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 مقـدمـة:
شــغل موضــوع التوافــق النفســي حيــزا كبــريا يف الدراســات والبحــوث ألمهيتــه يف حيــاة النــاس، فــالتوافق لــيس 

حيـث يشـري مرادفـا للصـحة النفسـية فحسـب، بـل يرجعـه الكثـري مـن العلمـاء والبـاحثني أبنـه الصـحة النفسـية بعينها.
 يف تبـدو بيئتـه، وبـني ونفسـه،وبينه الفـرد بـني واالنسـجام التـواؤم مـن أن التوافـق هـو حالـة"  wolman"ووملـان

(حشـمت،  واالجتماعيـة. املاديـة البيئـة مطالـب إزاء مرضـيا تصـرفا وتصـرفه حاجاتـه أغلـب إرضـاء قدرتـه علـى
 مشكلة أو جديدا موقفا يواجه عندما وعاداته سلوكه تغري على الفرد قدرة التوافق ويتضمن )37 صفحة 2006
حيـث يتصـف املتوافـق  اجلديـدة. الظـروف هـذه يناسـب تغيـريا ..نفسـيا صـراعا أو يـةخلق أو اجتماعيـة أو ماديـة

نفســيا واجتماعيــا بشخصــية متكاملــة قــادرة علــى التنســيق بــني حاجاتــه وســلوكه اهلــادف وتفاعلــه مــع بيئتــه، والــدي 
معــه دون يتحمـل عنـاء احلاضــر مـن أجــل املسـتقبل متصــفا بتناسـق ســلوكه وعـدم تناقضــه، ومنسـجما مــع معـايري جمت

  التخلي عن استقالليته مع متتعه بنمو سليم غري متطرف يف انفعاالته ومساهم يف جمتمعه.
واإلنســان بطبيعــة احلــال مــن والدتــه إىل �ايتــه وعــرب خمتلــف مراحــل حياتــه يســعى دائمــا أثنــاء نشــاطه أن 

وهـو  ، أو صـعوابت وموانـع،حيصل على حالة إرضـاء و إشـباع لدوافعـه، ولكنـه كثـريا مـا يصـطدم  يف أدائـه بعقبـات
حباطـــات عديـــدة، تفقـــده حالـــة التـــوازن االنفعـــايل، لـــذا علـــى الفـــرد أن يـــتعلم كيـــف يتغلـــب علـــى بـــذلك معـــرض إل

الصـعوابت، فيجـب أن يغـري أو يعـدل مـن سـلوكه أو طريقــة معاجلتـه للمشـكالت ليكـون أكثـر فاعليـة يف العمــل أو 
النفسـي، وبـذلك يسـتعيد حالـة التـوازن واالنسـجام وميهـد السـبل  التعلم حىت تتحقق أهدافه وخيفف من حدة التوتر

 أمام استمرار النمو واحلياة وحتقيق التوافق مع الظروف احمليط والبيئية االجتماعية.
ومبـــا أن مرحلـــة املراهقـــة تعـــد مـــن املراحـــل احلساســـة يف حيـــاة الفـــرد ملـــا حيـــدث فيهـــا مـــن  تغـــريات وحتـــوالت      

ور بعض الصراعات والتوترات لدى املراهق، األمر الذي أدى ابلباحث إىل دراسة موضوع فسيولوجية ونفسية، وظه
ــانوي. ومــدى أتثــري ممارســة األنشــطة  ــة التعلــيم املتوســط والث ــة والــيت تقابــل مرحل التوافــق النفســي هلــذه املرحلــة العمري

ة األنشطة البدنية والر�ضية حسب دراسـة البدنية والر�ضية على التوافق النفسي للتالميذ املراهقني ابعتبار أن ممارس
، تلعــب دورا هامــا يف  حتســني أســلوب احليــاة، وتسـاعد الفــرد علــى اإلعــداد للحيــاة املتزنــة واملمتعــة،  1979"فارمـا" 

كمـا تســاعده علـى التكيــف مـع اجلماعــة والوسـط االجتمــاعي الــذي يعـيش فيــه، ومـن خــالل هـده األنشــطة يــدعم 
(الرتبيـــة،  .صــداقة بــني أفــراد اجلماعــة،كما أ�ــا تســاهم يف بــث الطمأنينــة داخــل جمتمعــهالعالقــات الوديــة وخيلــق ال

 .)6 صفحة 1997
" إىل أمهيـــة اللعـــب والنشـــاط احلركـــي علـــى صـــحة الفـــرد، حيـــث يســـاعد يف  Moyencaويشـــري "مو�نكـــا      

واجباتــه اليوميــة ل الفــرد رســةعلــى اجلســم، ومــن التــوتر العصــيب املشــحون النــاتج عــن مما الــتخلص مــن التعــب املــرتاكم
 1998(إبــراهيم،  العمليـة واالجتماعيـة. كمـا يعتــرب وسـيلة ضـرورية للتــوازن النفسـي وموافقـة البيئـة الــيت يعـيش فيهـا".

 . )9 صفحة
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: وإلجراء هذه الدراسة واإلملام بكل ما يتعلق هبا من متغريات ومفاهيم، فقد قسمت هذه الدراسـة إىل اببـني       
ــ فهــوم مليف الفصــل األول  يــتم التطــرق، حيــث فصــول ثالثــةوالــيت حتتــوي علــى  اب األول الدراســة النظريــةتضــمن الب

يف الفصـــل الثـــاين نتنـــاول النشـــاط البـــدين الر�ضـــي أهدافـــه وخصائصـــه وأمهيتـــه يف احليـــاة العامـــة واحليـــاة املدرســـية. و 
يف الفصـل الثالـث إىل خصــائص  التطـرق. مث موضـوع التوافـق النفسـي أبعـاده و جماالتـه و عالقتــه ابلنشـاط الر�ضـي

و  خــالل هــذه املرحلــة، لتالميــذ املرحلــة الثانويــة، وحاولنــا فيــه إبــراز أمهيــة ممارســة األنشــطة الر�ضــية مرحلــة املراهقــة.
ل والـيت حتتـوي علـى ثالثـة فصـو أما الباب الثاين فتضمن الدراسة امليدانية  عالقتها ابلتوافق النفسي للتلميذ املراهق. 

ـــائج يشـــمل الفصـــل األول  منهجيـــة البحـــث وإجراءاتـــه امليدانية.و يحيـــث ، شـــمل الفصـــل الثـــاين عـــرض وحتليـــل النت
 ومقـــســـوف نيت والـــتضـــمن الفصـــل الثالـــث االســـتنتاجات العامـــة ياملتوصـــل إليهـــا بعـــد إجـــراء الدراســـة األساســـية. و 
ث، تليهـــــا مجلـــــة مـــــن التوصـــــيات وضـــــع خالصـــــة عامـــــة للبحــــمث  مبناقشــــتها ومقارنتهـــــا مـــــع الفرضـــــيات املقرتحــــة.

 واالقرتاحات.
 :مشكلة البحث -

يوجــد  اتفــاق عـــام بــني علمــاء الـــنفس علــى أن مرحلــة املراهقـــة هــي مرحلــة " أزمـــة " و هــي  مــن املراحـــل       
احلساسـة يف حيـاة الفـرد ، وذلـك ملـا حيـدث فيهـا مــن تغـريات فيزيولوجيـة  و نفسـية تـؤثر بصـورة ابلغـة علـى حيــاة 

هــو أول مــن أطلــق هــذا الوصــف يف مقولتــه ) stanly hall( املراحــل الالحقــة ، و يعــد ســتانلي هــول  الفــرد يف
الشهرية " مرحلة الضغوط و العواصف " حيث وصفها أب�ا فـرتة عواصـف و تـوتر  تكتنفهـا األزمـات النفسـية و 

  . (Galland,2007 p37) .تكسوها املعا�ة و اإلحباط و الصراع و القلق و صعوابت التوافق
وابلتايل فاملراهق يعيش فرتة حساسة يواجه فيها جمموعة من االضطراابت و التناقضات اليت تؤثر يف جوانب      

عدة من شخصيته سواء عقليا كتشتت تركيـز االنتبـاه أو عاطفيـا كـالتقرب مـن أشـخاص و االبتعـاد عـن اآلخـرين 
 ة ابلنفس و صعوبة تقدير الذات و عدم التوافق النفسي . أو اجتماعيا كاالنطواء و العزلة أو نفسيا كنقص  الثق

ويعد التوافق النفسي موضوع هام من مواضيع علـم الـنفس الـذي يهـتم بدراسـة سـلوك  الكـائن احلـي و حماولـة      
تفسريه ، و التنبؤ به و تعديله، و التوافق النفسي ميكن دراسـته يف جـانبني جانـب شخصـي و جانـب اجتمـاعي و 

انــب الشخصــي أساســا إىل  اجلانــب الــذايت مــن التوافــق و يتضــمن املعيــار الرئيســي للتوافــق اجليــد اإلشــباع يشــري اجل
الكايف حلاجات الفرد و توافر حالة من التـوازن الـداخلي لـه ، و يشـري اجلانـب االجتمـاعي مبعنـاه العـام توافـق الفـرد  

كمـا يظهـر ون و معناه التوافق مـع اآلخرين.ا اآلخر كما يقيم من اخلارج مبعايري شكلية أو غري شكلية يقوم بوضعه
عدم التوافق النفسي للمراهق يف املرحلة الثانوية عندما ال يشبع حاجاته و ال يصل إىل أهدافه وال ينسجم مع بيئته 
يف عدة اضطراابت و سلوكات تظهر يف شكل نوابت الغضب و العنف، و القلـق و اخلـوف و التمـرد و العصـيان 

تثـــال لألوامـــر ، و هـــذا مـــا يـــؤدي إىل ســـلوكات غـــري مرغوبـــة كاملشـــاحنات و االعتـــداءات ابلضـــرب و و عــدم االم
الناجتة عـن  السلوكياتوهذه  الكالم البذيء ، و إتالف املمتلكات العامة سواءا يف القسم أو الساحة أو الشارع،
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رة ، وعــن عــدم قــدرة املراهــق يف عــدة أســباب منهــا اجلــو األســري الســائد يف املنــزل ،  و الوضــع االقتصــادي لألســ
 مواكبة املعايري االجتماعية و االنتظام معها . 

لقد أثبتت العديد من الدراسات والبحوث يف اجملال النفسي والر�ضي أن املمارسة الر�ضية مبختلف        
ير قدرات الفرد أنشطتها وأنواعها فردية كانت أم مجاعية، أنشطة حرة أو تنافسية، تلعب دورا فعاال يف تطو 

البدنية والفكرية والنفسية.كما هلا أمهية كبرية يف الوقاية من بعض األمراض النفسية كالقلق واخلوف واالكتئاب 
واالنطواء على الذات، إىل غري ذلك من االضطراابت السلوكية. حيث جند أن هاته األمراض واالضطراابت 

قة، وابلتايل فإن النشاط الر�ضي يتيح للمراهق فرصا للحفاظ على النفسية والسلوكية تنتشر بكثرة يف فرتة املراه
صحته البدنية والنفسية والعمل على تطويرها،كما يفسح له اجملال لالحتكاك ابآلخرين و اكتساب خربات 

            .نفسه، و ابلتايل حتقيق توازنه الداخليبومهارات تعينه يف حتقيق ذاته،وتعزيز ثقته 
راسة سابقة للباحث أجريت على تالميذ من املرحلة الثانوية ممارسني و غري ممارسني للنشاط البدين ويف د       

فإن النتائج أظهرت  الر�ضي ذكور وإ�ث. للتعرف على أثر املمارسة الر�ضية على درجة التوافق النفسي العام.
ي ابملقارنة مع التالميذ غري املمارسني. و متيز التالميذ املمارسني بدرجة عالية من التوافق النفسي واإلجتماع

حتديد درجة أتثري األنشطة قصد وذلك  والتعمق فيها على ضوء ما تقدم يسعى الباحث إلجراء هذه الدراسة
لدى التالميذ املمارسني ملختلف األنشطة البدنية والر�ضية ابلثانو�ت الر�ضية على التوافق النفسي العام 

فردية، ر�ضات  (ر�ضاتنوع النشاط الر�ضي اجلنس و  متغريات حسبلك الر�ضية الوطنية. وذ
 وعليه نطرح األسئلة التالية : .) عدد سنوات املمارسة(.والعمر التدرييبمجاعية)

درجة التوافق النفسي العام لدى التالميذ املمارسني لألنشطة البدنيـة والر�ضـية ابلثـانو�ت الر�ضـية ما هي  .1
 ؟ الوطنية

ونــوع النشـــاط ابخــتالف اجلــنس  )الشخصــي واالجتمــاعي (لـــف التوافــق النفســي العــام أببعــاده هــل خيت  .2
 ؟الر�ضي املمارس والعمر التدرييب

 هل لتفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس أثر على التوافق النفسي؟ .3

 هل لتفاعل اجلنس والعمر التدرييب أثر على التوافق النفسي؟  .4

 شاظ الر�ضي املمارس والعمر التدرييب أثر على التوافق النفسي؟هل لتفاعل نوع الن  .5

 هل لتفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس  والعمر التدرييب أثر على التوافق النفسي؟  .6
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 األهداف:
 األنشطة الر�ضية. قياس درجة التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني ملختلف .1
لى أثر كل من اجلنس ونوع النشاط الر�ضي املمارس والعمر التدرييب  على التوافق النفسي العام التعرف ع .2

 لألنشطة الر�ضية. لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني
 .تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس على التوافق النفسي معرفة أثر .3

