على السلوك والتوافق االجتم
 االجتاهات غري املفضلة اليت يقابل هبا الزمالء هذا املراهق نتيجة هذه الزيادة.

 مشكالت النمو الجسمي في المراهق:1- 4-12
تتكون لدى معظم املراهقني حساسية حنو حالة جتعلهم يشعرون بأهنم خمتلفون عن اآلخرين أو 

املشكالت الشائعة واليت تواجه معظم  Wattenberg1973( أهنم غري عاديني، ويصنف )ويتنربك
 (.344-343ص ، 0882،  سيد محمد  الطواب) املراهقني فيما يلي:

 :تصبح البثور شائعة خالل فرتة املراهقة وذلك ألن الغدد املفرزة للدهون تكون  مشكلة حب الشباب
جلسمية الذي هو مسه من مسات )املراهقة( نشطة يف تلك املرحلة ويؤكد ويتنربك بأن القلق جتاه ااخصائص ا

سنوات املراهقة قد يرتكز يف ااخوف من التشوه الوجهي حيث تتكون لدى املراهقني املشاعر املبهمة من أنه 
 مريض مبرض خطري وأن حب الشباب قد يكون العقاب الذي يستحقه ألفعال أو أفكار آلثيمة.

 :األصوات أكثر عمقا نتيجة نضج احلبال الصوتية خالل فرتة املاهقة تصبح  مشكلة تغير الصوت
 ويالحظ أن التغري يف طبقة الصوت أكرب نسبة لدى الفتيان.

 :نتيجة النمو السريع واملفاجىء يتعرض الكثري من املراهقني  مشكلة عدم التناسق الجسمي والحركي
تنافسة خاصة حركات اليدين واملراهقات ملرحلة من عدم اللياقة أم عدم الرشاقة يف استخدام احلركات امل

والرجلني، فالنمو السريع للساقني والذرعني قد يسيء للمراهق يف بعض األحيان تقدير خطواته أثناء املشي 
 أو املدى الذي يصل إليه ذراع.

 :يلجأ بعض املراهقني الذين لديهم إحساس زائد بااخرج بسبب وزهنم إىل  مشكلة الوزن والطول
عدة طرق كاللجوء مثال إىل اتباع نظام معني من التغذية )احلمية( أو االنسحاب  مواجهة املوقف من خالل

 من األنشطة االجتماعية... وما إىل ذلك.
 المشكالت النفسية في مرحلة المراهقة: 4-12-2

 اقتصرنا على ابرز املشاكل النفسية يف مرحلة املراهقة يف نظرنا ومها:
لة من التوتر الشامل الذي ينشأ خالل صراعات الدوافع لقد عرف مسزمان القلق بأنه حا القلق: -

وحماوالت الفرد للتكيف، ومعىن ذلك أن القلق ما هو إال مظهر من مظاهر العمليات االنفعالية املتداخلة 



                                                                      المراهقة                                                                         ع        ــرابــل الـــالفص   

- 82 - 

 

واليت حتدث خالل اإلحباط والصراع والقلق كغريه من العمليات االنفعالية له جانب شعوري وآخر ال 
لشعوري فيتمثل يف ااخوف والفزع والشعور بالعجز واإلحساس بالذنب ومشاعر شعوري، فأما اجلانب ا

التهديد... إال أنه جبانب هذه املشاعر يشتمل القلق على عمليات معقدة ومتداخلة يعمل الكثري منها 
دون وعي الفرد هبا، مبعين أن الفرد يعين من املخاوف مثال دون أن يدرك العوامل اليت تدفعه إىل هذه 

 (.088، ص0891مصطفي فهمي ،  ) االت.احل
القلق املوضوعي، العصيب، ااخلقي، وهذه األنواع الثالثة هلا اتصال وثيق بالتقسيم  وللقلق أنواع هي: -

الذي ذكره فرويد للجهاز النفسي الذي يشتمل على: األنا، أهلو، األنا األعلى، وعالقة هذه األقسام 
 كثرية ومتنوعة منها:  ببعضها البعض أما عن مظاهر القلق فهي

وهي برودة األطراف وتصيب العرق واضطرابات يف النوم، والصداع  أمراض جسمية فيزيولوجية: -
 وفقدان الشهية واضطرابات يف التنفس.

وهي ااخوف الشديد وتوقع األذى واملصائب وعدم القدرة على الرتكيز واالنتباه  أعراض نفسية: -
عجز واالكتئاب وعدم الثقة والطمأنينة والرغبة يف اهلرب عند مواجهة أي واإلحساس الدائم بتوقع اهلزمية وال

 موقف من مواقف احلياة، وترجع هذه العوامل لألسباب التالية:
إن انعدام العاطفي يف األسرة وشعور الطفل بأنه شخص منبوذ حمروم من احلب والعطف واحلنان وأنه  -2

 صادر القلق.خملوق ضعيف وسط عامل عدواين هو أهم مصدر من م
إن بعض أنواع املعاملة اليت يتلقاها الطفل تؤدي إىل نشوء القلق لديه فالسيطرة املباشرة وغري املباشرة  -1

وعدم العدالة بني االخوة واإلخالف بالوعود وعدم احرتام الطفل واجلو األسري العدائي وغريهاكلها عوامل 
 توقض مشاعر القلق يف النفس.

ورين( هو البيئة وما حتويه من تعقيدات ومتناقضات وما تشتمل عليه من السبب الثالث يف رأي )ه -.
أنواع احلرمان واإلحباط فكل هذا جيعل املراهق يشعر بأنه يعيش يف عامل متناقض مليء بالغش وااخداع 

مصطفي ) واحلسد وااخيانة وأنه خملوق ال حول له وال قوة له يف هذا العامل القوي العنيف الذي ال يرحم.

 (088مي: نفس المرجع السابق، صفه
وهو نوع من الشلل يصيب اجلسم  هو مسة الفرد الذي يتميز بضعف الثقة بالنفس واجلرأة الخجل: -

والنفس معا فهو شلل تربهن عليه احلكات املضطربة الرتدد، واألفكار الغامضة والكالم املتلعثم، فأزمة 
وللخجل ( 51ص  ،0822فاخر عاقل، )ا، ااخجل ال حتدث إال بوجود شخص أو أشخاص منتبهني لن

 أعراض كما حددها علماء النفس منها:
كارتعاش األطراف إطراق الرأس، اضطراب يف املشي، تصبب العرق، وصعوبة أيضا يف التنفس   الظاهرة: -

يف بعض األحيان هو املخبأ كخفقان القلب واإلفراز الكبري للغدد الصماء واضطرابات املعدة، كذلك فإن 
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جل أسباب وعوامل حيث يعتقد علماء النفس أن ليس سوى مثرة من مثار شجرة ااخوف، القلق، للخ
الضعف، وعقدة ااخجل وانفعاالهتا الوجدانية والنفسية ختتلف من فرد آلخر وتتلخص أسباب خلق مرض 

 (.04-03، ص0894،  مصطفي غالب) ااخجل إىل عاملني رئيسني:
س أن األمراض البدنية الفيزيزلوجية تأيت غالبا عن طريق الحظ بعض علماء النف أسباب جسدية: -أ

الوراثة، فاألمراض الواثية أكرب أثرا يف انتشار اآلفاق املرضية اليت تشوه اجلسد وتولد جمموعة من األمراض 
 اجلسمية النفسية كااخوف وااخجل بسبب تكونه العضوي والبيئي.

اجملتمع واألفراد يف املدرسة حيصون ويعدون إذن املراهق ااخجول يتصور خطأ أن  أسباب نفسية: -ب
حركاته التنفسية ويالحقونه بنظراهتم الساخرة، فتستويل عليه نزعة ااخجل واحلياء رومبا أدى ذلك إىل االنزواء 

 بعيدا عن اجملتمع.
 عالقة المراهقة بالثاوية وأهمية التربية "ب.ر" اتجاهه: 4-13
 ة الثانوية:فيالمراهقة ووظ 4-13-1

رب الطور الثانوي من التعليم منعرج حاسم يف حياة التلميذ املراهق فإذا كان املرتل هو املكان يعت
كذلك هلا دورها،   ثانويةاألول الذي يعمل على تكوين شخصية املراهق وتوجيههم وجهة متكاملة فإن ال

اخل املؤسسة س الناجح يف الوقت احلاضر ال يعمل فقط على تزويد الطالب باملعارف در حيث أن املد
التعليمية بل أنه مسؤول على أن حيقق لتلميذه القدرة عل التوافق االجتماعي واالنفعايل، كما على املراهق 
أن يكون ذاته وشخصيته وأن يعتربالدراسة عمله، ومن مثة وجب عليه الشعور باملسؤولية وباإلدانة للمجتمع 

مع أقرانه ألن مقياس تقدم الشعوب يف عصرنا مبين واألسرة، كما جيب عليه التفكري مبوضوعية واجيابية 
على ما تصنعه من فرض تعليمية وتكوينية لشباهبا، والتعليم الثانوي بدوره يستمد أمهية من حضارة القرن 

 اجلاري.
 أهمية التربية البدنية والرياضية للمراهق: 4-13-2

اللعب املميزة اليت توجه اجلسم ( أن: "الرياضة نوع من أنواع parlebasيرى املفكر االجتماعي )
 (.Pellis Luis, Paris P140) مع العقل باعتبارها تربية حركية نفسية واجتماعية".