 .توافق النفسيتفاعل اجلنس والعمر التدرييب على ال معرفة أثر .4

 .تفاعل نوع النشاظ الر�ضي املمارس والعمر التدرييب على التوافق النفسي معرفة أثر .5

 .تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس  والعمر التدرييب على التوافق النفسي معرفة أثر .6

 :ياتالفرض -
مـن التوافـق النفسـي عاليـة ر�ضـية بدرجـة ملمارسـني لألنشـطة البدنيـة والر�ضـية ابلثـانو�ت الا التالميذيتميز  .1

 .)الشخصي واالجتماعي (العام أببعاده 
 بــني التالميــذ املمارســني حســب) الشخصــي واالجتمــاعي (ختتلـــف درجــة التوافــق النفســي العــام أببعــاده  .2

عـــدد ســـنوات (لعمـــر التـــدرييب وا فرديـــة، ر�ضـــات مجاعيـــة) ت(ر�ضـــانـــوع النشـــاط الر�ضـــي و  اجلـــنس
 .)املمارسة

 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس علىل هناك أثر .3

 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور على أثر تفاعل اجلنس والعمر التدرييبل نإ .4

 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور  تفاعل نوع النشاظ الر�ضي املمارس والعمر التدرييب على ِيؤثر .5

التوافق  بعض أبعاد وحماور تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس  والعمر التدرييب علىل د أثريوج .6
 .النفسي
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 تتجلى أمهية البحث فيمايلي:أمهية البحث:  -
إن مجيع فروع علم النفس اهتمت بدراسة موضوع التوافق النفسي واالجتماعي، وتنظر إىل أن حياة الفرد      

 من هذه الفكرة جاءت هذه الدراسة،فسية ما هي إال عملية توافق مع ذاته ومع بيئته احمليطة. وانطالقا وصحته الن
حيث يسعى من خالهلا الطالب الباحث إىل معرفة إسهامات البيئة الر�ضية واخلدمات اليت تقدمها املمارسة 

ضية مبختلف أشكاهلا وبني مستوى التوافق الر�ضية يف جمال الصحة النفسية. وحتديد العالقة بني املمارسة الر�
نظرا لقلة البحوث والدراسات يف هذا اجملال، وتكاد تنعدم حمليا خاصة ذلك كالنفسي للفرد املمارس. جاءت  

كما تفيد هذه الدراسة من .الدراسات املقارنة بني نوع األنشطة الر�ضية والتوافق النفسي، وكذا نوع اجلنس واخلربة
التوصل إليه، إىل ز�دة االهتمام ابألنشطة الر�ضية والتشجيع على ممارستها. تزويد القائمني خالل ما سيتم 

 وية واإلرشادية أبمهية األنشطة الر�ضية يف جمال الصحة النفسية والصحة العامة.بابلعملية الرت 
 :مصطلحات البحث -
و من املفاهيم  يعرفها، األساسية وملفاهيم حيدد له الباحث ا أنحبث علمي البد  أي إنما هو متعارف عليه     

 هي.اليت يتضمنها البحث 
إن النشاط البدين الر�ضي أبشكاله هو " ذلك النشاط احلركي الذي ميارسه اإلنسان  النشاط البدين الر�ضي: -1

ــةإممارســة  ــ-مجــاعي فــردي أو-جيابي جتماعيــة عقلية،ارتف هبــا، حبيــث حيــدث تغــريات بدنية،وفقــا لقــوانني وقواعــد مع
 )54 صفحة 2008(�سني،.ونفسية متكنه من التكيف مع أقرانه والبيئة احمليطة

: يشـمل الفعاليـات الر�ضـية الفرديـة و اجلماعيـة الـيت ميارسـها التالميـذ ابلثانويـة النشـاط البـدين الر�ضـي إجرائيـا -
يف كـرة القـدم ، كـرة اليـد ، السـلة  الر�ضية، حبيث لكل تلميذ ختصص ر�ضي ينتمي إليه. األنشطة اجلماعيـة تتمثـل

 والكرة الطائرة. وتتمثل األنشطة الفردية يف اجلمباز وألعاب القوى، اجلودو والكرايت دو.

: وهي تلك األنشطة اليت متارس من الشخص مبفـرده، دون مسـاعدة األخـرين ،  الفردية الر�ضيةاألنشطة  -1-1
 . وتعد أرقى التخصصات الر�ضية ..إخلواملصارعة .. جلمبازكألعاب القوى والسباحة وا

: وهــي تلــك األنشــطة الــيت متــارس يف مجاعــات أو فــرق كألعــاب كــرة القــدم اجلماعيــة الر�ضــيةاألنشــطة  -1-2
 )124صفحة  2006،املنعمعبد (  والسلة والطائرة، وهي ركل ر�ضة يشرتك فيها أكثر من العبني إثنني.

التالؤم بني الشخص و ذاته و بني الشخص و بيئته احمليطة به،و يضمن "هو حالة من :العام التوافق النفسي-2
 وأبعاده هي: )27 صفحة 2000( صاحل،.قدرة الفرد على تعديل سلوكه و اجتاهاته إذا واجه مشكالت معينة"

على تغيري سلوكه حني يواجه مشكلة ما، مادية أو اجتماعية. ويقصد به قدرة الفرد  الشخصي:التوافق  -2-1
رته على حتقيق احتياجاته ببذل اجلهد والعمل املتواصل، وشعوره ابلقوة والشجاعة، وإحساسه بقيمته الذاتية وقد

   يف احلياة، وخلوه من االضطراابت العصابية، ومتتعه ابتزان انفعايل وهدوء نفسي. وقيمته
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تمع الذي يعيش فيه. ويكون ويقصد به قدرة الفرد على إقامة عالقات مرضية  مع اجمل: التوافق االجتماعي -2-2
 )471ص 2010(ربيع،عارفا بعيوب هذا اجملتمع، وحياول أن يصلحها مااستطاع إىل ذلك من سبيل.

: هو الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ املفحوص يف اختبار التوافق النفسي ببعديه التوافق النفسي إجرائيا -
رد عن نفسه وعن األخرين، ومدى سعيه يف تنمية قدراته الشخصي واإلجتماعي، واليت تعرب عن مدى رضا الف

 وإشباع حاجاته يف ضوء إمكا�ته ومتطلبات البيئة احمليطة.
املوهوبني ر�ضيا يف خمتلف التخصصات. مؤسسة تعليمية هتتم بتعليم وتكوين التالميذ هي  :الر�ضية الثانوية -3

 .وهي اتبعة لوزارة الرتبية الوطنية و وزارة الر�ضة
هي املرحلة اليت تبدأ ابلبلوغ و تنتهي ابلرشد ، فهي عملية بيولوجية حيوية ، عضوية يف بدايتها و  "املراهقة: -5

 )2001(حافظ اجلمايل،  ". ظاهرة اجتماعية يف �ايتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التعـريــف ابلبحــــث
 

 7 

 ة:الدراسات السابقة واملشاهب -
 متهيـد:     
ا عالقــة مباشــرة ابملوضــوع مــن أهــم احملــاور الــيت جيــب علــى الباحــث التطــرق تعتــرب الدراســات الســابقة والــيت هلــ      

ـــيت حتـــيط  ـــة األبعـــاد ال ـــا. وذلـــك ملعرف ـــت مشـــكلة حبثن إليهـــا، ابعتبارهـــا اســـتعراض للموضـــوعات الـــيت ســـبق أن تناول
يتمكن الباحث  مع االستفادة املباشرة سواء من التوجيه أو التخطيط أو مناقشة النتائج ومقارنتها. وحىت .ابملشكلة

من وضع اإلجاابت املناسـبة واحملتملـة علـى التسـاؤالت الـيت سـبق وأن طرحهـا يف مـدخل التعريـف ابلبحـث، وذلـك 
مع حماولة الوقوف عند كل  اق أو االختالف بني فروض كل منها، وما توصلت إليه من نتائج،لتوضيح مدى االتف

 موفيمـا يلـي أهـ  مـن أجـل االسـتفادة منهـا يف حبثنـا احلـايل.منها لتحديد ما أغفلـه بعضـها أو جمملهـا مـن جوانـب، 
 البحوث املشاهبة واملرتبطة مبوضوع الدراسة واليت سنتناوهلا ابلتفصيل.

                 )1990(دراسة هناء عبد الوهاب حسن  -1
 التوافق النفسي وعالقته مبستوى األداء ملسابقات امليدان واملضمار. العنوان:-
 راسة:هدف الد -
 التعرف على العالقة بني التوافق النفسي ومستوى مسابقات امليدان واملضمار. -
وضـــع مقيـــاس للتوافـــق النفســـي للطلبـــات، فضـــال عـــن دراســـة التبـــاين بـــني جمموعـــات التوافـــق املرتفعـــة واملتوســـطة  -

 واملنخفضة يف مستوى األداء ملسابقات امليدان واملضمار.
 ى املنهج الوصفي.اعتمدت الباحثة عل املنهج: -
 ) طالبة يف املرحلة الرابعة.169مشلت عينة البحث على ( العينة: -
 : مقياس التوافق النفسي واالجتماعي.البحث ةأدا -
م عدو، وثب عايل، الوثب الطويل، دفع 200م حواجز، 100قياس مستوى األداء لفعاليات ألعاب املضمار (  -

 اجللة، رمي الرمح).
 أهم نتائج: -
 جود عالقة بني التوافق النفسي ومستوى األداء يف املسابقات.و  -
 )1990، هناء عبد الوهاب حسن(      . وجود تباين بني جمموعات التوافق الثالثة -
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 .)1990(دراسة عفاف أمحد توفيق  -2
 ضية ابإلسكندرية.التوافق النفسي وعالقته ابألداء يف الكرة الطائرة لطالبات كلية الرتبية الر� العنوان: -
 هدف الدارسة: -
 التعرف على العالقة بني التوافق النفسي ومستوى األداء يف الكرة الطائرة. -
التعرف على الفروق بني الطالبات ذوات املستوى العايل يف األداء املهاري وذوات املسـتوى املـنخفض يف التوافـق  -

 النفسي.
 املرحلة الرابعة.) طالبة من 152ضمت عينة البحث ( :العينة -
 : اعتمدت مقياس "هيوم بل" للتوافق النفسي والجتماعي واالنفعايل واملنزيل والصحي.دراسةأدوات ال -
 أهم نتائج: -
أشارت الدراسة إىل وجود ارتباط اجيايب بني مستوى األداء يف مهارات الكرة الطائرة ( التمرير واإلرسـال والضـربة  -

 النفسي األربعة.الساحقة أو جماالت التوافق 
وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت املستوى العايل واملنخفض يف األداء املهـاري يف اجملـاالت التوافـق النفسـي  -

 )1990توفيق، عفاف أمحد (    األربعة (التوافق املنزيل، الصحي، االجتماعي واالنفعايل).
 .)1990(دراسة أشرف عيد إبراهيم مرعي -3

: "أتثـري بــر�مج ر�ضـي مقـرتح علــى درجـة التوافــق الشخصـي واالجتمــاعي لـدى املعــوقني بـدنيا مــن عنـوان الدراســة
 تالميذ املرحلة اإلعدادية".

 أسئلة اإلشكالية: -
 هل يؤثر الرب�مج الر�ضي املقرتح على درجة التوافق الشخصي لدي التالميذ املعاقني بدنيا ؟ -
 التوافق االجتماعي لدى التالميذ املعاقني بدنيا ؟هل يؤثر الرب�مج املقرتح على درجة  -
 هل يؤثر الرب�مج الر�ضي املقرتح على درجة التوافق النفسي العام لدى التالميذ املعاقني بدنيا ؟ -
 أهداف الدراسة: -
ام لـدى التعرف على مدى أتثري الرب�مج الر�ضي املقرتح على التوافق الشخصي واالجتماعي والتوافق النفسـي العـ-

 التالميذ املعوقني بدنيا.
 الفرضيات: -
 للرب�مج الر�ضي املقرتح أتثري إجيايب على درجة التوافق الشخصي لصاحل اجملموعة التجريبية. -
 للرب�مج الر�ضي املقرتح أتثري إجيايب على درجة التوافق االجتماعي لصاحل اجملموعة التجريبية. -
 ثري إجيايب على درجة التوافق النفسي العام لصاحل اجملموعة التجريبية.للرب�مج الر�ضي املقرتح أت -
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 :املنهج -
 استخدم الباحث يف دراسته املنهج التجرييب بطريقة اجملموعتني (جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة). -
 من مصاحيب شلل األطفال. )22(:   تضمنت عينة البحث العينة -

 مدرسة األهرام.تالميذ كمجموعة جتريبية من  10 -
 تلميذا كمجموعة ضابطة من مدرسة أبو اهلول ابجليزة.  12 -

 : استخدم الباحث اختبار الشخصية للتوافق النفسي إعداد " حممود عطية هنا ".أدوات البحث  -
 أهم النتائج: -
اجملموعـــة توصـــل الباحـــث إىل أن للـــرب�مج الر�ضـــي املقـــرتح أتثـــري إجيـــايب علـــى درجـــة التوافـــق الشخصـــي لـــدى  -

 التجريبية.
 مل تتحسن درجة التوافق الشخصي لدى اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي. -
 للرب�مج الر�ضي املقرتح أتثري إجيايب على درجة التوافق االجتماعي للعينة التجريبية.  -
عـة التجريبيـة. حيـث حتســنت للـرب�مج الر�ضـي املقـرتح أتثـري إجيـايب علـى درجـة التوافــق النفسـي العـام لـدى اجملمو  -

 )1990مرعي، أشرف عيد (  . درجة توافقهم بنسبة أكرب عن العينة الضابطة يف القياس البعدي
 ).1991( دراسة عبد الرحيم د�ب -4
 : "أتثري املمارسة الر�ضية على التوافق النفسي لطالب املرحلة الثانوية بدولة الكويت".عنوان الدراسة -
 ة:أسئلة اإلشكالي -
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق النفسـي بـني املمارسـني لألنشـطة الر�ضـية وغـري املمارسـني  -

 هلذه األنشطة لدى طالب املرحلة الثانوية ؟
ـــة  - ـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف درجـــة التوافـــق النفســـي بـــني املمارســـني لألنشـــطة الر�ضـــية اجلماعي هـــل هنـــاك ف

 نشطة الفردية من طالب املرحلة الثانوية ؟واملمارسني لأل
 أهداف الدراسة: -
التعرف على الفروق يف درجـات التوافـق النفسـي بـني املمارسـني وغـري املمارسـني لألنشـطة الر�ضـية لـدى طـالب  -

 املرحلة الثانوية.
واملمارســني لألنشــطة  التعــرف علــى الفــروق يف درجــة التوافــق النفســي بــني املمارســني لألنشــطة الر�ضــية اجلماعيــة -

 الفردية لدى طالب املرحلة الثانوية.
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 الفرضيات: -
ــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية يف درجــة التوافــق النفســي بــني املمارســني لألنشــطة الر�ضــية وغــري املمارســني  - هن

 لصاحل املمارسني.
ـــق الشخصـــي بـــني املمارســـني لأل - نشـــطة اجلماعيـــة واملمارســـني هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف درجـــة التواف

 لألنشطة الفردية لصاحل املمارسني لألنشطة الفردية.
هنــاك فـــروق ذات داللـــة إحصــائية يف درجـــة التوافـــق االجتمــاعي بـــني املمارســـني لألنشــطة اجلماعيـــة واملمارســـني  -

 لألنشطة الفردية لصاحل املمارسني لألنشطة اجلماعية.
 وصفي ابلطريقة املسحية ملالئمتة هلذه الدراسة.:  استخدم الباحث املنهج الاملنهج -
ــة قــدرت بـــ العينــة:   - ــا مــن الصــفني الثالــث والرابــع مــن خمتلــف املنــاطق، مث  )39(أجريــت الدراســة علــى عين طالب

 اختيارهم ابلطريقة العشوائية، واشتملت على جمموعتني:
) طالبــا ميارســون 92ابألنديــة الر�ضــية، مــنهم () طالبــا مــن املمارســني لألنشــطة الر�ضــية 181اجملموعــة األوىل: ( -

ــة ( كــرة القــدم، كــرة الســلة، الكــرة الطــائرة، كــرة املــاء) و  ــا ميارســون األنشــطة  )89(األنشــطة الر�ضــية اجلماعي طالب
 الفردية (ألعاب القوى، السباحة، اجلمباز).

 ) ال ميارسون أي نشاط ر�ضي.187اجملموعة الثانية: ( -
 :أدوات الدراسة -
اعتمد الباحث اختيار الشخصية لقياس التوافق النفسي والذي أعده ابلعربيـة " حممـود عطيـة هنـا " وحيتـوي هـذا - 

 االختبار على قسمني: أحدمها لقياس التوافق الشخصي والقسم األخر لقياس التوافق االجتماعي.
 أهم النتائج: -
ة هـــو الســـبب الوحيــد الـــذي أظهـــر الفـــرق املعنـــوي يف توصــل الباحـــث إىل أن ممارســـة األنشـــطة الر�ضــية الفرديـــ  -

 التوافق النفسي العام وبعد التوافق الشخصي بني املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني.
مل جيــــد الباحــــث أي فــــروق معنويــــة بــــني أتثــــري كــــل مــــن األنشــــطة اجلماعيــــة واألنشــــطة الفرديــــة يف بعــــد التوافــــق  -

 االجتماعي.
أن املمارسة الر�ضية بصفة عامة، وممارسة األنشـطة الفرديـة بصـفة خاصـة هلـا أتثـري إجيـايب يف  توصل الباحث إىل -

 رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب املرحلة الثانوية وخاصة يف درجة التوافق الشخصي.
 االجتماعي.وأن املمارسة الر�ضية لألنشطة اجلماعية والفردية ليست هلا فعالية يف رفع درجة التوافق  -
ــــه  - ــــري إجيــــايب يف رفــــع درجــــة التوافــــق النفســــي ببعدي ــــة مل تســــفر عــــن أي أتث املمارســــة الر�ضــــية لألنشــــطة اجلماعي

 )1994د�ب، عبد الرحيم (  االجتماعي والشخصي.
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 .)1991( دراسة سامي غنيم حممد مطاوع -5
 لدى طالب جامعة عني مشس". : "أتثري النشاط الر�ضي على التوافق النفسي العامعنوان الدراسة -
 أسئلة اإلشكالية: -
هـل يوجـد فـروق دالــة إحصـائيا يف درجـة التوافـق النفســي العـام بـني الطلبـة والطالبــات املمارسـني وغـري املمارســني  -

 للنشاط الر�ضي ؟
 الشخصي بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط الر�ضي ؟ هل يوجد فروق دالة إحصائيا يف درجة التوافق -
 هل يوجد فروق دالة إحصائيا يف درجة التوافق االجتماعي بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط الر�ضي ؟ -
 أهداف الدراسة: -
لتوافـق النفسـي العـام التعرف على الفروق بني الطلبة والطالبـات املمارسـني وغـري املمارسـني للنشـاط الر�ضـي يف ا -

 وأبعاده.
 الفرضيات: -
يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف درجــة التوافــق الشخصــي بــني الطلبــة املمارســني وغــري املمارســني للنشـــاط  -

 الر�ضي لصاحل املمارسني هلذا النشاط.
رسـني وغـري املمارسـني يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية يف درجـة التوافـق االجتمـاعي بـني الطلبـة والطالبـات املما -

 للنشاط الر�ضي لصاحل املمارسني هلذا النشاط.
يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق النفسي العام بني الطلبة والطالبات املمارسـني وغـري املمارسـني  -

 للنشاط الر�ضي لصاحل املمارسني.
 بيعة الدراسة.: استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته لطمنهج الدراسة -
طالبا وطالبـة  )180(: اشتملت الدراسة على عينة من الطالب والطالبات حيث بلغ حجم العينة عينة الدراسة -

 للمرحلة اجلامعية.
 أدوات الدراسة: -
 استخدم الباحث اختبار التوافق النفسي للجامعيني من إعداد الباحث. -
 الجتماعي والثقايف.استخدم الباحث استمارة املستوى االقتصادي وا -
 أهم نتائج الدراسة: -
 توصل الباحث إىل أن هناك ارتباط وتوحد بني أبعاد التوافق النفسي العام. -
 النشاط الر�ضي ساعد على إقامة عالقات اجتماعية حسنة. -
 )1997مطاوع، سامي غنيم (  التوافق االجتماعي واالنفعايل والشخصي أكثر أتثرا ابلنشاط الر�ضي. -
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 ).1993(ه حسن فريد دراسة مدحي -6
أتثــري بــر�مج مقــرتح لــبعض األنشــطة الر�ضــية والرتوجييــة علــى التكيــف النفســي واالجتمــاعي وبعــض  العنــوان: -

 املتغريات الفسيولوجية والبدنية للمرضى النفسيني.
 استخدمت الباحثة املنهج التجرييب. املنهج: -
 .ا ومريضةمريض 11متثلت عينة البحث  العينة: -
 من إعداد لويس كامل مليكه.: مقياس التكيف النفسي واالجتماعي   الدراسة اةأد -
  أهم النتائج: -
 لرب�مج الر�ضي املتقرح أثر إجيايب على بعض املتغريات الفسيولوجية للمرضى النفسيني.لإن  -
مدحيـة حسـن ( العينـة قيـد الدراسـة.أدى الرب�مج املقـرتح إىل حتسـني مسـتوى التكيـف النفسـي واالجتمـاعي لـدى -

 )1993فريد، 
 ).1996دراسة حممد عيد إبراهيم عبد احلميد (-7
 نشطة احلركية وتنمية التوافق النفسي واالجتماعي.: العالقة بني ممارسة بعض األالعنوان -
عي لـــدى : التعــرف علـــى أثـــر ممارســة بعـــض األنشــطة الر�ضـــية علــى التوافـــق النفســي واالجتمـــاهــدف الدراســـة -

 األطفال املتخلفني عقليا.
 اعتمد الباحث على املنهج التجرييب. املنهج: -
 ) سنوات.10إىل  8طفل وطفلة من أعمار ( 30 العينة: -
 ) موزعة على جمموعتني.%70 -50نسبة الذكاء ( -
 طفل وطفلة. 15: اجملموعة التجريبية -
 طفل وطفلة. 15: اجملموعة الظابطة -
 لتكيفي.مقياس السلوك ا :أدوات الدراسة -
 مقياس جودانق هارس للذكاء. -
 بر�مج لبعض األنشطة احلركية. -
 :أهم النتائج -
ظهرت هناك نتائج دالة إحصائيا لصـاحل العينـة التجريبيـة يف درجـة السـلوك التكيفـي بعـد تطبيـق وممارسـة النشـاط  -

 احلركي.
 )1996احلميد، حممد عيد عبد(   لمتخلفني عقليا.االهتمام ابألنشطة الر�ضية لضرورة الباحث ب أوصى -
 
 



 التعـريــف ابلبحــــث
 

 13 

 ).1997دراسة إيثار عبد الكرمي ( -8
 عالقة التوافق النفسي ابلتحصيل العلمي لدرس اجلمناستك. العنوان: -
 : من الدراسة اهلدف -
 قياس التوافق لدى طلبة كلية الرتبية الر�ضية جامعة املوصل. -
فـق النفسـي والتحصـيل العلمـي لـدرس اجلمناسـتك لـدى طلبـة كليـة الرتبيـة الر�ضـية  التعرف على العالقة بـني التوا -

 جامعة املوصل.
 التعرف على الفروق يف التوافق النفسي بني طالب وطالبات كلية الرتبية الر�ضية جامعة املوصل. -
 : استخدمت الباحثة املنهج الوصفي.املنهج -
) 14وطالبة من املرحلة الرابعة لكلية الرتبية الر�ضـية، حيـث تضـمنت (طالب  )102(مشلت العينة على  العينة: -

 ) طالبا.88طالبة و(
 :أدوات البحث -
 اعتمدت الباحثة على مقياس التوافق من إعداد الدكتور واثق عمر التكرييت.  -
 ) درجة.70االعتماد على درجات درس اجلمناستك والبالغة ( -
 : أهم النتائج -
 ى التوافق النفسي لدى الطلبة والطالبات.مت التعرف عل -
 عدم وجود فروق دالة بني الطلبة والطالبات يف جماالت التوافق النفسي. -
ـــني جمـــاالت التوافـــق ( الصـــحي واالنفعـــايل والدراســـي) والتحصـــيل العلمـــي لـــدرس  - وجـــود عالقـــة دالـــة معنويـــة ب

 )1997الكرمي، إيثار عبد (  اجلمناستك).
 ).2006(مان علي احلوري دراسة عكلة سلي -9
التوافـــق النفســـي وعالقتـــه ابإلجنـــاز الرقمـــي يف فعاليـــات ركـــض املســـافات القصـــرية واملتوســـطة والطويلـــة  العنـــوان: -

 لالعيب الساحة.
 أهداف الدراسة: -
 التعرف على مستوى التوافق النفسي بني العيب ركض املسافات القصرية واملتوسطة والطويلة لالعيب الساحة. -
 التعرف على العالقة بني مستوى التوافق النفسي واإلجناز الرقمي لالعيب الركض. -
 اعتمد الباحث على املنهج الوصفي. املنهج: -
تضــمنت عينـــة البحــث العـــيب األنديــة الدرجــة األوىل بفعاليـــات الــركض للمســـافات القصــرية واملتوســـطة  العينــة: -

 وا على املراكز الستة األوىل يف خمتلف املسابقات.) العبا والذين حتصل58متثلت يف ( –والطويلة 
 .: استخدم الباحث استمارات حتكيمأدوات الدراسة -
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 ).2006مقياس التوافق النفسي لأللعاب الفردية يف العراق من إعداد الباحث ( عبد الرزاق وهيب  -
 : أهم النتائج -
ــة معنــو� يف مســتوى التوافــق بــني العــيب  -  املســافاتالقصــرية و الطويلــة لصــاحل العــيب  افاتاملســظهــور فــروق دال

 الطويلة.
ــة معنــو� يف مســتوى التوافــق بــني العــيب املســافات املتوســطة و الطويلــة لصــاحل العــيب  -  املســافاتظهــور فــروق دال

 الطويلة.
عكلـة ( لـة.وجود عالقة ارتباطية بني مستوى التوافق واالجنـاز لـدى الالعبـني لالركـاض القصـرية واملتوسـطة والطوي -

 )2006احلوري، سليمان 
 (2006) دراسة قبورة العريب -10

 توظيف األنشطة الر�ضية املعدلة يف حتسني التكيف الشخصي واالجتماعي للمعاقني مسعيا. العنوان: -
 فروض البحث:  -
ـــف الشخصـــي واال - ـــة لتحســـني التكي ـــة املعدل ـــف األنشـــطة الر�ضـــية الرتوجيي ـــري اجيـــايب يف توظي جتمـــاعي هنـــاك أتث