فالرتبية البدنية والرياضية كما هي تربية وإعداد جسدي فإهنا تربية وإعداد أخالقي فهي تربية على 
ومجال  باطا أخالقي يف التعامل مع القوة أخالقيات القوة والفتوة واحرتام املنافسة، وتفوق اآلخرين انض

اجلسم بعيدا عن الغرور واالستعالء فالرياضة من أوىل وسائل توفري القوة واللياقة البدنية اليت دعا إليها 
 ، سورة األنفال.45القرآن الكرمي يف قوله تعايل: "وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة" اآلية 
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وسلم السباق بنفسه فسبق وسبق فرسه ورصد اجلوائز  وقد وجه الرسول حممد صلى اهلل عليه
 للمتسابقني للمتفوقني فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يشجع الرياضة ويدعوا هلا، ويكافئ عليها.
لذا فإن تنمية روح الفتوة والرياضة مسألة أساسية إلنقاذ املراهق من امليوعة والتحليل وذلك بفتح النوادي 

 العب واملسابح وساحات السباق وإقامة املسابقات الرياضية.الرياضية وامل
أما بالنسبة للمراهقني يف املرحةالثانوية فيجب على منهاج الرتبية البدنية والرياضية أن تفسح اجملال أمامهم 
من أجل إمناء وتطوير الطاقات البدنية والنفسية داخل وخارج الثانوية وذلك من أجل زيادة النشاط الفكري 
والدراسي من مجيع النواحي االجتماعية والرتبوية وإعطاء نظرة مجيلة ومتفائلة للحياة، وتنمية حالة أفضل 

 من الصحة اجلسمية والعقلية.
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 .ةـخالصال
يتخذ االختصاصي من النشاط الرياضي وسيلة إلعداد املراهق يف املؤسسة كمواطن صاحل وينمي 

فالنشاط الرياضي من الوسائل اهلامة يف الرتبية البدنية والرياضية عند املراهق وإظهار  لديه الشعور بالثقة

مهاراته يف حالة تفوقه ومن ناحية أخرى يهدف إىل تربية أخالقية تتميز باملثول إىل تعاليم لدين احلنيف 

لى النظام والصرب الذي أوصانا به نبينا الكرمي وحثنا على التمسك به وذلك عن طريق تعويد املراهق ع

 وحتمل املسؤولية والعدل وحسن املظهر والتعلم من ااخطأ وتنمية الثقة بالنفس.

كما تعترب منشطا ضد الكسل وااخمول الذي مييز مرحلة املراهقة، ختلق عند املراهق قدرات التعامل مع 

تقومي سلوك املواهق اجلماعة، وأخالقيات التصرف العام إىل جانب، وهي بذلك حتقق خطوة متقدمة يف ال

املنحرف إىل جانب ما توفره أيضا يف صحة بدنية ونفسية تعمل على إزال الشعور بالنقص وغرس الثقة 

 الريكيزة األساسية لتكوين الشخصية اليت تتميز بالسلوك السليم السوي.
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 خالصة الباب االول:

من خالل هذه الدراسة النظرية لفصول هذا املوضوع يتجلى تأثري دور النشاطات الرياضية سواء كانت 

يف تنمية التوافق النفسي االجتماعي ، وهو ما ميكن أن يشكل تأثريا  العاب القوى أو األلعاب القتالية

الثالث العقلي، النفسي، مباشرا لنوعية الرياضة على شخصية الفرد مما يساهم يف تنمية اجلوانب 

من خالل إبراز أنواعها وخصائصها االجتماعي حيث مت التطرق إىل مفهوم هذه الرياضات كل على حدة 

فيه إىل ىسيكولوجية هذا التوافق ومفهومه وخصائصه  فتطرقنال التوافق النفسي اإلجتماعي فصونشأهتا، أما 

ومستويات حتقيق هذه التوافق وكذا أمهيته وجماالته وصوال إىل أساليب والعوامل األساسية يف جتسيد التوافق 

عمرية )املراهقة( بإعتبارها فيه خصائص املرحلة ال ناالنفسي االجتماعي ، أما الفصل الرابع و االخري فتناول

مرحلة هامة وحساسة يف حياة الفرد من خالل التطرق إىل أهم مشاكل وحاجات املراهق وعالقة املمارسة 

 الرياضية هبذه املرحلة.  
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 :مقدمة الباب الثاني

 االجابةة الدراسة امليدانية حىت ميكن التخطيط السليم لصريور ىل النتائج اجليدة يستحسن اا لوصول سعي

اىل خط خطة جتلت معاملها على النحو لك عمد الطالبان لذلبحث وحتقيق اهدافه ،اؤالت  اتس عن 

،كل امليدانية والفصل الثاين عرض وحتليل ومناقشة النتائج  وإجراءاتهمنهجية البحث الفصل االول  التايل :

مث نتبعها جبملة من االقرتاحات و التوصيات  نطالقا من النتائج املتحصل عليهاا من أجل تقيم خالصة اهذ

. 
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   تمهيد:-   
يف دراسة مقارنة يف مستوى التوافق النفسي  يف هذه الدراسة واملتمثلة املطروحة املشكلة خالل من     

 إىل وللوصول اإلجتماعي بني رياضي ألعاب القوى ورياضي االلعاب القتالية لدى تالميذ الطور الثانوي
 وهي كما يلي: .امليدانية راءاهتاوإج الدراسة منهجية توضيح من للباحث البد املشكلة ذههل حل
 :دراسةالمنهج  -1-1

إن جمال البحث العلمي يعتمد على اختيار املنهج املناسب لكل مشكلة، مستندا على طبيعة 
 املشكلة نفسها و ختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي يود الباحث التوصل إليه.

الباحث بصدد دراسة مشكلة نفسية مبا أن الطالب على هذا األساس و و    (.434،ص4891)رابح،
مقارنة يف مستوى التوافق النفسي اإلجتماعي بني رياضي ألعاب القوى لدى التالميذ و املتمثلة يف " 

 .املقارنة سحيةامل بالطريقة" اعتمد املنهج الوصفي  ورياضي االلعاب القتالية لدى تالميذ الطور الثانوي
 : اسةدر مجتمع و عينة ال -1-2
نادي الرياضي  بكل من ،املنخرطني يف النوادي تالميذ ال مثل جمتمع البحث البحث:مجتمع  -1-2-1

الشباب الرياضي لبلدية سيدي علي ونادي  ونادي السالم بسيدي خلضر نبغليزااهلاوي أمال براعم املطمر 
  .ان للدراسةميثلون النشاطني املخصص تلميذا 14التالميذ عدد . حيث بلغ جمموع مستغامن

 البحث:عينة  -1-2-2 
هم حيث مت اختيار  بالنوادي الرياضية واملنخرطنيتتكون عينة البحث من تالميذ املرحلة الثانوية 

الثانية ميارسون  04منهم ميارسون ألعاب القوى و  04 .تلميذ  14والبالغ عددهم  بطريقة مقصودة
  .الرياضات القتالية 

 زيع العينة حسب النشاط الرياضي:يبين تو  )11(الجدول رقم  -
 االلعاب القتالية ألعاب القوى 

 6 40 نادي السالم سيدي خلضر
 8 49 نادي الشباب الرياضي سيدي علي 

 0 40 نادي الرياضي اهلاوي املطمر
 04 04 اجملموع
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 : دراسةمجاالت ال -3 -1
 المجال البشري:-1-3-1

و البالغ  ،باألندية الرياضية  املراد دراستها للنشاطاتذ املمارسني على جمموعة من التالمي دراسةال تأجري
 .سنة  49-40ترتاوح أعمارهم بني  اتلميذ 14عددهم 

  المكاني: المجال -1-3-2
براعم املطمر ونادي السالم سيدي خلضر نادي الرياضي اهلاوي أمال  بكل منأجريت الدراسة        

 . سيدي عليالرياضي شباب الونادي 
 المجال الزمني: -1-3-3
  :  الدراسة النظرية -

 .0440ماي  إىل غاية شهر 0440 جانفي شهرشرع الباحث يف هذه الدراسة منذ 
 :الدراسة الميدانية -
 متت هذه الدراسة بتطبيق االختبار على ثالثة مراحل و هي كما يلي: 

مدى  ملعرفة .0440جانفي 40بتاريخ  : و هي فرتة إجناز التجربة االستطالعية األوىلاملرحلة األوىل-
 بعد حتكيمه . املقياسصعوبة و سهولة عبارات 

 64. و أعيد االختبار بتاريخ 0404مارس 84بتاريخ  جتريب أداة القياس: و هي فرتة املرحلـة الثانية- 
  صدق و ثبات املقياس(. ) رتبامن أجل دراسة األسس العلمية لإلخ 0440مارس

 34غاية  إىل 0440مارس  00من تاريخ  -و هي مرحلة تطبيق التجربة األساسية  :املرحلة الثالثة- 
 بعد هذه املرحلة شرع الباحث يف عملية التحليل اإلحصائي لبيانات التجربة األساسية. .0440مارس 

 اشتملت الدراسة على املتغريات التالية :ضبط متغيرات البحث :  4 -1
 المتغيرات المستقلة : 4-1- 1

 املمارسة ألعاب القوى و األلعاب القتالية ة الرياضيةاألنشط
 التابعة : تا. المتغير 1-4-2

 حمور.( 40التوافق النفسي االجتماعي وحيتوي على )
 متغيرات مرتبطة بمجتمع البحث :* 
 العينة من نفس اجلنس "ذكور" -
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 أدوات البحث : 1-5
لك بغية الوصول إىل كشف احلقيقية اليت يصبو تعد أدوات البحث احملور األساسي يف منهجية البحث وذ

 إليها الباحثان 
اعتمد الباحثان على مجلة من املصادر واملراجع والدراسات والبحوث املشاهبة المصادر والمراجع : -أ(

 واليت هلا عالقة مبوضوع البحث
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي : -ب(

ي االجتماعي الذي أعدته الباحثة املصرية "رشا عبد الرمحان استخدمنا يف دراستنا مقياس التوافق النفس
حيث يقيس إشباع التلميذ حلاجاته النفسية وتقبله لذاته  0440حممود وايل "لتالميذ املرحلة املتوسطة 

واستمتاعه حبياة خالية من التوترات والصراعات واألمراض النفسية، وكذلك استمتاعه بعالقات اجتماعية 
ته يف األنشطة االجتماعية، وتقبله لعادات وتقاليد قيم جمتمعه، وبعد اطالع الباحثة على محيمة ومشارك

العديد من املراجع واملقاييس املرتبطة هبذا املقياس اقرتحته، مع العلم انه يقيس بعدين أساسني مها التوافق 
 عاد هي :النفسي وبعد التوافق االجتماعي حيث حيتوي على ستة أبعاد)جماالت( وهذه األب

 أوال: التوافق النفسي :
 البعد األول :المهارات الشخصية :

 وتعين التمتع ببعض القدرات اخلاصة اليت متيز تلميذا عن األخر 
 البعد الثاني :اإلحساس بالقيمة الذاتية :

ا يعوق إدراك التلميذ لذاته ولعالقته بالعلم احمليط ووعيه خبصاله وقدراته وحدوده وجوانب قوته وضعفه ومب
 انطالق طاقاته 

 البعد الثالث :االعتماد على النفس :
مدى قدرة التلميذ على تلبية حاجياته لنفسه مع مراعاة املرحلة السنية وما يتناسب معها من قدرات،حيث 
انه يوجد بعض احلاجات ال يستطيع التلميذ تلبيتها لنفسه وختتلف تلك احلاجات باختالف املرحلة السنية 

 ابع :التحرر من الميل إلى االنفراد :البعد الر 
 قدرة التلميذ على االندماج مع أقرانه يف نفس املرحلة السنية وعدم االنطواء على نفسه واالبتعاد عنهم .

 البعد الخامس :الحالة الصحية :
ن املرض تعين حالة كون التلميذ الئقا من الناحية البدنية والعقلية النفسية واالجتماعية،وليس جمرد خلوه م

 أو العاهة .
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 البعد السادس :الحالة االنفعالية :
قدرة التلميذ على التحكم يف انفعاالته يف خمتلف مواقف احلياة سواء يف املنزل أو املؤسسات الرتبوية أو 

 .اجملتمع احمليط به 
 ثانيا :التوافق االجتماعي :

 البعد السابع :اللياقة في التعامل مع اآلخرين :
 يذ على التعامل مع اآلخرين من زمالء وأقرباء وجريان الذين ال يعرفهم بطريقة الئقة  .قدرة التلم

 البعد الثامن :االمتثال للجماعة :
شعور التلميذ باالمتثال إىل مجاعة تتقبله ويتقبلها، وشعور باألم والطمأنينة، ويشبع حاجاته االنتمائية 

 وحاجاته اليت تتلق باملركز واملكانة .
 التاسع :القدرة على القيادة :البعد 

متتع التلميذ مبجموعة من السمات اليت متيزه عن أقرانه وتؤهله الن يقوم بعملية التأثري يف اجلماعة املتواجد 
فيها، ومن هذه السمات :الذكاء،القدرة على حتمل املسؤولية والقدرة على املثابرة،املشاركة االجتماعية 

  على رأي اجلماعة اليت يقودها .،االلتزام ،القدرة على التعبري
 البعد العاشر :العالقات في األسرة :

مدى قدرة التلميذ يف التعامل والتفاعل مع أفراد أسرته، ومدى ترابطه معهم وتوافر احلب واالحتواء واحلنان 
 بني أفراد األسرة الواحدة ومدى تأثريها على التلميذ .

 : البعد الحادي عشر :العالقات في المدرسة
مدى قدرة التلميذ يف التعامل والتفاعل مع إدارة املدرسة مبا حتتويه من زمالء ومدرسني وإداريني ومدى تأثري 

 ذلك عليه سواء كان سلبيا أو اجيابيا .
مدى قدرة التلميذ يف التعامل والتفاعل مع عناصر البيئة البعد الثاني عشر :العالقات في البيئة المحيطة 

 عبارة ككل94اد سواء يف االجتاه السليب أو االجتاه االجيايب وبالتايل توفر لدينا مقياس يضم مبا حتويه من أفر 
 * وقد احتوى مقياس التوافق النفسي االجتماعي  على حمورين أساسني مها :

والتوافق االجتماعي ،حيتوي كل حمور على ستة أبعاد وكل بعد حيتوي على جمموعة  –التوافق النفسي  -
 وذلك على الشكل التايل : يف االجتاه السليبجيايب ومنها ما هو يف االجتاه االرات منها ما هو من العبا
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 ( يوضح توزيع العبارات االيجابية والسلبية حسب أبعاد المقياس11الجدول رقم ) 

 

  

 

العبارات  عدد العبارات الموجبة عدد األبعاد

 السالبة

 المجموع

 8 1 0 املهارات الشخصية

 0 4 1 بالقيمة الذاتية اإلحساس

 1 4 3 اإلعتماد على النفس

 0 0 4 التحرر من امليل إىل اإلنفراد

 9 0 4 احلالة الصحية 

 6 0 4 احلالة اإلنفعالية

 0 4 1 اللياقة يف التعامل مع األفراد 

 8 4 8 اإلمتثال للجماعة

 6 4 6 القدرة على القيادة 

 6 4 0 العالقات يف األسرة

 8 0 0 يف املدرسة العالقات

 6 4 6 العالقات يف البيئة احمليطة
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 ( يمثل توزيع العبارات في كل بعد 12الجدول رقم ) 

 

 يقة تقييم درجات مقياس التوافق النفسي االجتماعي :طر  -
يتم تقييم درجات املقياس على سلم ثنائي التدرج ) نعم،ال ( ويتم منح الدرجات حسب نوع العبارة ) 

 موجبة،سالبة ( بالشكل التايل :
 (4( ،ال )4عبارة موجبة :نعم )  -
 (4( ،ال )4عبارة سالبة : نعم )  -

 عدد الفقرات األبعاد الرقم
 التوافق النفسي

 9 المهارات الشخصية 1
 5 اإلحساس بالقيمة الذاتية 2
 4 االعتماد على النفس 3
 7 التحرر من الميل إلى االنفراد 4
 8 الحالة الصحية 5
 6 الحالة االنفعالية 6

 عدد الفقرات األبعاد الرقم
 التوافق االجتماعي

 5 اللياقة في التعامل مع اآلخرين 1
 9 االمتثال للجماعة 2
 6 القدرة على القيادة 3
 6 العالقات في األسرة 4
 9 العالقات في المدرسة 5
 6 العالقات في البيئة المحيطة 6
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 :متت على مرحلتنيية:الدراسة االستطالع 1.6
 :المرحلة األولى1. 6.1

بعد عرض االستبيان اخلاص باختبار التوافق النفسي العام على احملكمني مت إجراء دراسة          
 ، و كان الغرض من التجربة ما يلي:تلميذ يف الطور الثانوي (  04استطالعية أوىل على عينة قوامها ) 

ثلة و ذلك ملعرفة مدى تالؤم حمتوى االستبيان من حيث صعوبة جتريب أداة القياس على عينة مما -
 وسهولة العبارات و ذلك مبا يتناسب مع أفراد العينة.

 التعرف على طبيعة العينة و كيفية التعامل معها . -
 اختيار أفضل وقت لدراسة األسس العلمية لالختبار و الدراسة األساسية. -

ة مدى تالؤم حمتوى االستبيان من حيث صعوبة وسهولة حبيث كان اهلدف من التجربة هو معرف    
العبارات و ذلك مبا يتناسب مع مستوى الرياضيني. و مت شرح طريقة أداة االختبار و تتمثل يف اإلجابة 

( يف  xعلى العبارات املوجودة يف االستبيان اخلاص باختبار التوافق النفسي العام. و ذلك بوضع عالمة ) 
ب مع أحاسيس املفحوص و اليت تنطبق على شخصيته وتعرب عن شعوره وأحاسيسه،  اخلانة اليت تتناس

 ووضع عالمة استفهام يف بداية العبارة إذا كانت غامضة أوغري مفهومة.
بعد عملية الفرز و التصحيح توصل الطلبة إىل أن مجيع الفقرات والعبارات املطروحة يف االستبيان كانت 

دقيقة و بدون طرح أي سؤال.  34الالعبني يف مدة قصرية قدرت بـ سهلة و واضحة، و أجاب عنها 
 فبالتايل قبلنا العبارات كما هي وقمنا بتطبيقها من أجل دراسة األسس العلمية لالختبار.