 للمعاقني مسعيا.
 إن ممارسة النشاط احلركي املكيف يساعد يف حتقيق االغراض العضوية والعصبية واالجتماعية والعاطفية. -
 : اعتمد الباحث على املنهج التجرييب.املنهج -
 ة.) سن16-13(مابنيتلميذ من مدرسة الصم مبركز وهران ترتاوح أعمارهم  )20(مشلت العينة على العينة: -
 تالميذ خاضعة لوحدات تعليمية لألنشطة الر�ضية من إعداد الباحث. 10منمتكونة  اجملموعة التجريبية: -
 تالميذ يطبقون الرب�مج املدرسي. 10: اجملموعة الظابطة -
 :أدوات الدراسة -
 .مهارية و اختبارات بدنية -
 اختبار التوافق النفسي حملمود عطية هنا. -
الـرب�مج املعتمــد مـن قبــل الباحـث يف النشــاط احلركـي املكيــف أظهـر التحســن الـدال معنــو� يف  : إنأهـم النتــائج -

 االبعاد الشخصية واالجتماعية للتوافق.
 )2006العريب، قبورة ( حققت العينة التجريبية أفضل النتائج يف حصيلة التكيف مقارنة ابلعينة الضابطة. -
 
 
 

 ) 2009 (تريرسالة ماجسجبوري بن عمر: دراسة  -11
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 يةالتوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانو  أثـر ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية على العنوان: -
معرفـة أثـر النشـاط البـدين الر�ضـي علـى درجـة التوافـق النفسـي العـام للتالميـذ  - اهلدف مـن الدراسـة: -

 اجلنسني. حسب متغري املمارسة (ممارسني و غري ممارسني) عند خمتلف
معرفــة أثــر النشـــاط البــدين الر�ضـــي علــى درجـــة التوافــق النفســـي العــام للتالميـــذ املمارســني حســـب  - 

 متغري اجلنس ذكور إ�ث.
 : الدراسةفروض  -
يؤثر النشاط البدين الر�ضي إجيابيـا علـى درجـة التوافـق النفسـي العـام للتالميـذ املرحلـة الثانويـة ذكـور  -

قارنــة بغــري املمارســني ، وخيتلــف أثــره بــني اإل�ث والــذكور املمارســني حيــث يكــون وإ�ث املمارســني ابمل
 أكرب عند اإل�ث املمارسات.

يــؤثر النشــاط البــدين الر�ضــي إجيابيــا علــى درجــة التوافــق النفســي العــام للتالميــذ املمارســني ابملقارنــة  -
 بغري املمارسني عند خمتلف اجلنسني ذكور وإ�ث.

لبدين الر�ضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام للتلميذات املمارسات أكرب مـن يؤثر النشاط ا -
 التالميذ املمارسني ذكور

 .ملالئمته لطبيعة الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي دراسة مسحية: املنهج -
ـــة: - ـــ العين صـــل بطريقـــة م مـــن جمتمـــع األعينـــة البحـــث مـــن تالميـــذ املرحلـــة الثانويـــة مت اختيـــاره تتكون

و منهـا مت اختيـار التالميـذ املعنيـني  بواليـة معسـكر، حيث مت اختيار عشر مؤسسـات تعليميـة .عشوائية
 و مت توزيعها على جمموعتني: .ابلدراسة عن طريق القرعة

 تلميذة ميارسون النشاط البدين الر�ضي ابملدرسة الثانوية.     80تلميذ و  80مشلت :  اجملموعة األوىل- 
ـــةاجمل-  تلميـــذة ال ميارســـون أي نشـــاط ر�ضـــي ( معفيـــني مـــن درس النشـــاط  80تلميـــذ و  76: موعـــة الثاني

 البدين الر�ضي).
 :أدوات الدراسة -
للـدكتور " حممـود عطيـة  لتالميـذ املرحلـة الثانويـة على اختبار التوافق النفسـياعتمد الطالب الباحث  -

 ع الدراسة.باحث ما يتناسب مع موضو هنا " حبيث أخذ منه ال
 
 
 : أهم النتائج -
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التوافـق الشخصــي، النشـاط البـدين الر�ضــي يـؤثر إجيابيــا علـى درجــة التوافـق النفســي العـام أببعــاده (  -
الصحي ) لدى تالميـذ املرحلـة الثانويـة ذكـور و إ�ث املمارسـني مقارنـة والتوافق األسري،واالجتماعي،و 

 بغري املمارسني .
�ضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام لدى اإل�ث املمارسات بدرجـة يؤثر النشاط البدين الر  -

متكافئــا يف كــان أثــره ارســني يف أبعــاد التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي واملدرســي و أكــرب مــن الــذكور املم
 )2010عمر، جبوري بن ( البعد األسري والصحي. 

 )2011( بن قناب احلاجو أمحد بن قالوز التوايت دراسة  -12
بعـض املهـارات احلياتيـة اكتسـاب دور الرتبية البدنية و الر�ضية  يف تنمية التوافق النفسي واإلجتماعي و ": العنوان-
 مستغامن  "مراهقنيلل

 :تساؤالت الدراسة -
ماعي هل يتميز تالميذ املرحلة الثانوية املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية بدرجات عالية يف التوافق النفسي االجت -

 واملهارات احلياتية ابملقارنة مع أقرا�م الغري املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية؟
هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد مقياس التوافق النفسي االجتمـاعي ومقيـاس املهـارات احلياتيـة بـني هل  -

 ؟التالميذ املمارسني والغري املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية 

 دراسة:أهداف ال -
ــة  - ــة والر�ضــية يتميــزون بنســبة عالي ــة املمارســني للرتبيــة البدني منخفضــة يف  أممعرفــة إن كــان تالميــذ املرحلــة الثانوي

  .أبعاد التوافق النفسي االجتماعي واملهارات احلياتية ابملقارنة مع أقرا�م غري املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية
ـــت فـــرو  - ـــة معرفـــة إن كان ـــة الثانوي ـــني التالميـــذ املرحل ـــة ب ـــق النفســـي االجتمـــاعي واملهـــارات احلياتي ق يف أبعـــاد التواف

 املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية ابملقارنة مع أقرا�م الغري املمارسني للرتبية البدنية و الر�ضية.
 دراسة:فرضيات ال -
ة بدرجات عالية يف أبعاد التوافق النفسي االجتمـاعي و املهـارات يتميز التالميذ املمارسني للرتبية البدنية والر�ضي -

  احلياتية ابملقارنة مع أقرا�م الغري املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية.
ــة بــني  - ــة إحصــائية يف أبعــاد مقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي ومقيــاس املهــارات احلياتي هنــاك فــروق ذات دالل

 ري املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية لصاح املمارسني.التالميذ املمارسني والغ
 :نهجامل -
 وذلك ملناسبته لطبيعة البحث وحتقيق أهدافهابلطريقة املسحية استخدم الباحث املنهج الوصفي  
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تلميــذا ميارســون  90تلميــذا منهـا  150 هــامت اختيــار عينـة البحــث ابلطريقــة العشـوائية، حيــث بلـغ حجم :لعينـةا -
 .ال ميارسون درس الرتبية البدنية و الر�ضية تلميذا 60ية البدنية والرتب
 أداة الدراسة: -
 ""رشـا عبـد الرمحـان حممـود"مقياس التوافق النفسي االجتماعي الـذي أعدتـه الباحثـة املصـرية  الباحثان استخدم - 

 ثانوية.تالميذ املرحلة الاخلاص ب
بــارة موزعـة علـى ثالثـة حمـاور اساســية حبيـث حيتـوي كـل حمـور علــى ع 30مقيـاس املهـارات احلياتيـة: حيتـوي علـى  -

 عبارات،كما أن كل العبارات اجيابية للمحاور الثالث. 10
 أهـم النتائج: -
الرتبية البدنيـة و الر�ضـية  أثـرت اجيابيـا علـى التوافـق النفسـي االجتمـاعي و املهـارات احلياتيـة للتالميـذ املمارسـني  -

 الدرجات العالية ألبعاد مقياس التوافق النفسي االجتماعي ومقياس املهارات احلياتية.ويتجلى ذلك من خالل 
التالميذ املمارسني للرتبية البدنية والر�ضية يتميزون بدرجات عالية يف ألبعاد مقيـاس التوافـق النفسـي االجتمـاعي  -

 ومقياس املهارات احلياتية.
ني توافـق النفسـي االجتمـاعي واملهـارات احلياتيـة بـني التالميـذ املمارسـهناك فروق ذات داللة احصائية يف أبعاد ال -

 )2012، أمحد بن قالوز( . غري املمارسني لصاحل املمارسنيللرتبية البدنية والر�ضية و 
 ).2011(مسسوم علي  دراسة -13
ســي واإلجتمــاعي لتالميــذ "أتثــري النشــاطات البدنيــة والر�ضــية الرتبويــة علــى حتقيــق التوافــق النف: عنــوان الدراســة -

   .اجلزائراملرحلة الثانوية"
أتثــري النشــاطات البدنيــة والر�ضــية الرتبويــة يف تنميــة املراهــق مــن الناحيــة البدنيــة معرفــة مــدى  -:هــدف الدراســة -

 غري املمارسني للنشاط الر�ضي الرتبوي.واملقارنة مع أقرا�م  والنفسية واإلجتماعية
  .ملالئمته لطبيعة الدراسة م الباحث املنهج الوصفياستخد -:منهج الدراسة -
النشــاط تلميـذا  40منها .تلميـذا 80 هـامت اختيـار عينـة البحــث ابلطريقـة العشـوائية، حيـث بلــغ حجم -: العينـة -

 غري ممارسني. تلميذا 40الر�ضي الرتبوي و
  ."ود عطية هناحملم "مقياس التوافق النفسي االجتماعي الباحث استخدم  -:الدراسة أداة -
 أهم النتائج: -
للنشاطات البدنية والر�ضية الرتبوية علـى التوافـق النفسـي واالجتمـاعي لـدى  توصل الباحث إىل وجود أثر إجيايب -

 التالميذ. 
 )2011علي،مسسوم (لصاحل املمارسني يف مستوى التوافق النفسي.دالة إحصائيا هناك فروق  -
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 )1986( نالدي بدر حممد طارق دراسة -14

   "للشباب األنشطة الر�ضية ملمارسي العقلية دراسة القدرات ":عنوان الدراسة -
 :هدف الدراسة -
 بـني وكـذلك املقارنـة القـدرات العقليـة منـو ومسـتوى الر�ضـية ممارسـة األنشـطة بـني القائمـة العالقة على التعرف -

 .القدرات العقلية مستوى يف الفردية لألنشطة واملمارسني اجلماعية لألنشطة املمارسني
 الوصفي. املنهج واستخدم الباحث :املنهج املستخدم -
 -الطائرة الكرة -اليد كرة(واجلماعية الفردية األنشطة الر�ضية ميثلون العب 200 العينة تضمنت عينة الدراسة: -

 .)القوي. ألعاب - املالكمة
 للغوية.: اختبارات لقياس القدرات العقلية و االدراسة أداة -
  :نتائجال أهم - 
يف  األنشطة هلذه املمارسني وغري الر�ضية لألنشطة املمارسني بني إحصائيا دالة فروق صل الباحث إىل وجودتو  -

 الر�ضية. لألنشطة املمارسني لصاحل العقلية القدرات مستوى
 يف الفرديـة لألنشـطة الر�ضـية رسـنيواملما اجلماعيـة الر�ضية لألنشطة املمارسني بني إحصائيا دالة فروق توجد  -

 .اجلماعية لألنشطة لصاحل املمارسني العامة العقلية والقدرة التفكري على والقدرة اللغوية القدرة مستوى
 القـدرات مسـتوى ومنـو ) فرديـة – ةمجاعيـ (الر�ضـية األنشـطة ممارسـة سـنوات عـدد بـني إجيابيـة عالقـة توجـد -

 .)1986طارق حممد ،(  العقلية.
 حتليل الدراسات السابقة:

 مـن للطالـب الباحـث أتـيح مـا حـدود ويف واملرتبطـة ابلدراسـة احلاليـة  الدراسات السابقة وعرض تصنيف بعد     
 :ةالتالي اتإىل االستخالص التوصل للباحث ودراسة،أمكن إطالع

وهذا  بني وصفي وجترييب ت املناهج املستخدمة من قبل الباحثنيمن حيث املنهج فقد تنوع:  نهج املستخدمامل -
 .تبعا لطبيعة املشكالت املعاجلة يف هاته البحوث و الدراسات

مـن حيــث  )املفحوصــني(: تضــمنت عينـة الدراســات والبحـوث فئــات متنوعـة مــن املختـربين مـن حيــث العينـات -
امعي. اجلـــنس والعمـــر، حبيـــث تضـــمنت تالميـــذ وطـــالب مـــن خمتلـــف املراحـــل التعليميـــة مـــن اإلعـــدادي وحـــىت اجلـــ

 سنة. 25 إىل 13وتضمنت أيضا التالميذ الر�ضيني املنخرطني ابلنوادي الر�ضية. تراوحت أعمار العينة من 
فرد  400إىل ما يقارب  20وكان عدد العينة املستخدمة حسب حدود وإمكا�ت الباحثني حبيث تراوحت ما بني 

عـــات حســـب عامـــل املمارســـة، ممارســـني وغـــري مـــن التالميـــذ والطـــالب. مت تـــوزيعهم يف بعـــض الدراســـات إىل جممو 
ممارســني. ويف دراســات أخــرى مت تــوزيعهم حســب مســتوى اإلجنــاز و األداء املهــاري، وهــذا للمقارنــة بــني التالميــذ 