تالميذ  واملقدر عددهم مت إجناز هذه الدراسة  :األسس العلمية للمقياسالمرحلة الثانية: دراسة  2.6.1
. حبيث كان اهلدف من التجربة هو دراسة األسس العلمية لالختبار ) الثبات، وييف الطور الثان 04ب 

 الصدق و املوضوعية ( .
 .الصدق :3.6.1

         يعترب الصدق أهم شروط االختبار اجليد، فاالختبار الصادق هو الذي ينجح يف قياس ما وضع من اجله
 (493،ص4888)حسنني،

 الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما من اجله،فاالختبار الصادق هو وصدق االختبار أو املقياس يشري إىل
)رضوان،  الذي يقيس بدقة كافية الظاهرة اليت صمم لقياسها،وال يقيس شيئا بدال منها أو باإلضافة إليها 

 ،ومن اجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا صدق احملتوى  (000ص،0449
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  صدق المحتوى :
املضمون أو الفقرات فرديا أو مجاعيا،فكل فقرة من مفردات االختبار جيب أن متثل مقياسا يهتم بتحليل 

صحيحا،ومناسبا بالنسبة للقدرة أو السمة آو املتغري الذي تسال عنه الفقرة،وان يتضمن االختبار ككل 
جياد وإل (490ص0446)رضوان،  فقط الفقرات اليت متثل السمات املطلوب قياسها بواسطة االختبار 

 ( حمكمني خمتصني مشهودا هلم باخلربة والكفاءة يف جمال التدريس6صدق احملتوى مت عرض املقياس على )
 .إضافة  العبارات الغري مناسبة –لتعديل صياغة العبارات وتوضيحها أو حذف  -

مما يدل لكل العبارات يف كال احملاور )التوافق النفسي االجتماعي( 100%أن احملورين بلغ نسبة  إتضح

على عدم وجود أي تعديل أو حذف لعبارة من العبارات ووجد أهنا مالئمة وختدم البعد وبالتايل مت 

سيتم التأكد  .( عبارة يف التوافق النفسي االجتماعي يف صورته النهائية 94احلصول على مقياس يضم )

  .كذلك من الصدق الذايت عن طريق حساب ثبات املقياس

 .الثبات:4.6.1
ت ميثل العامل الثاين يف األمهية بعد الصدق يف عملية بناء وتقنني االختبارات، وهو يعين أن يكون الثبا

االختبار على درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق واملوضوعية واالطراد فيما وضع لقياسه 
 ص009، 0449)عالوي،.

ني بفاصل زمين قدره أسبوع مع احلفاظ حلساب ثبات املقياس طريقة تطبيق املقياس على مرحلت واستخدمنا
على كل املتغريات )نفس العينة،نفس التوقيت،نفس املكان( واستعملنا حلساب معامل الثبات طريقة 

 (  43"بريسون"حلساب معامل االرتباط كما هو موضح يف اجلدول رقم )
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 عادها ( معامل االرتباط لحساب ثبات أداة الدراسة ككل بأب 13الجدول رقم )

 
الل اجلدول املبني أعاله أن قيم معامل اإلرتباط الستبيان التوافق النفسي العام تراوحت يتبني من خ   

( بالرجوع إىل جدول دالالت اإلرتباط البسيط "لبريسون" ملعرفة ثبات 4.99و 4.60حمصورة بني )
. (4.36" اجلدولية تساوي )ر( فإن "48( ودرجة حرية مقدرة ب )4.40اإلختبار عند مستوى الداللة )

 و منه تبني أن استبيان التوافق النفسي العام ببعديه الشخصي واالجتماعي يتميز بدرجة ثبات عالية.
 
 
 
 
 
 

القيمة  معامل الثبات
 الجد ولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

حجم 
 العينة

 األبعاد

4.90 

 
4.36 

 
4.40 48 04 

 املهارات الشخصية-4
 اإلحساس بالقيمة الذاتية -0 4.94
 االعتماد على النفس-3 4.93
 التحرر من امليل إىل االنفراد-1 4.96
 صحيةاحلالة ال-0 4.83
 احلالة االنفعالية-6 4.94
 اللياقة يف التعامل مع اآلخرين-0 4.84
 االمتثال للجماعة-9 4.94
 القدرة على القيادة-8 4.94
 العالقات يف األسرة-44 4.93
 العالقات يف املدرسة-44 4.96
 العالقات يف البيئة احمليطة-40 4.84
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 الموضوعية: 1.6.5
من العوامل هلامة اليت جيب أن تتوفر يف املقياس املوضوعية،واليت تعين التحرر من التميز والتعصب يف 

ما هي موجودة فعال،حيث أن أهم صفات القياس اجليد اآلراء،فاملوضوعية تعين أن توصف قدرات الفرد ك
أن يكون موضوعيا لقياس الظاهرة اليت اعد أصال لقياسها،وان هناك فهما كامال من مجيع عينة البحث  مبا 

 (400ص4888)مروان،  سيؤدونه. 
فهومة ومبا انه مت عرض املقياس على األساتذة احملكمني من اجل توضيح العبارات وصياغتها بطريقة م

وسهلة وتعديل العبارات الغري مناسبة، من اجل احلصول على صدق املقياس الذي مت تأكيده،باإلضافة إىل 
يتميز بدرجة عالية من  إجياد ثبات املقياس عن طريق تطبيق املقياس وإعادة تطبيقه،تبني لنا أن املقياس

 .املوضوعية
 : الوسائل اإلحصائية المستعملة في تحليل النتائج -1-7
على جمموعة من الوسائل اإلحصائية حىت يتمكن من معاجلة النتائج بغرض االستناد  اناعتمد الباحث   

 عليها يف عملية التحليل و التفسري، وتتمثل هذه املعادالت اإلحصائية فيما يلي:
 =-المتوسط الحسابي:       س

 
 املتوسط احلسايب . -س : 
 . مج س : جمموع الدرجات 
 (80صفحة 4884)كامل، عينة .          ن : عدد ال 

 االنحراف المعياري:     
 = ع                    

 . ع : االحنراف املعياري 
 . مج س : جمموع الدرجات 
 . س : املتوسط احلسايب 
     .  (86صفحة 4888)الطيب، ن : العينة 

 
 
 
 

 مج س

 ن

 مج) س – س (2

 ن
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 حساب االرتباط بالطريقة العامة : 
باشرة يف حساهبا ملعامل االرتباط على الدرجات اخلام و مربعات هذه تعتمد هذه الطريقة العامة م

 الدرجات . 
 مج ص مج س  –ص ن مج س 

  ر=   
  0)مج ص(-0ن مج ص 0)مج  س(-0ن مج س 

         
 . ص = جمموع حاصل ضرب الدرجات املقابلة يف االختبارين × مج س 
مج ص = حاصل ضرب جمموع درجات االختبار األول س يف جمموع درجات االختبار الثاين × مج س 
 ص . 

 = جمموع مربعات درجات االختبار األول س . 0مج س 
 = مربع جمموع درجات االختبار األول  س .  0) مج س ( 

 = جمموع مربعات درجات االختبار الثاين ص .  0مج ص 
 (Gauvrit, 2005p 271) جمموع درجات االختبار الثاين ص .= مربع  0) مج ص ( 

 ( .046صفحة  0446)رضوان،     0معامل الصدق الذاتي  =  معامل الثبات -
  النسببة المئوية: -

 (/ العدد اإلمجايل للعينة444  ×النسبة املؤوية )%(= )عدد أفراد كل مستوى 
               

      = %                      
 حيث/   س: عدد التكرارات

 (84صفحة 4899)ناجي،   ن: عدد العينة الكلية)حجم العينة(          

 ت ستيودنت:   -
 
 
 
 
 

 011×س

 ن
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 :الخاتمة
الفصل إلتباع منهجية علمية لتحديد وضبط اإلجراءات امليدانية املتبعة  هذا خالل من انسعى الباحث    

 البحث بإجراءات وثيق بشكل ومرهون مرتبط العلمية هدرجت كانت امهم حبث ألن أييف البحث العلمي،
 حتديد املنهج وبناءا على .الرئيسية البحث حدود ضبط كيفية يف يكمن الدراسة جوهر امليدانية،كما أن

 ميثل الذي البشري اللمجا مت حتديد كما الرئيسية، البحث مشكلة ومبا خيدم الدراسة هذه لطبيعة املالئم
 حتديد مع استخدامها وكيفية جلمع البيانات الالزمة البحث أدوات ، ومت حتديد للبحث األصلي اجملتمع

 إشكالية تساؤالت على اإلجابة بغية وحتليل النتائج عرض يف تساعد واليت املالئمة اإلحصائية الوسائل
  .البحث

 
 



 الفصل الثاين
 ومناقشة النتائجعرض وحتليل 

 متهيد -
 عرض النتائج  -
 االستنتاجات -
 مناقشة الفرضيات -
 اقرتاحات و فرضيات قابلة للدراسة -
 خالصة عامة -
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 تمهيد:

 التالية بالنتائج خرجنا ستماراتأفراد العينة املشكلة جملتمع البحث وبعد عملية تفريغ اإلمن خالل حتديد 
توضح النتائج اليت مت التوصل إليها فيما خيص درجات خالل جداول وأشكال بيانية  موضحة هي كما

 (. اإلجتماعية اورالنفسية و احمل اوراألبعاد )احمل

 عرض النتائج: 2-1

 :النفسيالتوافق عرض وتحليل نتائج بعد  2-1-1

 األول: المهارات الشخصية محورال

 النفسي لتوافقلاملهارات الشخصية  حملور:ميثل نتائج إختبار )ت( (5) جدول رقم -

 وراحمل
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
املهارات  غري دال 0.5 38 1.5 2.02