 التعـريــف ابلبحــــث
 

 19 

والطلبــة ذوي املســتوى العــايل مــن اإلجنــاز أو األداء و الطلبــة ذوي املســتوى املــنخفض يف اإلجنــاز أو األداء، وربــط 
 اإلجناز أو األداء املهاري و درجة التوافق النفسي. العالقة بني مستوى

: تنوعت األدوات املستخدمة من قبل الباحثني ملعاجلة مشكالت الدراسات، حيث أدوات القياس املستخدمة -
ــارات اخلاصــة بقيــاس مســتوى التوافــق النفســي واالجتمــاعي  الحــظ الطالــب الباحــث العديــد مــن املقــاييس واالختب

ــة هنــا"اختبــار التوافــق النفســي للــدكتور  افمــن البــاحثني مــن اســتخدمو  للعينــة املفحوصــة. . ومــنهم مــن "حممــود عطي
،..إخل. ومـن "حممـود رشـا عبـد الرمحـان"، واختبـار "هليـوم بـل"استخدم اختبارات ومقاييس أخـرى، كاختبـار التوافـق 

ــيم حممــد مطــاوع"البــاحثني مــن اســتخدم اســتبيان مــن إعــداده كالباحــث  خــالل إطــالع الطالــب  . ومــن"ســامي غن
الباحث وتصفحه للعديد من املقاييس واالختبارات اخلاصة بقيـاس مسـتوى التوافـق النفسـي تبـني أن هـذه املقـاييس 
واالختبارات ورغم تعـددها وتنوعهـا أ�ـا مشـتقة ومسـتوحاة يف أغلبهـا مـن اختبـار كالفورنيـا للشخصـية. إال أن وجـه 

ور وحىت عدد املفردات أو العبارات يف كل حمور. حبيث تراوح عدد احملاور يف االختالف فيها هو عدد األبعاد واحملا
عبارة. وهذا  180إىل  40حمور، كما تراوح عدد العبارات يف هذه املقاييس من  12حماور إىل  5هذه املقاييس من 

سـة وطبيعـة العينـة االختالف يف استخدام املقاييس واالختبارات راجع حسب رأي الطالب الباحث إىل طبيعة الدرا
 "حممـود عطيـة هنــا"واهلـدف املرسـوم مـن قبـل البـاحثني. ويـرى الطالـب الباحـث أن اختبـار التوافـق النفسـي للـدكتور 

ــار كالفورنيــا  ــارات الــيت تقــيس مســتوى التوافــق النفســي العــام وهــو مســتنبط أصــال مــن اختب يعــرت مــن أفضــل االختب
 .امليدانية ابلتفصيل يف فصل منهجية وإجراءات البحث للشخصية. ومت اختياره لعدة اعتبارات نذكرها

افـرتض البـاحثني علــى أن املمارسـة الر�ضـية هلــا أتثـري إجيـايب علــى درجـة التوافـق النفســي : أهـم نتـائج الدراســات -
ــة إحصــائية بــني املمارســني وغــري املمارســني لصــاحل املمارســني يف درجــة التوافــق  أببعــاده. وأن هنــاك فــروق ذات دالل

ـــروق بـــني املمارســـني ذوي املســـتوى العـــايل مـــن األداء واإلجنـــاز وذوي املســـتوى ا لنفســـي أببعـــاده. كمـــا أنـــه توجـــد ف
ــة بــني مســتوى األداء واإلجنــاز الر�ضــي والتوافــق  املــنخفض يف مســتوى التوافــق النفســي.كما أن هنــاك عالقــة إجيابي

لفرضــيات املطروحــة، حبيــث أكــدت النتــائج علــى النفســي. وبنــاءا علــى ذلــك فقــد كانــت نتــائج دراســاهتم يف اجتــاه ا
النشــاط الر�ضــي يــؤثر إجيابيــا يف رفــع درجــة التوافــق النفســي أببعــاده. وهــذا مــن خــالل الفــروق الدالــة إحصــائيا بــني 
املمارســني وغــري املمارســني للنشــاط الر�ضــي والــيت كانــت لصــاحل املمارســني. كمــا كانــت هنــاك فــروق يف مســتوى 

 األفراد الر�ضيني ذوى املستوى العايل من اإلجنـاز واألداء وذوي املسـتوى املـنخفض مـن اإلجنـاز التوافق النفسي بني
لصــاحل ذوي املســتوى العــايل. و أن هنــاك عالقــة إجيابيــة بــني املمارســة الر�ضــية و مســتوى التوافــق النفســي العــام. 

ملمارســة الر�ضــية بصــفة عامــة، وممارســة إىل أن االــيت توصــل فيهــا . 1991ابســتثناء دراســة " عبــد الــرحيم د�ب " 
وخاصـة  ،األنشطة الفردية بصفة خاصة هلا أتثـري إجيـايب يف رفـع درجـة التوافـق النفسـي العـام لطـالب املرحلـة الثانويـة

يف درجــة التوافـــق الشخصــي. وأن املمارســـة الر�ضــية لألنشـــطة اجلماعيــة والفرديـــة ليســت هلـــا فعاليــة يف رفـــع درجـــة 
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املمارسة الر�ضية لألنشطة اجلماعية مل تسفر عن أي أتثـري إجيـايب يف رفـع درجـة التوافـق  كما أناعي.التوافق االجتم
 النفسي ببعديه االجتماعي والشخصي.

 تعليق على الدراسات السابقة: -
علـى  من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة املتعلقة أبثر األنشطة الر�ضية على التوافـق النفسـي املنجـزة      

واحــدة  مــن زاويــة النفســي البحــوث والدراســات تناولــت موضــوع التوافــق  هــذه املســتوى احمللــي والعــريب، فــإن أغلــب
. ابســتثناء دراســة يف مســتوى التوافــق النفســي املمارســني وغــري املمارســني لألنشــطة الر�ضــيةفقــط وهــي املقارنــة بــني 

ـــ1991 "عبـــد الـــرحيم د�ب" وغـــري املمارســـني للنشـــاط الر�ضـــي،  ة بـــني املمارســـني. والـــيت تضـــمنت دراســـته املقارن
يف مستوى التوافق النفسي  اجلماعية األنشطة الر�ضية الفردية وبنيالر�ضية املمارسني لألنشطة واملقارنة كذلك بني 

 ملمارسـي العقليـة دراسـة القـدرات" والـيت كـان موضـوعها طـارق بـدر الـدينأمـا فيمـا يتعلـق بدراسـة  .و االجتماعي
 الر�ضـية ممارسـة األنشـطة بـني القائمـة العالقـة علـى التعـرف والـيت كـان اهلـدف منهـا "للشـباب ألنشـطة الر�ضـيةا

 يف الفرديـة لألنشـطة واملمارسـني اجلماعيـة لألنشـطة املمارسـني بـني وكـذلك املقارنـة القـدرات العقليـة منـو ومسـتوى
ذا كانــت هنــاك فـروق بــني ممارسـي األنشــطة الر�ضــية . فقـد اســتعنا هبــا ألجـل معرفــة مـا إالقـدرات العقليــة مسـتوى

أمـا مـا مييـز الدراسـة احلاليـة  .الفردية وممارسي األنشطة اجلماعيـة، وأي األنشـطة أكثـر أتثـريا يف منـو القـدرات العقليـة
حسب عن ابقي الدراسات املذكورة سلفا يف كو�ا تتطرق ألثر ممارسة األنشطة الر�ضية على التوافق النفسي العام 

، وحســـــب اجلـــــنس وكـــــذلك حســـــب العمـــــر )أنشـــــطة فردية،وأنشـــــطة مجاعيـــــة(متغـــــريات نـــــوع النشـــــاط الر�ضـــــي 
ومن خالهلا نتعمق أكثر ونتعرف على أي األنشطة الر�ضية األكثـر أتثـريا يف رفـع  .)عدد سنوات املمارسة(التدرييب

حسـب متغـري اجلـنس مـن ضـية طة الر�درجة التوافق النفسي لدى املمارسني، وكذلك لتحديد مدى أثـر هـذه األنشـ
خالل املقارنة بني الذكور واإل�ث املمارسني لألنشطة الر�ضـية. ابإلضـافة إىل حتديـد مسـتوى التوافـق النفسـي عنـد 

 املمارسني حسب اخلربة، أي عدد سنوات املمارسة الر�ضية.
 :ةبهاملشا الدراسات من االستفادة مدى

موضـوع األنشـطة الر�ضـية وعالقتهـا  تناولـت والـيت املرتبطـة والبحـوث سـاتالدرا هـذه وحتليـل دراسـة علـى ضـوء
 النقـاط يف البحـث مسـار توجيـه يف الدراسـات هـذه مـن التطبيقيـة االسـتفادة حتديـد أمكـن مبستوى التوافق النفسي

 :التالية
تناولـت موضـوع  الـيت الدراسـات مـن العديـد يف اتهثبـا و صـدقها مـن التحقـق مت حبـث أداة وجـود علـى التعـرف - 

 .النشاط الر�ضي و التوافق النفسي
  الدراسات. هذه يف املستخدم املنهج على التعرف -
 .العينات اختيار وكيفية وحجم نوعية -
 .عليها متالتطبيق اليت العينة ونوعية حجم حسب ألخرى دراسة من ذلك و املستخدمة اإلحصائية الطرق -
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 : خامتة  
 احلـايل، حبثـه فـروض صـياغة علـى الباحـث الطالب يعمل سوف السابقة والدراسات وثالبح نتائج ضوء على     

 عـرب احلـايل، البحـث . كمـا سـيتم اإلسـتفادة مـن نتائجهـا يفالبحـوث هـذه إليـه ذهبـت ممـا بعضـا دحض أو لتأكيد
 يف وكذلك .فيه املستخدمة واألدوات فروضه ووضع البحث، مشكلة أتكيد يف وخاصة املختلفة، وخطواته مراحله
 .النتائجومناقشة  تفسرييف و  البحث عينة اختيار

 
 

  
 
 
 
 

 
 



 
 

 األول البــــاب

 الدراســـة النظـریـــة

 

 اضـيالنشـاط البـدني الریـ: الفصـل األول -

 ــسيالتـــوافـق النفـ الفصـل الثـاين: -

 ـةخصائص مرحلة المراھق الفصـل الثـالث: -

 

 

 

 

 



 

 

 :الباب األول متهيد

توضـيح املفـاهيم األساسـية للبحـث  يشمل اجلانب النظـري للدراسـة ثالثـة فصـول، حيـاول الباحـث مـن خالهلـا     
بشيء من التفصيل. وهذا لإلستفادة منها من خالل األطر النظرية و البحوث اليت أجنزت يف جمال الصحة النفسية 
واملرتبطــة ابجملــال الر�ضــي. وهــذا قصــد تــدعيم نتــائج اجلانــب التطبيقــي للدراســة. ومتثــل اجلانــب النظــري كمــا يلــي: 

يف ابلنشاط البدين الر�ضي ، أمهيته، أهدافه العامة واخلاصة، وعالقته ابلتوافـق النفسـي. تضمن الفصل األول التعر 
وتضمن الفصل الثاين موضوع التوافق النفسي حيث تناولنا فيه خمتلف تعاريفـه ونظر�تـه، وكـذا أبعـاده و جماالتـه. و 

، وحاولنــا فيــه إبــراز أمهيــة ممارســة األنشــطة مشــل الفصــل الثالــث خصــائص املرحلــة العمريــة لتالميــذ املرحلــة الثانويــة
 خالل هذه املرحلة،و عالقتها ابلتوافق النفسي للتلميذ املراهق.  الر�ضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األول الفصــل

 النشـاط البـدنـي الریـاضـي

     

 مفھوم النشاط البدني الریاضي -

 أھمیة ممارسة النشاط البدني الریاضي -

 للنشاط البدني الریاضيص النفسیة الخصائ -

 أھداف ممارسة النشاط البدني الریاضي -

 



 النشاط البدنـي الر�ضـي                                                                                  الفصـل األول   
 

 متهيد:
يعترب النشاط الر�ضي من أبرز وسائل بناء شخصية الفرد والتعبري عن الذات، والرفع من قابليات الفرد البدنية      

 الرتبويـة ابلطـرق الر�ضـية البدنيـة و األنشـطة ممارسـة أن علـى بحـوثتشـري جـل الدراسـات والحبيـث  والذهنيـة.
 اجملتمع أفراد ومع نفسه مع نسجمي جتعله سليمة وسلوكيات ماوقي وتكسبه اجتاهات تلميذال على تؤثر الصحيحة،

 التالميـذ لدى النقص نواحي تنمية يف هاما دورًا املتنوعة، الر�ضية األنشطة ممارسة تلعب حيث يعيش فيه، الذي
 الـنقص عـن هـذا تعوضـه األنشـطة هـذه نفإ احلياة، جوانب من جانب أبي التمتع على قدرته تلميذال فقد ، فإذا

مـن اكتسـاب عـدة خصـال منهـا  الر�ضـية كمـا متكـن املمارسـة  املمارسـة. أثنـاء إبمكا�تـه وقدراتـه شـعوره خـالل من
ـــب يســـعى  التعـــاون، حســـن اخللـــق واحـــرتام القـــوانني واالنـــدماج مـــع اجلماعـــة. الباحـــث إىل الطالـــب ويف هـــذا اجلان
عالقتـه ابلصـحة  وإبـراز دنيا ونفسـيا واجتماعيـا.التعريف هبذا النشاط وأبمهيته ودوره يف بناء شخصية سـوية وقويـة بـ

  النفسية والتوافق النفسي.
 مفهوم النشاط البدين الر�ضي:  -1-1 

 تعود بعض الباحثني واملؤلفني على استخدام تعبري النشاط البدين الر�ضي وكانوا يقصدون به      
ن يقصد به عملية التدريب والتنشـيط والـرتبص يف اجملال الكلي"اإلمجايل"حلركة اإلنسان بشكل عام.وقليل منهم كا 

يعرفهـــا "بـــدوي" علـــى أ�ـــا "كـــل عمليـــة عقليـــة أو  (Activité)مقابـــل الكســـل والـــوهن واخلمول.وكلمـــة النشـــاط 
 ( سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن احلي، وميتاز ابلتلقائية أكثر منها ابالستجابة"

 .)08صفحة  1988بدوي،  
فمـنهم مـن أسـتخدم كلمـة  أستخدم املؤلفون والبـاحثون مرتادفـات ومسـميات متعـددة للتعبـري عـن الر�ضـة، وقد    

وهــي ترتــب حســب مــا ورد ابعتبــار أن . ومــنهم مــن يســتخدم األلعــاب، ومــنهم مــن يســتخدم كلمــة ر�ضــة اللعــب،
والر�ضــة بصــورهتا النظاميــة وأن األلعــاب وســط بــني اللعــب بصــورته الســاذجة ، اللعــب هــو أصــل الظــاهرة الر�ضــية،

وهـي  أما الر�ضة فهي أحد األشكال الراقيـة للظـاهرة احلركيـة لـدى اإلنسـان. . )4صفحة 2006(عبده، املنضبطة.
وابلتــايل مــن اللعــب ،فهــي األكثــر تنظيمــا ، واألرفــع مهــارة ،وتبــدو يف أشــكال خمتلفــة  طــور متقــدم مــن األلعــاب،

وكلمـة ر�ضـة ابلالتينيـة  .ة وألعاب الكرة ،ومجيعها من مظاهر الرتبية الر�ضـيةوالرماي وعديدة ،وذلك مثل السباحة،
ومحلت معناها الناس عندما حيولون مشـاغلهم واهتمامـا هتـم ابلعمـل إىل التسـلية والـرتويج  تعين التحويل والتغيري. ..