 1.35 15.04 1.16 16 الشخصية

 

 

 

 

 

 

  )ت( حملور املهارات الشخصية للتوافق النفسي( ميثل اعمدة بيانية متثل نتائج إختبار 10شكل رقم)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ألعاب القوى األلعاب 
القتالية

ت الجدولية ت 
المحسوبة

المهارات الشخصية

المهارات الشخصية
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 التحليل:

اخلاص  النفسي ( املمثل لنتائج إختبار )ت( حملور املهارات الشخصية للتوافق 5)من خالل اجلدول رقم 
" 01" (-)س بالفروق بني رياضي ألعاب القوى ورياضي األلعاب القتالية مت التوصل إىل متوسط حسايب

، أما بالنسبة لأللعاب القتالية فتم تسجيل متوسط ألعاب القوى خاص" 0.01" )ع( وبإحنراف معياري
، وبالرجوع إىل مستوى الداللة فإن )ت( "5..0" وإحنراف معياري )ع("05.11"(-حسايب )س

" ومنه نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة 2.12" أصغر من )ت( اجلدولية"0.15"احملسوبة تساوي 
ه يف تعزيز هذهم اضية تساريالة األنشطن كال أوهذ يبني  املهارات الشخصيةيف حمور إحصائية بني العينتني 

   . رسنياماملتالميذ الدى لت ار اهامل

 الثاني: اإلحساس بالقيمة الذاتية  المحور

 النفسي  اإلحساس بالقيمة الذاتية للتوافق (: ميثل نتائج إختبار )ت( حملور 1جدول رقم ) -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س

 اإلحساس غري دال 1.5 3. 1.25 2.12
 بالقيمة
 الذاتية

9.11 0.78 9 1.55 

 

 

 

 

 
0

2

4

6

8

10

ألعاب 
القوى

األلعاب 
القتالية

ت 
الجدولية

ت 
ةالمحسوب

اإلحساس بالقيمة الذاتية

اإلحساس بالقيمة الذاتية
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 النفسي للتوافقاإلحساس بالقيمة الذاتية  ور( ميثل اعمدة بيانية متثل إختبار )ت( حمل12شكل رقم )

 التحليل:

النفسي  ( املمثل لنتائج إختبار )ت( حملور اإلحساس بالقيمة الذاتية للتوافق 1من خالل اجلدول رقم )
-ق بني رياضي العاب القوى و رياضي األلعاب القتالية مت التوصل إىل متوسط حسايب )ساخلاص بالفرو 

تم لأللعاب القتالية ف خاص بألعاب القوى، أما بالنسبة "3..1 ")ع(  اف معياريبإحنر " و 1.00"(
" ، وبالرجوع إىل مستوى الداللة فإن 0.55)ع( "" وإحنراف معياري 1("-)ستسجيل متوسط حسايب 

ق ، وعليه نستنتج عدم وجود فرو " 2.12" أي أصغر من )ت( اجلدولية "1.25تساوي ")ت( احملسوبة 
 يوجد إختالف بني النشاطني يف حمور ال هالقول ان، وبالتايل ميكن ذات داللة إحصائية بني التالميذ

االحساس بقيمة األشياء  يعززانومنه نستنتج ان كال النشاطني  النفسي للتوافقاإلحساس بالقيمة الذاتية 
  . واالمور اليت تتعلق هبم 

 الثالث: اإلعتماد على النفس المحور

 النفسي للتوافقاإلعتماد على النفس  (: ميثل نتائج إختبار )ت( حملور .جدول رقم ) -

 احملور
 األلعاب القتالية ألعاب القوى

ت 
 اجلدولية

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 االعتماد دال 1.5 3. 2.55 2.12

 النفس على
7.25 0.85 6.5 1 
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النفسي قللتواف اإلعتماد على النفس حملور( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( .1) رقم شكل  

 :التحليل

 اخلاص النفسي للجانب اإلعتماد على النفس لبعد( ت) إختبار لنتائج املمثل(  .) رقم اجلدول خالل من
 (-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني بالفروق

 تسجيل فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" 1.35( "ع) معياري وبإحنراف" 25.."
( ت) فإن الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" 0( "ع) معياري وإحنراف" 1.5("-س) حسايب متوسط
 داللة ذات فروق وجود  نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أكرب أي" 2.55" تساوي احملسوبة
 على النفس اإلعتماد حمور يف النشاطني بني إختالف يوجد  انه القول ميكن وبالتايل العينتني، بني إحصائية

وعدم اإلعتماد  مما ِيؤدي إىل رفع معنوياهتم وتعزيز ثقتهم بأنفسهملصاحل ألعاب القوى  النفسي للتوافق
 .  على الغري يف قضاء حاجياهتم
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 الرابع: التحرر من الميل إلى اإلنفراد المحور

 النفسي  للتوافق حرر من امليل إىل اإلنفرادالت (: ميثل نتائج إختبار )ت( حملور3جدول رقم )  -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س

 من التحرر غري دال 1.5 3. .0.3 2.12
 إىل امليل

 االنفراد
13.45 0.75 13 0.79 

 

 

 

 

 

 

النفسي للتوافق التحرر من امليل إىل اإلنفراد حملور( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( 11) رقم شكل  

 :التحليل

 النفسيللتوافق  التحرر من امليل إىل اإلنفراد ورحمل( ت) إختبار لنتائج املمثل(  3) رقم اجلدول خالل من
 (-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني بالفروق اخلاص

 فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" 5..1( "ع) معياري وبإحنراف" 15..0"
 فإن الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" 1..1( "ع) معياري وإحنراف" .0("-س) حسايب متوسط تسجيل

 فروق وجود عدم نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أصغر أي" .0.3" تساوي احملسوبة( ت)
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يف  يسامهان بقسط كبري   النشاطني ان القول ميكن وبالتايل ،التالميذ املمارسني بني إحصائية داللة ذات
  حتريرهم من العزلة وإشراكهم يف العمل اجلماعي .

 الخامس: الحالة الصحية المحور

 النفسي توافقلل احلالة الصحية (: ميثل نتائج اختبار )ت( حملور1جدول رقم )  -

 احملور
 األلعاب القتالية ألعاب القوى

ت 
 اجلدولية

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 احلالة غري دال 1.5 3. 1.25 2.12

 الصحية
14.05 1.23 13.95 1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 النفسي للتوافقاحلالة الصحية  لبعد( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( 15) رقم شكل

 :التحليل

 بالفروق اخلاص النفسي للتوافقاحلالة الصحية  حملور( ت) إختبار لنتائج املمثل(  1) رقم اجلدول خالل من
" 01.15("-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني
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 متوسط تسجيل فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" .0.2( " ع) معياري وبإحنراف
( ت) فإن الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" .0.2( "ع) معياري وإحنراف" 15..0("-س) حسايب
 ذات فروق وجود عدم نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أصغر أي" 1.25" تساوي احملسوبة

احلفاظ على صحة هلما دور يف  لنشاطنيكال ا ان القول ميكن وبالتايل ،املمارسني بني إحصائية داللة
 .   التالميذ وتزويدهم باحليوية و الوقاية الالزمة ملقاومة االمراض

 السادس: الحالة اإلنفعالية المحور

 النفسي ئج اختبار )ت( حملور احلالة اإلنفعالية للتوافق(: ميثل نتا01رقم ) جدول  -

 احملور
 القتالية األلعاب ألعاب القوى

ت 
 اجلدولية

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 احلالة غري دال 1.5 3. 1.01 2.12

 االنفعالية
10.70 1.21 10.65 0.93 

 

 

 

 

 

 

 النفسي حملور احلالة اإلنفعالية للتوافق( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( 11) رقم شكل
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 :التحليل

 اخلاصالنفسي  حملور احلالة اإلنفعالية للتوافق( ت) إختبار لنتائج املمثل(  01) رقم اجلدول خالل من
 (-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني بالفروق

 فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" 0.20( " ع) معياري وبإحنراف" 1..01"
 الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" .1.1( "ع) معياري وإحنراف" 01.15("-س) حسايب متوسط تسجيل

 وجود عدم نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أصغر أي" 1.01" تساوي احملسوبة( ت) فإن
التحكم ان كال النشاطني يسامهان يف  القول ومن ميكن،املمارسني  بني إحصائية داللة ذات فروق

   نظرا ألن الرياضي يتميز بالرزانة والتاين يف رد الفعل.باألعصاب وعدم النرفزة و اإلنفعال بسرعة 
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 عرض وتحليل نتائج التوافق اإلجتماعي 2-1-2

 السابع: اللياقة في التعامل مع اآلخرين المحور

 اإلجتماعيللتوافق اآلخرين اللياقة يف التعامل مع  اختبار )ت( حملور(: ميثل نتائج 00رقم )  جدول -

 احملور
 األلعاب القتالية ألعاب القوى

ت 
 اجلدولية

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س

 يف اللياقة غري دال 1.5 3. 0.11 2.12
 مع التعامل

 اآلخرين
9.05 1.09 9.35 0.67 

 

 

 

 

 

 

 

 اقة يف التعامل مع اآلخرين للتوافقاللي حملور( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( .1) رقم شكل
 االجتماعي
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 :التحليل

 اخلاص اللياقة يف التعامل مع االخرين حملور( ت) إختبار لنتائج املمثل(  00) رقم اجلدول خالل من
 (-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني بالفروق

 فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" 0.11( " ع) معياري وبإحنراف" 1.15"
 الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" .1.1( "ع) معياري وإحنراف" 5..1("-س) حسايب متوسط تسجيل

 وجود عدم نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أصغر أي" 0.11" تساوي احملسوبة( ت) فإن
النشاطني مييزان املمارس باحليوية والنشاط  ان القول ميكن ومنه ،املمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق

 . ل مع االخرين وحب مشاركتهميطني به وله قدرة عالية يف التواصمع احمل

 االمتثال للجماعة :المحور الثامن

 االجتماعي ور االمتثال للجماعة للتوافق: ميثل نتائج اختبار )ت( حمل(02جدول رقم )  -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 االمتثال غري دال 1.5 3. 1.13 2.12

 1.37 16 1.50 15.55 للجماعة
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 االجتماعي توافقاالمتثال للجماعة لل ورحمل( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( 13)رقم شكل

 :التحليل

االجتماعي  االمتثال للجماعة للتوافق حملور( ت) إختبار لنتائج املمثل(  02) رقم اجلدول خالل من
 (-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني بالفروق اخلاص

 فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" 0.51( " ع) معياري وبإحنراف" 05.55"
 فإن الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" ...0( "ع) معياري وإحنراف" 01("-س) حسايب متوسط تسجيل

 فروق وجود عدم نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أصغر أي" 1.13" تساوي احملسوبة( ت)
ومنه نستنتج ان كل املمارسني ملختلف األنشطة الرياضية ميتثلون لرأي   ،التالميذ بني إحصائية داللة ذات

 وإطاعة األوامر وهذا ما توفره أو تتميز به االنشطة الرياضية.اجلماعة 
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 التاسع: القدرة على القيادة محورال

 االجتماعيتوافق القدرة على القيادة لل )ت( حملوربار ميثل نتائج اخت(: .0جدول رقم )  -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 على القدرة غري دال 1.5 3. 0.03 2.12

 0.74 11.35 1.51 10.09 القيادة

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعي للتوافق القدرة على القيادة حملور( ت) إختبار متثل بيانية اعمدة ميثل( 11) رقم شكل    

 :التحليل

 االجتماعي للتوافق القدرة على القيادة حملور( ت) إختبار لنتائج املمثل(  .0) رقم اجلدول خالل من
 (-س) حسايب متوسط إىل التوصل مت القتالية األلعاب رياضي و القوى العاب رياضي بني بالفروق اخلاص

 فتم القتالية لأللعاب بالنسبة أما القوى، بألعاب خاص" 0.50( " ع) معياري بإحنراف و" 01.11"
 الداللة مستوى إىل وبالرجوع ،" 1..1( "ع) معياري وإحنراف" 5..00("-س) حسايب متوسط تسجيل
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 وجود عدم نستنتج وعليه ،" 2.12" اجلدولية( ت) من أصغر أي" 00.03" تساوي احملسوبة( ت) فإن
الرياضتني هلما دور يف تنمية مسات  ان القول ميكن وبالتايل ،املمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق

 .   واحملافظة على نظام وروح اجلماعة  الرياضي املتعلقة بالقيادة والتبعية

 العاشر: العالقات في األسرة محورال

 االجتماعي سرة للتوافقالعالقات يف األ (: ميثل نتائج اختبار )ت( حملور01جدول رقم)  -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 العالقات غري دال 1.5 3. 1.25 2.12

 1.19 10.02 1.13 10.15 األسرة يف

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعي العالقات يف األسرة للتوافق ت( حملور( ميثل اعمدة بيانية متثل إختبار )01شكل رقم )
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 التحليل:

االجتماعي  توافقالعالقات يف األسرة لل ورثل لنتائج إختبار )ت( حمل( املم 01من خالل اجلدول رقم )
 (-التوصل إىل متوسط حسايب )س القتالية متاخلاص بالفروق بني رياضي العاب القوى و رياضي األلعاب 

" خاص بألعاب القوى، أما بالنسبة لأللعاب القتالية فتم .0.0ري )ع( " " وبإحنراف معيا01.05"
" ، وبالرجوع إىل مستوى الداللة 0.01" وإحنراف معياري )ع( "01.12("-تسجيل متوسط حسايب )س
" ، وعليه نستنتج عدم وجود 2.12اجلدولية " " أي أصغر من )ت(1.25فإن )ت( احملسوبة تساوي "

إذ جندهم مفعمني باحليوية والنشاط ومتفامهني مع أفراد أسرهتم ، ق ذات داللة إحصائية بني املمارسنيفرو 
 ويتميزون بروح الدعابة.

 الحادي عشر: العالقات في المدرسة المحور

 االجتماعي املدرسة للتوافق(: ميثل نتائج اختبار )ت( حملور العالقات يف 05رقم) جدول  -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س
 العالقات غري دال 1.5 3. 0.11 2.12

 1.58 16 1.12 16.7 املدرسة يف
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 االجتماعي للتوافق العالقات يف املدرسة ثل إختبار )ت( حملور( ميثل اعمدة بيانية مت00شكل رقم )

 التحليل:

 االجتماعي املمثل لنتائج إختبار )ت( حملور العالقات يف املدرسة للتوافق ( 05من خالل اجلدول رقم )
 (-التوصل إىل متوسط حسايب )س اخلاص بالفروق بني رياضي العاب القوى و رياضي األلعاب القتالية مت

الية فتم " خاص بألعاب القوى، أما بالنسبة لأللعاب القت0.02" وبإحنراف معياري )ع( " ..01"
لة فإن " ، وبالرجوع إىل مستوى الدال0.53" وإحنراف معياري )ع( "01("-تسجيل متوسط حسايب )س

ق " ، وعليه نستنتج عدم وجود فرو 2.12" أي أصغر من )ت( اجلدولية "0.11)ت( احملسوبة تساوي "
ايل ميكن القول ان كال النشاطني هلما دور رئيسي يف بناء عالقة ذات داللة إحصائية بني العينتني، وبالت

  قوية ووطيدة مع زمالئهم يف املدرسة وخارجها.
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 في البيئة المحيطةالعالقات البعد الثاني عشر: 

 االجتماعي احمليطة للتوافقلعالقات يف البيئة ا (: ميثل نتائج اختبار )ت( حملور01جدول رقم)  -

 احملور
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

 ع -س ع -س

 العالقات غري دال 1.5 3. .0.1 2.12
 البيئة يف

 احمليطة
10.15 0.87 10.5 1.27 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعي لعالقات يف البيئة احمليطة للتوافقا ة متثل إختبار )ت( حملوربياني( ميثل اعمدة 02شكل رقم )

 التحليل:

 االجتماعي لعالقات يف البيئة احمليطة للتوافقا )ت( حملور( املمثل لنتائج إختبار 16من خالل اجلدول رقم )
 (-التوصل إىل متوسط حسايب )س اخلاص بالفروق بني رياضي العاب القوى و رياضي األلعاب القتالية مت

الية فتم " خاص بألعاب القوى، أما بالنسبة لأللعاب القت.1.3" وبإحنراف معياري )ع( " 01.05"
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لة " ، وبالرجوع إىل مستوى الدال.0.2" وإحنراف معياري )ع( "01.5("-تسجيل متوسط حسايب )س
" ، وعليه نستنتج عدم وجود 2.12" أي أصغر من )ت( اجلدولية ".0.1فإن )ت( احملسوبة تساوي "

يف تلعب دور كبري ومنه نستنتج أن كال األنشطة الرياضية ، املمارسني فروق ذات داللة إحصائية بني 
 . حتسني العالقات مع أفراد اجملتمع واحملافظة عليها ومتيزهم بتبادل اإلحرتام والتقدير فيما بينهم
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 نتائج التوافق النفسي االجتماعي عرض وتحليل 2-3

 النفسي االجتماعي توافق)ت( احملسوبة لل (: ميثل نتائج  17جدول رقم) -

 األبعاد
ت  األلعاب القتالية ألعاب القوى

 اجلدولية
ت 

 احملسوبة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع -س ع -س اإلحصائية

األبعاد 
 غري دال 1.5 3. 0.11 2.12 1.11 13.51 .1.. 1.55. ةالنفسي

د ابعاأل
 غري دال 1.5 3. 1.11 2.12 5..1 11... .1.2 2.51. ةاإلجتماعي

البعد 
النفسي 
 اإلجتماعي

 دال 1.5 3. 2.21 2.12 3.11 010.1 3.2 15..01

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعي النفسي اعمدة بيانية متثل إختبار )ت( ملستوى التوافق( ميثل .0شكل رقم )
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 التحليل:

نفسي ،والبعد االجتماعي، والبعد واملمثل لنتائج )ت( احملسوبة للبعد ال( 17من خالل اجلدول رقم )
واالحنراف املعياري  "1.55.. نبدأ من البعد النفسي حيث قدر املتوسط احلسايب بــــــ"النفسي االجتماعي

" 13.51فقد مت تسجيل متوسط حسايب" " أللعاب القوى، أما فيما خيص االلعاب القتالية.1..بــــ"
" هي قيمة غري دالة احصائيا 0.11، ومنه فإن قيمة )ت( املقدرة بـــــــــــ""1.11واحنراف معياري قدر بـــــــــــ"

" وبالتايل فهي اكرب من احملسوبة وعليه نستنتج انه ال توجد 2.12حيث ان قيمة )ت( اجلدولية تساوي"
 وافق نفسي.يف حتقيق ت ألعاب القوى أو االلعاب القتاليةلنشاط سواء كان فروق بني تأثري نوعية ا

من خالل نتائج )ت( املوضحة يف اجلدول أعاله للبعد االجتماعي الذي ميثل ثانيا البعد االجتماعي 
، اما االلعاب القتالية " بالنسبة أللعاب القوى.1.2" واحنراف معياري"2.51."متوسطه احلسايب 

" 1.11، و)ت( احملسوبة تساوي "" 5..1" واحنراف معياري يساوي "11...قدر بـــــــــ" مبتوسط حسايب
 )ت( اجلدوليةقيمة " ، وبالتايل باعتبار ان قيمة )ت( احملسوبة أصغر من 2.12تقابلها )ت( اجلدولية "

االلعاب القتالية يف العاب القوى او نستنتج بانه اليوجد هناك تأثري لنوعية النشاط الرياضي سواء كان 
 التحقيق التوافق االجتماعي.