بدين وهو تعبري عام ويعرب عن الر�ضة كذلك مبصطلح النشاط ال  .)10صفحة 1999(رشدي،. من أجل الر�ضة
واليت يستخدم فيها بدنه بشكل عام ، والنشاط البدين هـو  يشمل كل ألوان النشاط البدين الذي يقوم به اإلنسان،

جزء مكمـل ومظهـر رئيسـي كمختلـف اجلوانـب الرئيسـية لبـين اإلنسـان ،فهـو تغلغـل يف كـل مظـاهر األنشـطة حلياتـه 
ــة ، بــدءا ابلوجبــات ذات ــة، ومــرورا مبجــاالت الرتبيــة والعمــل واإلنتــاج والــدفاع  اليوميــة واالجتماعي الطبيعــة البيولوجي

 - 25 -             )9 صفحة1998(الشافعي،  واالتصال واخلدمات والرتويج والتقاليد واملظاهر االحتفالية.
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كــل ألــوان   ويف الواقــع فــإن النشــاط البــدين الر�ضــي مبفهومــه العــريض، هــو تعبــري عــام وواســع، يتســع ليشــمل      
النشاط البدين اليت يقوم هبا اإلنسـان، والـيت يسـتخدم فيهـا بدنـه بشـكل عـام، وهـو مفهـوم أنرتبولـوجي ألن النشـاط 
ــة لبــين اإلنســان، فهــو تغلغــل يف كــل مظــاهر األنشــطة  البــدين جــزء مكمــل ومظهــر رئيســي ملختلــف اجلوانــب الثقافي

يولوجية، مرورا مبجاالت الرتبيـة والعمـل واإلنتـاج والـدفاع واالتصـال احلياتية اليومية، بدءا ابلواجبات ذات الطبيعة الب
 واخلدمات، كالرتويح وأوقات الفراغ.

احلركيـة تـرتبط ابللعـب،  تالسـلوكياوهناك من عرف األنشـطة البدنيـة والر�ضـية أب�ـا حتتـوي علـى جمموعـة 
ـــة، وتطبيقاهتـــا املنه ـــة واجلماعي ـــة املنتظمـــة هـــي تطـــوير وحتســـني أو صـــيانة وميكـــن اســـتغالهلا يف املنافســـات الفردي جي

الصفات البدنية والنفسية، اليت تساهم يف تفتح الفرد وتكيفه مع حميطه وكذلك النشاطات البدنية والر�ضـية تسـعى 
 إىل تكوين اإلنسان كامال.

ملشــتمل ولقـد اســتخدم بعــض العلمــاء تعبــري "النشــاط البــدين" علــى اعتبــاره أبنــه املضــلة أو اجملــال الرئيســي ا
على األلوان وأشكال وأطر الثقافة البدنية لإلنسان. ولقد اعترب "الرسون" "النشاط البدين مبنزلة نظام رئيسي تندرج 
حتته األنظمة الفرعية األخرى"، وغاىل يف ذلك لدرجة أنه مل يرد ذكر الرتبية البدنية علـى اإلطـالق يف مؤلفاتـه، وإمنـا 

ــة مــن خــال ذكــر أن هنــاك معطيــات ــةتربوي ــا مــن .ل األنشــطة البدني كمــا اعتــرب النشــاط البــدين التعبــري املتطــور اترخيي
 .)32صفحة 1996(اخلوايل،   .التعبريات األخرى أي اليت سبق ذكرها

يــرى "عمــرو بــدران" أن النشــاط البــدين الر�ضــي أبشــكاله هــو " ذلــك النشــاط احلركــي الــذي ميارســه اإلنســان      
ـــة  ـــردي أو مجـــ –ممارســـة اجيابي ـــة،  –اعي ف ـــة، عقلي ـــث حيـــدث تغـــريات بدني وفقـــا لقـــوانني وقواعـــد معـــرتف هبـــا، حبي

 اجتماعية ونفسية متكنه من التكيف مع أقرانه والبيئة احمليطة به".
وعرفه كل من "حممد حسن عالوي" و "حممد نصر الدين رضوان" أبنه " أحد األنشـطة البشـرية اهلامـة الـيت هتـدف 

 ومتزنة". إىل تربية الفرد تربية شاملة
وذكر "حممد حممد احلمـامحي" "أن األنشـطة الر�ضـية تسـاعد علـى حتقيـق التـوازن النفسـي وتقلـل التـوتر النـاتج      

 . )54صفحة  2008(�سني،   عن اإلرهاق يف العمل"
ة، أمــا العــامل "هــل" فــريى أبن النشــاط البــدين هــو تلــك النشــاطات الــيت حتفــظ الصــحة البدنيــة والقــوى اجلســمي     

ومتكن الطفل من السيطرة على قواه العقلية واجلسمية، وتزيد يف سرعة إدراكه وحدة ذكائه، وتعوده سرعة التحكم، 
 .)09صفحة  1992(الشاطي،   فيؤدي واجبه بدقة وروح ضمري"

الباحــث أن النشــاط البــدين الر�ضــي هــو الطالــب علــى ضــوء مــا تقــدم مــن خــالل التعــاريف الســابقة، يــرى        
الر�ضـية األنشـطة ختلـف أوجـه ممارسـته ملموعة التمارين البدنية واملبار�ت واملسابقات اليت يؤديهـا التلميـذ خـالل جم

  والنفسية والفكرية. تنمية قدراته البدنيةو  حتسني مهاراته احلركية هبدف
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 تصنيف األنشطة الر�ضية : -1-2
ـــ يشـــري "رمضـــان �ســـني" أن النشـــاط الر�ضـــي حيتـــوي علـــى  ـــة ور�ضـــات مجاعيـــة ، طبقـــا للتصـــميم ـ ر�ضـــات فردي

ل إنسـان أن جيـد كـالتنافسي هلا والذي يستهدف حتقيق أهداف تتعلق ابجلوانـب الرتبويـة ابلدرجـة األوىل، فـيمكن ل
 )54صفحة 2008( �سني،  لنفسه نوعا من الر�ضة اليت تتفق مع حاجاته وميوله.

منهـا علـى سـبيل املثـال ال  ى عـدة أسـس تصـنيفية،علـريقـة واسـتنادا ميكن تصنيف األنشطة الر�ضية أبكثـر مـن ط  
 احلصر : 
 عدد املمارسني (فردي ـ زوجي ـ مجاعي ) . -
 طبيعة الوسط (مالعب ـ ماء ـ جليد ) . -

 األدوات املستخدمة ( مضارب ـ كرات + أسلحة )  -     
 توقيت املمارسة (صيفية ـ شتوية ) . -     

 تايل هو األكثر إستخداما يف اجملال الر�ضي، الذي يعتمد على التصنيف التايل : ولعل التصنيف ال  
 )378 فحةص 2006(اخلويل،   .ر�ضات فردية               ـ ر�ضات مجاعية -     

الفردية هي كل ر�ضة يواجه فيها الر�ضي خصـما واحـدا، أو عـدة خصـوم مبفـرده،  الر�ضة الر�ضات الفردية: -
ساعدة من غريه، فهي الر�ضة اليت تعود الفرد على الصرب والشـجاعة، وبـذل اجلهـد واإلعتمـاد علـى الـنفس، دون م

وأستخدام الفكر وحسن التصرف، وجتنب اليـأس، وأعمـال اخلـربات السـابقة يف املواقـف والوضـعيات الصـعبة ،مثـل 
 .واجلمباز وغريها من الر�ضات ألعاب القوى اليت تعترب أم الر�ضات والسباحة ،والر�ضات القتالية،

هــادف، يشــرتك فيــه أكثــر مـــن  اجتمــاعييــرى بعــض املختصــني يف الر�ضــة أ�ــا نشــاط الر�ضــات اجلماعيــة:  -
مثـل هـذه  كبـريين بـني الر�ضـيني،  واحتكـاكشخص يف جو تنافسي لتحقيق هدف معـني، كمـا حيصـل فيهـا تفاعـل 

روح التضـامن والتعـاون بـني أفـراد اجملموعـة، وفيهـا تنظـيم دقيـق  الر�ضات تعود على حتمل املسـؤولية، وتشـجع علـى
، وهـي متمثلـة يف كـرة القـدم،كرة االجتماعيـةلعالقات الفرد ابلفريق اخلصـم،كما أ�ـا مسيـت مجاعيـة لــتقوي الـروابط 

 .)9صفحة1998(الشافعي،  احلصر. على سبيل املثال، وليس .كرة اليدو السلة،كرة الطائرة،
 نشاط البدين الر�ضي:أمهية ال -1-3

يـرى املهتمـون بدراسـة النشـاط الر�ضـي أنـه ميكـن التعـرف علـى حضـارة اجملتمعـات مـن خـالل معرفـة الوسـائل       
ــه توجــد عالقــة وثيقــة بــني ثقافــة اجملتمــع ومســتو�ت  الــيت تســتخدمها تلــك اجملتمعــات يف مواجهــة وقــت الفــراغ، وأن

يف اجملتمع. ويعد النشـاط الر�ضـي أحـد أفضـل األسـلحة الـيت ميلكهـا اجملتمـع املشاركة يف األنشطة الر�ضية السائدة 
ملقاومة املشكالت االجتماعية املتطورة اليت توجد اليوم. وقـد اهـتم األفـراد ابلنشـاط الر�ضـي لتنميـة الصـحة واللياقـة 

 البدنية، واالستعانة أبنشطة وقت الفراغ يف تقدمي التوجيه االجتماعي.



                      الفصـل األول                                                             النشاط البدنـي الر�ضـي   

 

 - 28 - 

عد جمـرد تـدريب بـدين أو ر�ضـي ميارسـه الفـرد أو اجلماعـة علـى شـكل تـدريبات مل ي اط البدين الر�ضيالنشإن      
أو مترينات لتحريك أعضاء اجلسم، أو بغرض التقوية العضلية، أو جمرد اكتساب مهارة حركية معينة، بل هو حماولـة 

الر�ضــي أحــد وســائل الرتبيــة ويعــد النشــاط  ه األوىل حركــة اجلســم.لرتبيــة الفــرد تربيــة كاملــة عــن طريــق نشــاط وســيلت
 لتحقيق أغراضـها، وذلـك عـن طريـق النشـاط احلركـي هبـدف تعـديل سـلوك الفـرد وحسـن تنشـئته مـن كافـة النـواحي:

قيــادة واعيـة. والنشــاط البــدين الر�ضــي مــن أهــم األنشــطة  فاالجتماعيــة، حتــت إشــراالبدنيـة ، العقليــة ، النفســية ،و 
 ىل إعداد الفرد للتكيف مع حياته وجمتمعه من خـالل تنميتـه بـدنيا ،عقليـا ،نفسـيا، واجتماعيـا.الرتبوية اليت هتدف إ
ــة املهــارات willgooseويوضــح "ويلجــوس  ــة البدنيــة والر�ضــية هــي تنميــة اللياقــة البدنيــة وتنمي " إن أهــداف الرتبي

 احلركية والكفاءة االجتماعية والنمو املعريف وتنمية القدرات العقلية.
متعـددة ومتنوعـة وهتـتم ابجلوانـب املختلفـة لنمـو الفـرد، ومــن مث النشـاط البـدين الر�ضـي لـذ يتضـح أن أهـداف       

، فالرتبيـة البدنيـة  )56صفحة  2008(�سني،  جند أنه يوجد عالقة وثيقة تربط بني الرتبية والرتبية البدنية والر�ضية
تسعى إىل تنمية املمارسني ألنشطتها بـدنيا وعقليـا ونفسـيا واجتماعيـا،   والر�ضية تعد جزءا ابلغ األمهية يف الرتبية إذ

كمــا أ�ــا تكســبهم املهــارات احلركيــة الــيت تــؤهلهم الســتثمار أوقــات فــراغهم يف نشــاط بنــاء. ويشــري "بــول هوايــت 
Whitepoolشـطة " إىل ضرورة العمـل علـى تكـوين اجتاهـات وعـادات ر�ضـية تروحييـة لضـمان ممارسـة األفـراد لألن

الر�ضية، وأمهية النظر إىل الر�ضة والرتويح على أ�ا من األمور اليت تقف على نفس املستوى من األمهيـة لكـل مـن 
 العمل والنمو والتغذية.

ـــد أشـــار "بوتشـــر       ـــدين والر�ضـــي يـــوفر الفـــرص للممارســـنيButcherوق ذوي املهـــارات  " إىل" أن النشـــاط الب
�ضــية حـق االشــرتاك يف املنافسـات الر�ضــية جبانـب مــا يـوفر مــن حريـة اختيــار أوجــه العلميـة يف خمتلــف األنشـطة الر 

 النشاطات اليت متكن املمارس من تنمية مهاراته الر�ضية اليت مييل إليها".
 وميكن إمجال أمهية النشاط البدين والر�ضي فيما يلي:   
 استنفاذ الطاقة الزائدة. -
 حتقق النمو النفسي املتوازن. -
 يكسب النشاط اإلنسان القدرة على تقدير ومتييز السلوك. -
إن للنشــاط الر�ضــي أتثــري اجيــايب يف التغلــب علــى املشــكالت الــيت تــؤثر علــى الكفــاءة والقــدرة الوظيفيــة ألجهــزة  -

 اجلسم احليوية وخباصة القلب والرئتني.
ماعي والبـدين، وأن يصـبح حاجـة أساسـية يعمل النشاط الر�ضي على حتقيق التوازن بني النشاط الفكري واالجت -

 وضرورية من ضرور�ت العصر.
أنــه توجــد حاجــة ماســة لتطــوير املهــارات والقــدرات البدنيــة الــيت متكــن الشــباب مــن اختيــار و اســتخدام النشــاط  -

 األمثل واملناسب لوقت الفراغ.
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 أي مرحلـة مـن مراحـل النمــو، يسـاعد النشـاط الر�ضـي علـى اكتشـاف نـواحي التقــدم والتخلـف أو االحنـراف يف -
 خطوات اجيابية يف سبيل تكامل الشخصية. ذواختا

إن الر�ضة عبـارة عـن نشـاط، وكـل نشـاط لإلنسـان مـا هـو إال نشـاط اجتمـاعي يتحـدد بصـفة عامـة مـن خـالل  -
 الدوافع االجتماعية. وال يرتبط يف املقام األول ابلدوافع أو االجتاهات الفسيولوجية.

ط البدين الر�ضي دورا هاما يف أن يصبح الر�ضي متز� انفعاليـا، ويسـتطيع التكيـف مـع اآلخـرين يف يلعب النشا -
 شىت جماالت احلياة املختلفة.

إن السرعة املتزايـدة للحيـاة احلديثـة ميكـن أن ختـف وطأهتـا عـن طريـق النشـاط البـدين، فـيمكن لإلنسـان أن 
ريـق اشـرتاكه يف األلعـاب املختلفـة فيـتحكم يف عواطفـه ويبتعـد عـن يتدرب على الـتحكم يف تغرياتـه االنفعاليـة عـن ط

 القلق ويشعر ابلثقة ويتمتع ابلبهجة.     
 اخلصائص النفسية للنشاط البدين الر�ضي: -1-4

 تتمثل أهم اخلصائص النفسية هلذا النشاط فيما يلي:    
 املنافسة الر�ضية: حمور رئيسي للنشاط الر�ضي. -
 لنشاط البدين الر�ضي يف أسلوب الر�ضي حلياته اليومية.ينعكس اثر ا -
 إن أي نشاط يقوم به اإلنسان... ما هو إال تعبري عن شخصيته ككل. -
 يسهم النشاط الر�ضي يف رفع مستوى قدرة اإلنسان على العمل واإلنتاج. -
 يسهم يف االرتقاء مبستوى الوظائف العقلية واالنفعالية للر�ضي. -
النشــاط الر�ضــي ارتباطــا وثيقــا ابالنفعــاالت املتعــددة، حيــث يــرتبط ابلنجــاح أو الفشــل ومــا يتبعهــا مـــن يــرتبط  -

 مظاهر سلوكية واضحة ومباشرة.
غالبا ما يتم هذا النشاط يف حضور مجاهريي، ولـذا جيـب أن نضـع يف االعتبـار اجلوانـب السـلبية واالجيابيـة لتـأثري  -

 اجلمهور على أداء الر�ضي.
شـــاط البـــدين الر�ضـــي هـــو حمصـــلة الشخصـــية ككـــل، أي أن مجيـــع النـــواحي: العقليـــة، البدنيـــة، االجتماعيـــة، الن -

 النفسية تعمل معا يف كل متكامل أثناء ممارسته.
ـــذا جيـــب أال توجـــد  - ـــائز ومهـــزوم، ول ـــارهم تقبـــل مســـلمة أن الر�ضـــة ف يضـــع القـــائمون ابلنشـــاط الر�ضـــي يف اعتب

 .)58صفحة  2008(�سني،  .التكرب والسخرية من املهزومحساسية مرهفة للهزمية أو 
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 اخلصائص االجتماعية للنشاط الر�ضي : -1-5
يعتــرب النشــاط الر�ضــي مــن أهــم الوســائل وأجــداها لتحقيــق النضــج اإلجتمــاعى وإشــاعة روح اجلماعــة بــني        

وما تضفيه أنظمته من  ،والتعارف واألخذ والعطاءاألفراد ،وذلك ملا تتيحه جماالته العريضة الواسعة من فرص اللقاء 
وضـــرورة الـــتحكم يف االنفعـــاالت يف مواقـــف  ،كالعمـــل للصـــاحل العـــام واحـــرتام اآلخـــرين  ،أســـس ومبـــادئ اجتماعيـــة

 كما حيدث أثناء النشاط الر�ضي املدرسي.   .مشحونة ابإلاثرة
وحـدة النشـاط  فيـه هـى (الفصـل) أو (الفريـق). ويستند النشاط الر�ضي يف أغلب براجمـه علـى اجلماعـة. ألن      

وإمنـا يلعـب مـع آخـرين غـريه، ممـا يسـاعد علـى تقويـة أواصـر الصـداقة  ،وأنه ال جيوز للفـرد أن يسـتأثر ابللعـب وحـده
واكتســاب الفــرد للصــفات االجتماعيــة املطلوبــة ،والتنــازل تــدرجييا عــن بعــض مصــاحله الشخصــية يف ســبيل مصــلحة 

ك بعـض امليـول الفرديـة الـىت ولـد مـزودا هبـا (كالفرديـة واأل�نيـة) وحتـل حملهـا صـفات اجتماعيـة اجلماعة، فتذبل بـذل
إىل االهتمــام ابجلماعــة،  ،مرغوبــة (كالتعــاون وإنكــار الــذات) ويتحــول الفــرد مــن االهتمــام بنفســه والتمركــز حوهلــا

وحيس إبحساسهم مسهما  والضراء، ويشاركهم السراء �خذ منهم ويعطى هلم، ويصبح قادرا على التفاعل مع غريه،
 معهم على العمل يف سبيل تقدم اجملتمع ورقية.

بــل وجــدت طريقهــا إليهــا لتعمــل  النــواحي الذاتيــة يف الفــرد، كمــا أن ميــادين النشــاط البــدين والر�ضــي،مل هتمــل    
ــه ــة تنمــى في ــه ميــادين األلعــاب إىل فردي اإلقــدام والشــجاعة  علــى إعــداده فــرد� واجتماعيــا يف أن واحــد. فقســمت ل

واالعتماد على النفس وحتمل املسئولية، وألعاب مجاعية يتدرب خالهلـا علـى التخطـيط التعـاوين وتنفيـذ اخلطـة معـا، 
ويشـريكل  .)21صـفحة 2007(حممـد،  فتقوى فيه روح التعاون والعمل من أجل النهـوض ابجملتمـع وز�دة متاسـكه.

 صائص املهمة للشخصية الر�ضية املتوافقة نفسياً هي: من اخلمن "أمحد عكاشة" و "عزيز حنا" أنه 
 أن يكون له اجتاه واقعي وقدر كبري من التلقائية .     -أ

 يتصف ابملساملة وعدم الشعور ابإلحباط .   -ب
 )71صفحة1998(عكاشة، ينسجم مع األساليب الر�ضية والثقافية السائدة يف اجملتمع. -ج
 يتميز ابلضبط الذايت .    -د
 حتمل املسؤولية وتقديرها .  -ه
 وضع مستوى طموح مناسب .    -و
 أن يكون قادر على االبتكار واخللق .    -ز
 )36صفحة  1990(العبيدي،  أن يتقبل اخلسارة ويعمل على جتاوزها .   -ح
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 أهداف ممارسة النشاط البدين الر�ضي: -1-6
ملراهـق علــى الشـعور بذاتـه وحتقيقهـا مـن خـالل املمارسـة والقــدرة النشـاط البـدين الر�ضـي يسـاعد الفـرد وخباصـة ا   

على األداء. وخاصة من خالل التفاعل مع اجلماعة، وهذا ما حتققـه املمارسـة الر�ضـية احلاليـة احلديثـة، مـن خـالل 
الغني شعار املمارسة الر�ضية للجميـع الـذي أعطـى فيـه الفرصـة جلميـع شـرائح اجملتمـع خاصـة األطفـال والشـباب البـ

 .(Thiebault,1998 P401) ملزاولة النشاط البدين الذي هو حمور وأساس السالمة البدنية والنفسية
ويرى "حممد احلمامحي": من خالل دراسة له أن "ممارسة خمتلف أوجه النشاط الر�ضي تسهم يف التأثري االجيايب    

متغـريات املدنيـة احلديثـة وإىل ز�دة مـردود الفـرد  على العديد من جوانب الفـرد املمـارس، كمـا هتـدف إىل وقايتـه مـن
  ولذا فإنه قد قام بتحديد أهداف ممارسة النشاط الر�ضي واليت سنقتصر على ذكر البعض منها وهي: اإلنتاجي".

 أوال: األهداف الصحية:
 لية:وهي األهداف املرتبطة بوجه عام بصحة املمارس ابنتظام لنشاطاهتا وتتضمن األهداف التا     

 تطوير احلالة الصحية للفرد. -
 تنمية العادات الصحية املرغوبة. -
 الوقاية واإلقالل من فرص التعرض لإلصابة أبمراض القلب والدورة الدموية. -
 ز�دة املناعة الطبيعية للجسم ومقاومته لألمراض. -
 احلد من اآلاثر السلبية للتوتر النفسي والقلق والتوتر العصيب. -
 فظة على الوزن املناسب للجسم.احملا -

 اثنيا: األهداف البدنية:   
 وتشتمل األهداف اليت هتتم ابحلالة البدنية للممارس ابنتظام ألنشطتها وهي:    
 تنمية اللياقة البدنية. -
 جتديد نشاط وحيوية اجلسم. -
 احملافظة على احلالة البدنية اجليدة. -
 االحتفاظ ابلقوام الرشيق. -
 ة من بعض احنرافات القوامالوقاي -
 تصحيح بعض احنرافات القوام. -
 مقاومة اال�يار البدين يف سن الشيخوخة. -
 
 

وتتضــمن  : وهــي تلــك األهــداف الــيت هتــتم ابلفــرد املمــارس ألنشــطتها مــن اجلانــب الرتبــوياثلثــا: األهــداف الرتبويــة
 األهداف التالية:
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 تشكيل وتنمية الشخصية املتكاملة للفرد. -
 تزويد الفرد ابلعديد من اخلربات احلياتية. -
 استثمار أوقات الفراغ. -
 تنمية اإلحساس حبب الطبيعة. -
 التفاؤل والنظر إىل احلياة بنظرة طموحة للمستقبل. -
 االرتقاء بسلوك الفرد. -
 تنمية قوة اإلدراك. -
 التفوق على الذات. -
 تنمية القيم اجلمالية والتذوق الفين. -
 على احرتام مواعيد املمارسة للنشاط بني األفراد وبعضهم.التعود  -

 :  نذكر من أمهها األهداف التالية:رابعا: األهداف النفسية
 تنمية الرغبة حنو ممارسة النشاط احلركي. -
 إشباع امليل للحركة أو اللعب أو اهلواية الر�ضية. -
 التعبري عن الذات وتفريغ االنفعاالت املكبوتة. -
 من التوتر النفسي والعصيب الناتج عن ظروف احلياة يف اجملتمعات املعاصرة.احلد  -
 حتقيق االسرتخاء والتوازن النفسي للفرد. -
 تنمية مفهوم الذات. -
 إشباع الدافع للمنافسة. -

 : وتتضمن ما يلي:خامسا: األهداف االجتماعية
عاصـر بتكـوين عالقـات وصـداقات مـع اآلخـرين مـن التغلب علـى ظـاهرة العزلـة االجتماعيـة الـيت تسـود اجملتمـع امل -

 األفراد واجلماعات.
 حتقيق التوافق االجتماعي لألفراد واجلماعات املمارسني لألنشطة الر�ضية. -
 تشكيل السلوك االجتماعي السوي. -
 إشباع احلاجة لاللتقاء مع اآلخرين من ذوي امليول واالهتمامات املشرتكة. -
 صل والتفاوض بني اجلماعات وبعضها لدعم العمل اجلماعي.تنمية مهارات التوا -
 . )32صفحة  1998(احلمامحي،   ممارسة احلياة االجتماعية الدميقراطية الناجحة -
 