( يتضح وجود دالالت إحصائية واليت .0) ثالثا ومن خالل النتائج املشار إليها من خالل اجلدول رقم
هناك رياضة خمصصة تأثري الرياضة بشكل عام على حتقيق التوافق النفسي االجتماعي وليس تعكس 

" واحنراف معياري 5..01يساوي "متوسط حسايب  لتحقيق ذلك التوافق، حيث مت التوصل
" واحنراف 010.1مت تسجيل متوسط حسايب قيمته" " أللعاب القوى، أما االلعاب القتالية3.2يساوي"

" واليت هي اكرب من )ت( اجلدولية 2.21بالتايل قدرت )ت( احملسوبة ب" "3.11معياري قيمته"
مما يدل أهنم أكثر قدرة على التوافق من الناحية  ئية اللة إحصاوعليه ميكن القول انه توجد د" 2.12"

وبالتايل هم أكثر قدرة على إشباع حاجياهتم وتلبية مطالبهم مما يؤدي على خفض  ةالنفسية واالجتماعي
مع البيئة احمليطة هبم ومسايرة املعايري االجتماعية والتغري االجتماعي  اإلنسجام التوتر وحتقيق التوازن و

اإللتزام بأخالقيات اجملتمع وهم أكثر تقبل للنقد واملشاركة يف  وإقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين و
 النشاط االجتماعي مما يؤدي إىل حتقيق الصحة االجتماعية مما يعطيهم فرصة لنمو الشخصية واليت يعرفها
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الباحثون على أهنا قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع البيئة احمليطة به والشعور بالسعادة وحتديد أهداف 
تعمل على حتقيق التوافق النفسي  بشكل عام الرياضيةقها إذن ممارسة وفلسفة سليمة للحياة يسعى إىل حتقي

 يع النواحي.واالجتماعي وبالتايل بناء الشخصية املتكاملة واملتوازنة من مج
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      إستنتاج عام: 2-4

 مستوى التوافق النفسي بين ألعاب القوى و االلعاب القتالية 2-4-1

 املهارات الشخصية عدم وجود إختالف يف حمور -
 االحساس يف القيمة الذاتية يف حمورإختالف  دعدم وجو  -
  لصاحل ممارسي ألعاب القوى  االعتماد على النفس يف حموروجود إختالف  -
 التحرر من امليل إىل االنفراد ال يوجد إختالف يف حمور -
 احلالة الصحية  عدم وجود فروق يف حمور -
 احلالة االنفعالية. ال يوجد هناك أي إختالف يف حمور -

عتماد اإل يف معظم احملاور ما عدا حمورويرى الطالبان الباحثان أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
للرياضيني سواء  على النفس راجع إىل أن األنشطة هلا نفس التأثري على خمتلف السمات النفسية الذاتية

لدى ممارسي العاب القوى او ممارسي االلعاب القتالية ومنه نستنتج ان الرياضة بصفة عامة ومبختلف 
 .لصحة النفسية عند املراهقني ختصصاهتا وأنواعها هلا تأثري ودور كبري يف حتقيق التوافق النفسي و ا

 بين ألعاب القوى و االلعاب القتاليةمستوى التوافق اإلجتماعي  2-4-2

 حمورملمارسني لأللعاب القتالية يف عدم وجود اختالف بني التالميذ املمارسني أللعاب القوى وا -
 .اللياقة يف التعامل مع االخرين

 يف حمور أللعاب القوى واملمارسني لأللعاب القتاليةبني التالميذ املمارسني ال يوجد اختالف  -
   االمتثال للجماعة.

 ملمارسني لأللعاب القتالية يف حمورالميذ املمارسني أللعاب القوى واعدم وجود إختالف بني الت -
 القدرة على القيادة.

 يف حمور ني لأللعاب القتاليةعدم وجود إختالف بني التالميذ املمارسني أللعاب القوى واملمارس -
 العالقات يف األسرة.
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 ملمارسني لأللعاب القتالية يف حمورعدم وجود إختالف بني التالميذ املمارسني أللعاب القوى وا -
 العالقات يف البيئة احمليطة.

ويرى الطالبان الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني الرياضتني إال ان كالمها له تأثري 
على خمتلف السمات االجتماعية للممارسني سواء االلعاب القتالية او العاب القوى وأن هذه 

ركة االخرين يف تفعيل العمل اجلماعي ومشااملمارسات الرياضية مبختلق انواعها هلا دور وتأثري كبري 
 . ويعزز عملية التوافق االجتماعي للمارسني بصفة عامةوحب االنتماء للجماعة 

 مناقشة الفرضيات:-2-5

 مناقشة الفرضية االولى:

 هناك اختالف بني رياضيي األلعاب القتالية و رياضي ألعاب القوى يف مستوى التوافق النفسي

ت( لداللة الفروق )طبيقية واليت متثل نتائج إلختبار بالنظر إىل كل من اجلداول اخلاصة بالدراسة الت
 لأللعاب القوى واأللعاب القتالية ومدى تأثريه على حتقيق التوافق النفسي اإلجتماعي.

إنطالقا من فرضية البحث االوىل واليت جاءت كالتايل هناك اختالف بني رياضيي العاب القوى 
النفسي ومقابلتها مع خمتلف نتائج األبعاد املتناولة من ورياضيي االلعاب القتالية يف مستوى التوافق 

لدراسة التطبيقية مت ل ( 01، 05، 01، .0،  02، 00 ،01 ،1، 3 ،1 ،5رقم) خالل جداول
التوصل إىل ان الفرق غري دال بني الرياضتني يف مجيع أبعاد مقياس مستوى التوافق النفسي اإلجتماعي 

فرضيتنا االوىل لبحثنا ، وهنا  النفس( وهو ما يعكس عدم حتققد على االعتما )ماعدا بعد واحد 
نستنتج عدم وجود فروق إحصائية إال ان كال الرياضتني هلا نفس التأثري على خمتلف السمات النفسية 
للرياضيني سواء عند ممارسي ألعاب القوى أو ممارسي االلعاب القتالية فهي هلا دور كبري يف حتقيق 

 لصحة النفسية للفرد املمارس .التوافق النفسي وا
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 مناقشة الفرضية الثانية:  

 بني رياضيي ألعاب القوى واأللعاب القتالية يف مستوى التوافق اإلجتماعي هناك اختالف -

واليت متثل  (01، 05، 01، .0، 02، 00رقم)  بالنظر إىل كل من اجلداول اخلاصة بالدراسة التطبيقية
 الفروق أللعاب القوى ومدى تأثريها على حتقيق التوافق النفسي االجتماعي.ت( لداللة )نتائج إختبار 

وانطالقا من فرضية البحث الثانية واليت جاءت كالتايل هناك اختالف بني رياضيي العاب القوى واأللعاب 
الدراسة  القتالية يف مستوى التوافق اإلجتماعي ومقابلتها مع خمتلف نتائج األبعاد املتناولة من خالل جداول

التطبيقية مت التوصل إىل أن الفرق غري دال بني النشاطني يف مجيع أبعاد مقياس التوافق النفسي االجتماعي 
وهو ما يعكس عدم صحة الفرضية الثانية أيضا ، ويرى الطالبان الباحثان عدم وجود فروق إال ان كال 

ث يعترب النشاط الرياضي ميدان خصب ، حيالرياضتني هلما تأثري واضح على خمتلف السمات اإلجتماعية
وتطوير بعض القيم احلميدة  وثري يقوي العالقات االجتماعية ويعزز االندماج االجتماعي للتالميذ 

 كالتعاون والتآخي وخلق الروح اجلماعية بني أفراد اجملتمع الواحد وبني اجملتمعات ككل.

 توصيات و اقتراحات -2-6 

جبميع  بت بأن الرياضةخالل الدراسة اليت قمنا هبا توصلنا إىل نتائج واستنتاجات يف الباب التطبيقي، تث من
 ختصصاهتا وأنواعها هلا دور يف حتقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى تالميذ الطور الثانوي.

ولياء ومربني ومسؤولني وقد ارتأينا يف األخري تقدمي اقرتاحات وتوصيات إىل كل من يهمه األمر، من أ
لالقتداء هبا وتنفيذها، آملني يف أن نكون قد سامهنا يف تكوين جيل سليم من مجيع النواحي ،وخاصة 

 االجتماعية والنفسية، وهذه االقرتاحات والتوصيات تتمثل يف:

بشكل طبيعي واتاحة  نه ان يساهم يف تنمية التالميذشأ ي منالطالبان بتهيئة اجلو الصاحل الذ يوصي .0
مناخ مناسب لنمو الشخصية السوية واظهار املثال الصاحل والقدرة احلسنة من خالل السلوك السوي امامه 

 .ت بشكل اجيايبذاومساعدهتم على فهم النفس وتقبل ال
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مان واالستقرار ور باألل الشعلك لتحقيق سببتوفري الظروف املالئمة ان امكن ذكما يوصي الطالبان    .2
توافق السليم وتكوين العادات والقيم واالجتاهات السليمة اليت ختلق لنا طلبة اسوياء اصحاء نفسيا وال

  .وبدنيا
والرياضية تفعيل العمل اجلماعي والعالقات االجتماعية بني التالميذ على املدربني وأساتذة الرتبية البدنية  ..

 الرياضية. أثناء املمارسة
أثناء القيام لرياضية عدم االهتمام باجلانب الفين و املهاري و اخلططي على املربني ومدرسيي االنشطة ا .1

 باجلانب االجتماعي بني املمارسني أيضا.اإلهتمام  فقط بل مبهام التدريب
تنمي التفاعل االجتماعي لدى املمارسني وباألخص لدى رياضيي  وألعاب رياضيةإدراج أنشطة  .5

     االلعاب الفردية.
مهيته ودوره يف التوعية بأاملعفيني بضرورة ممارسة النشاط الرياضي و  البدنية و التالميذة الرتبية حث اساتذ .1

 .البناء الشخصي وتطوير وتقوية العالقات االجتماعية 
نسب احصائية عن  إلعطاءاالجتماعي  النفسياجراء املزيد من الدراسات املشاهبة يف جمال التوافق  ..

 .الشخصية السوية يف غري السوية يف اجملتمع 

إعطاء أكثر أمهية واهتمام باملراهقني، باعتبارهم فئة بقدر ما هي مفعمة باحليوية والنشاط، بقدر ما هي  .3
حساسة وشديدة التأثر والتغري، لذلك توجيهها واالهتمام هبا وذلك يكون بصرفها للممارسة الرياضة واليت 

 باملؤسسات الرتبوية التعليمية.تبدأ 

توعية التالميذ بأمهية ممارسة الرتبية البدنية والرياضية، ملا هلا من فوائد نفسية وبدنية وعقلية على   .1
 املراهق.

إبراز الصورة والدور احلقيقي للرتبية البدنية والرياضية من اجلانبني النفسي واالجتماعي، وتأثريها   .01
 على املراهق من خالل توعيته وإرشاد األولياء عن طريق برامج دورية ينشطها أساتذة وأطباء خمتصون.

، وكذا توعية تدخل وسائل اإلعالم للتحسيس بالدور النفسي واالجتماعي للرياضة بشكل عام  .00
 اجملتمع بأمهية الرتبية البدنية والرياضة على الفرد عامة واملراهق خاصة.
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ويف األخري نرجو من كل املسئولني واملربني واألولياء أخذ هذه االقرتاحات والتوصيات بعني االعتبار والعمل 
 على جتسيدها على أرض الواقع إذا أمكن ذلك.
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 الثاني:خالصة الباب 

من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا على عينة البحث وتسجيل النتائج والبحث فيها بطريقة احصائية 
  .فراد عينة البحثالتوفق النفسي االجتماعي ألرياضية ملعرفة مدى مسامهتها يف تنمية 

)جمال( من ابعاد  ثريه على كل بعدتأارتكز العرض على التفضيل يف مدى مسامهة كل نشاط رياضي و 
لداللة الفروق  (ت)الحنرافات املعيارية وقيم اتوسطات احلسابية و املوبالنظر اىل  االجتماعي  افق النفسيالتو 

 ي نشاط رياضي عن االخر.ماعدا بعد واحد للمقياس أل بعادمجيع األ يف  مل حندد اي فرق دال

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وحتليل ومناقشة النتائج                                     الفصل الثاين                                  
 

- 130 - 
 

 خالصة عامة:

 نفسيت شدت إهتمام الباحثني وعلماء االجتماعي موضوع من املواضيع النفسية اليعد التوافق النفسي 
  توافق العام لدى أفراد اجملتمع.االجتماع مما دفعهم للبحث يف األسباب اليت حتقق ال

اإلجتماعي لتلميذ  من خالل حبثنا هذا تطرقنا إىل التعريف بأمهية الرياضة يف حتقيق التوافق النفسي و
لثانوية والعوامل املؤثرة يف ذلك فكانت الفكرة الرئيسية واهلامة اليت إستوحيناها من خالل حبثنا هذا املرحلة ا

إستخالص النتائج،  وإستنادا على الدراسات التطبيقية اليت قمنا هبا، بإستعمال أدوات حبثنا وبعد حتليلنا و
تهم والذي أدى هبم إىل التوافق احلسن يف وجدنا التالميذ املمارسني للرياضة يتميزون مبفهوم إجيايب لشخصي

صحتهم النفسية علما أن التالميذ ومن خالل ممارسته لألنشطة البدنية هم أشخاص الذين حيققون أدوارا 
 يكون التالميذ أسوياء السلوك متوافقني نفسيا وإجتماعيا. مثالية يف عالقتهم مبجتمعهم بقدر ما

حققته الدول املتقدمة وتواكب ما  الرتبوية تتيح أثار على الفرد واجملتمع ولكي حتقق بالدنا ما ةفهذه العملي
توصلت إليه من إجنازات، عليها أن تويل التلميذ العناية الكاملة والكافية بشخصيته مبساعدته يف الوصول 

ات املراهق وذلك لتوظيفها يف إىل مايصبوا إليه فالرتبية الوطنية تعترب الوسيلة املثلى للتحكم يف سلوك
إستثمار قدراته يف اجملتمع فال أحد جيادل يف مكانة الرتبية البدنية والرياضية بالنسبة للمراهق وعلى هذا 
األساس فمن الواجب أن نعطيها حقها الكامل من اإلهتمام حىت يتمكن أبنائنا من التعبري عن أنفسهم 

 من خالل ممارستها.

ان نفسي وإجتماعي، لذلك فعلى األساتذة واملعلمني يف هذا امليدان أن يدركوا الغاية وحىت يكون لديهم إتز 
املرجوة من ممارسة الرياضة واملتمثلة يف بناء الشخصية املتوازنة واملتكاملة واليت هلا دور فعال يف بناء جمتمع 

جمتمع متكامل حيقق متقدم ذو شخصية قوية متوازنة متكاملة ال ميكن ألي إنتقادها على سبيل بناء 
أغراضه الرتبوية من كل اجلوانب العقلية النفسية، البدنية، اإلجتماعية، ويف هذا لنا أمنية مواصلة الدراسة 

 اليت تطرقنا إليها.
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 الملخص: 

حتقيق  وممارسي االلعاب القتالية يفنوان البحث احلايل هو "دراسة مقارنة بني ممارسي ألعاب القوى ع

دراسة متمحورة حول البعد النفسي  -مستغامن –التوافق النفسي االجتماعي لتالميذ املرحلة الثانوية 

 االجتماعي .

حث الذي يهدف إىل حماولة الوقوف على مدى أمهية فقد متكن الباحث بعون اهلل وتوفيقه من إمتام هذا الب

ومدى مسامهتها يف إعداد الفرد الصاحل من مجيع جوانبه وحماولة الوقوف على مشاكل التالميذ يف  الرياضة

يف الطريق السليم حنو معرفة مكانة الرتبية والرياضية يف املنظومة الرتبوية يف  سن املراهقة، ووضع األسرة 

املمارسني  أللعاب القوى و لتالميذ يف املرحلة الثانوية كما هبدف التعرف على املمارسنيمعاجلة مشاكل ا

 يف درجة التوافق النفسي االجتماعي لدى التالميذ املرحلة الثانوية. لأللعاب القتالية

ممارس لأللعاب  04ب القوى وأللعاممارس  04تلميذ  04دراسة على عينة عشوائية بلغت وطبقت ال

مقياس التوافق النفسي  انالباحثبان الطال م ، واستخد ة الثانوية لبعض الثانويات مبستغامنيف املرحلالقتالية 

 م. 0442االجتماعي الذي أعدته الباحثة املصرية " رشا عبد الرمحان وايل سنة 

أللعاب القوى د الفروق بني املمارسني لتحدي 4.40" عند مستوى الدالة   Tومت توظيف اختبار " ت" "

بني املمارسني أللعاب القوى و وجود فروق عدم ، حيث توصلت النتائج إىل و املمارسني لأللعاب القتالية 

 صحة الفرضيات املطروحة. يبطلوهذا ما ماعدا بعد واحد ،يف كافة اإلبعاد املمارسني لأللعاب القتالية 

صيات أمهها تشجيع املمارسة الرياضية املستمرة اليت تساهم يف خفض وخرجت الدراسة مبجموعة من التو 

ي االجتماعي من خالل الرتبية البدنية سدرجة العدوانية وخلق السمات اإلجيابية وحماولة حتقيق التوافق النف

 والرياضية.
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