 أهداف النشاط الر�ضي يف مراحل التعليم العام : -1-7



                      الفصـل األول                                                             النشاط البدنـي الر�ضـي   

 

 - 33 - 

ت الدولـة،كما هتـدف منـاهج يستمد النشاط الر�ضي أهدافه من أهداف الرتبية العامة اليت تتماشى مع إجتاهـا    
ــة العامــة مبــا يناســب خصــائص  ــيم املختلفــة إىل حتقيــق القــدر األكــرب مــن أهــداف الرتبي ــة الر�ضــية ملراحــل التعل الرتبي

 ومساح املراحل السنية وذلك عن طريق اجملاالت التالية : .
 إعداد جيل يتوافر يف بنائه تكامل النمو العقلي والنفسي والبدين . .1
 الميذ ابحلقائق واخلربات ابلقدر املناسب ألعمارهم .تزويد الت  .2
ـــة   .3 ـــروع الرتبي ـــذ علـــى ممارســـة األنشـــطة املختلفـــة وإاتحـــة الفرصـــة أمـــامهم لالنطـــالق حنـــو ف تشـــجيع التالمي

 الر�ضية.
 إعداد الطاقات البشرية الالزمة ألوجه النشاطات اجلماعية املختلفة (الرتوجيية والكشفية واإلرشادية)  .4

 من أهدافها أيضا حتقيق النمو املتكامل للتالميذ بدنيا وعقليا ونفسيا عن طريق: و         
 اإلهتمام ابلصحة العامة والعناية ابلقوام . .1
 اإلعداد البدين العام للدفاع عن الوطن وز�دة اإلنتاج يف كافة اجملاالت و متطلبات احلياة .  .2
 الىت تتناسب مع اإلمكانيات البشرية واملادية والبيئية  تعليم املهارات احلركية لألنشطة الر�ضية املختلفة  .3
 إكتشاف ذوي القدرات واملواهب الر�ضية اخلاصة ورعاية املوهوبني منهم  .4
 اإلهتمام ابلروح الر�ضية والسلوك القومي من خالل ممارسة األنشطة الر�ضية .  .5
 اغ .وتشجيع اهلواية الر�ضية لشغل وقت الفر  تنمية الثقافة الر�ضية .6

 أهداف النشاط الر�ضي ابملرحلة الثانوية : -1-8
العمل على الوقايـة الصـحية للتالميـذ مـن خـالل ممارسـة كافـة الـربامج اخلاصـة ابألنشـطة الر�ضـية والعمـل علـى  ـ  1

 تنمية القوام السليم ابلتعاون مع اهليئات املدرسية املعنية ابلصحة العامة .  
دى التالميذ وذلك يف ضوء طبيعة اخلصائص السنة واألولو�ت الـيت حتـدد طبيعـة البيئـة تنمية الصفات البدنية ل ـ  2

 ومستو�هتم املختلفة .
 تنمية املهارات البدنية العامة النافعة يف املستقبل يف إطار الرتبية املستدمية للحياة . ـ  3
ــراز الطاقــات اإلـ   4 ــه الســليم إلب ــة النمــو النفســي للتالميــذ ابلتوجي ــة اخلالقــة ، وذلــك يف ضــوء الســمات رعاي  بداعي

 النفسية هلذه املرحلة السنة . 
تنميــة الــروح الر�ضــية ،وتــدريب التالميــذ علــى القيــادة والتبعيــة والتعــرف علــى احلقــوق والوجبــات ،وتنميــة صــفة  ـ 5

 التعاون واإلحرتام املتبادل وخدمة البيئة احمليطة .
 يذ كجزء من الثقافة العامة . نشر الثقافة الر�ضية لدى التالم ـ 6

وعلى ضوء ما تقدم وابلنظر إىل مجلة هذه األهداف واملنافع اليت يقدمها النشاط الر�ضي لـدى ممارسـيه.  فـإن     
الطالب الباحث يرى أبن الوقت املخصص هلذا الدرس يف اجلدول األسـبوعي الدراسـي املقـدر بسـاعتني غـري كـايف، 
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ن ورائه ـ وهذا ما أكده "هريبرت ريد" حيـث أشـار أن حصـص النشـاط البـدين الر�ضـي مقارنة ابألهداف املرجوة م
ابملدرســة يعــد مــن أفضــل األنشــطة علــى اإلطــالق، ملــا يقدمــه مــن مــزا� وخــدمات جليلــة للفــرد املمــارس، لكــن مــن 

 ) 224صفحة 2009(صابر، املؤسف أن خيصص هلذا النشاط ساعتني يف األسبوع.
 ملدرسة:اب النشاط البدين الر�ضيرس ماهية وأمهية د -1-9
للتالميــذ يف املــدارس مبراحلهــا املختلفــة هــو أمــر شــيق يســاعد علــى تنميــة  النشــاط البــدين الر�ضــيإن تــدريس       

ــه التفاعــل بــني التلميــذ واملــدرس مــن خــالل املتعــة، فيجــب أن تكــون  ــارة عــن موقــف يــتم في روح املنافســة، وهــو عب
     . )21ص 2004(رمـزي، التلميذ أبنه بقضي أوقات سعيدة لكالمها املدرس والتلميذ الدروس ممتعة ويشعر هبا

فدرس الرتبية البدنية والر�ضية له أمهية خاصة عن ابقي الدروس األخرى تتضح من خالل تعاريف بعض العلمـاء   
ضـية علـى أنـه "أحـد أشـكال والباحثني، جنـد مـن بيـنهم "حممـود عـوض " والـذي يشـري إىل درس الرتبيـة البدنيـة والر�

املواد األكادميية مثـل العلـوم، الكيميـاء واللغـة ولكـن خيتلـف عـن هـذه املـواد بكونـه ميـد التالميـذ لـيس فقـط مبهـارات 
وخـــربات حركيـــة، ولكنـــه ميـــدهم أيضـــا ابلكثـــري مـــن املعـــارف واملعلومـــات الـــيت تعطـــي اجلوانـــب الصـــحية والنفســـية 

ـــب العلميـــة بتكـــوين جســـم اإلنســـان، وذلـــك ابســـتخدام واالجتماعيـــة، ابإلضـــافة إىل املعلو  مـــات الـــيت تعطـــى اجلوان
الرتبـوي مـن مـربني  األنشطة احلركية، مثل التمرينات واأللعاب املختلفة (اجلماعية والفرديـة) الـيت تـتم حتـت اإلشـراف

 .)09صفحة  1992(الشاطي، .أعدوا هلذا الغرض
يف "اكتسـاب التالميـذ القــدرات احلركيـة والنمــو املتكامـل بــدنيا  يشـري أيضـا "أمحــد خـاطر" ألمهيــة هـذا الــدرس      

ممــا ميكــن هــؤالء أن يصــبحوا أعضــاء �جحــني يف اجملتمــع وينطلقــون بكــل قــواهم لتحقيــق حيــاة  ،ونفســيا واجتماعيــا
  .)18صفحة 1988(خاطر،   .أفضل ومستقبل أكثر حظا من غريهم"

إال  ةن غري املمكـن حتقيـق اهلـدف العـام ابلرتبيـة البدنيـة والر�ضـيمأنه  كل من "عد�ن درويش" وآخرونيؤكد  و      
. حيــث ةإذا تكاملــت الصــفات اخللقيــة والتكيــف االجتمــاعي مــع الصــفات البدنيــة واملهــارات يف احلركــات للر�ضــي

لــذات يــرى أن التكيــف االجتمــاعي يتمثــل يف هتيئــة اجلــّو املالئــم الــذي ميّكــن الطّــالب مــن إظهــار التعــاون وإنكــار ا
واألخّوة والصداقة وإعدادهم للتكيف بنجاح يف اجملتمع الصاحل وإاتحة الفرصة للتعبري عن النفس واالبتكار وإشـباع 

 .)30ص 1994(درويش، .الرغبة يف املخاطرة حىت ينمو الطالب منوا نفسيا اجتماعيا متز�
 :املكو�ت الوظيفية للشخصية الر�ضية -1-10
ويف نشـاط ر�ضـي  حـىت لـو أشـرتك األفـراد يف جمتمـع ر�ضـي واحـد،، ضية من فرد ألخرختتلف الشخصية الر�     

ويرجــع هــذا االخــتالف بــني األفــراد يف شخصــيتهم إىل أن لكــل فــرد  وتعرضــوا ملثــريات بيئــة ر�ضــية واحــدة. ،واحــد
ين نتيجــة لعامــل مكو�تــه الوظيفيــة األساســية إىل ختتلــف درجــاهتم وخصائصــها عــن تلــك املكــو�ت الوظيفيــة لآلخــر 

فاالسـتعداد البـدين املـوروث مـع النشـاط احلركـي الـذي قـام بـه الفـرد يعطـي لـه تنظيمـا بـدنيا منفردا.كمـا وأن  الوارثة.
تنظيمـا معرفيـا مميـزا عـن غـريه ،وهكـذا مـع تنظميـه  ، تعطيـهإمكا�ته العقلية املوروثة مع األنشطة الفكرية اليت قام هبـا
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وهذه التنظيمات البدنية واملعرفية واالنفعاليـة تتفاعـل وظيفيـا مـع بعضـها الـبعض وتكـون التنظـيم الـوظيفي  االنفعايل،
 وميكن عرض أبعاد هذا التنظيم فيما يلي : . للشخصية.

 ـ التنظيم البدين (القدرات البدنية واحلركية ) .
 ) . ـ التنظيم املعريف (اإلدراك ـ التذكر ـ التفكري ـ القدرات العقلية

 ـ التنظيم االنفعايل (االنفعال ـ الشعور ـ املزاج ـ السمات االنفعالية ) .
إن التفاعل الذي حيدث بني مكـو�ت الشخصـية الثالثـة البدنيـة واملعرفيـة االنفعاليـة خـالل تعامالهتـا مـع البيئـة      

الـيت متيزهـا مـن حيـث النـوع والدرجـة عــن الر�ضـية مبتغرياهتـا املختلفـة واملتباينـة تـؤدي إىل تكـوين شخصـية هلــا مساهتـا 
تلك الشخصية اليت مل تتفاعل مع البيئة الر�ضية . إن الفرد الذي مارس الر�ضة ملدة طويلة وخـاض غمـار التنـافس 
يف ر�ضـته ،البــد وأن ختتلـف شخصــيته عـن ذلــك الفـرد الــذي مل يتعامـل مــع البيئـة الر�ضــية ،أو الـذي تعامــل معهــا 

لــذي ميارســها مــن أجــل الــرتويج يف وقــت الفــراغ. فمــن الطبيعــي أن املمارســة الر�ضــية يف طبيعتهــا أو ا  ملـدة قصــرية
ــزة  ــة ممي ومتطلبتهــا عــن كثــرية مــن املمارســات اإلنســانية األخــر ،حيــث تتطلــب مســات بدنيــة ومعرفيــة ومســات انفعالي

ضي. فإن املمارسة الر�ضية املنتظمة ،وهذه السمات اليت قد يكون بعضها متوافرا لدى الفرد قبل دخوله اجملال الر�
وخوض غمار املنافسـة تعمـل علـى تـدعيم هـذه السـمات وز�دة ظهورهـا ،كمـا تعمـل أيضـا هـذه املمارسـة الر�ضـية 
علــى ظهــور مســات كانــت كامنــة لــدى الفــرد تتمثــل يف اســتعداداته البدنيــة والعقليــة واالنفعاليــة املوروثــة . كمــا تتميــز 

جموعــة مــن الســمات ختتلــف يف النــوع والدرجـة عــن تلــك الســمات الــيت متيــز الشخصــية غــري الشخصـية الر�ضــية مب
الر�ضــية. كمــا يتصــف ال عــيب الر�ضــات الفرديــة بســمات متيــزهم عــن العــيب األلعــاب اجلماعيــة ـ كمــا أن العــيب 

فلكـل نشـاط ر�ضـي  النشاط الر�ضـى الواحـد يتميـزون يتميـزون بسـمات خمتلفـة تبعـا ملراكـزهم وواجبـاهتم يف امللعـب
       )133، صفحة 2006 (فوزي،طبيعة خاصة. 

 الر�ضي:الشخصية والنشاط  -1-11
ـــواحي اجلســـمية         ـــز ابســـتعدادات وقـــدرات خاصـــة يف الن ـــذي ميـــارس األنشـــطة الر�ضـــية يتمي إن الشـــخص ال

نشـط وظـائف اجلسـم والعمليـات ممارسة األلعاب الر�ضية بشـكلها العـام ت حيث أنوالعقلية والنفسية واالجتماعية.
العصبية مثل اإلدراك واالنتبـاه والتفكـري والتصـور مـع ضـبط االتـزان االنفعـايل عنـد الالعـب يف الرضـا والغضـب عنـد 
الفــوز أو اخلســارة أثنــاء تعرضــه للمواقــف الســارة واحملزنــة مــع الثقــة ابلــنفس والتواضــع لكــي ال يفقــد حمبيــه ومشــجعيه 

 .وخملصا لبلدة وملدربة
ــز الشخصــية الر�ضــية مبجموعــة مــن الســمات يف النــوع  ”نــه ت إليــه أحــد املصــادر علــى أوهــذا مــا أشــار       تتمي

والدرجة عن تلك السمات اليت متيز الشخصية غري الر�ضـية فـان العـب األلعـاب الفرديـة يتصـفون بسـمات متيـزهم 
بسـمات خمتلفـة تبعـا ملراكـزهم وواجبـاهتم يف عن العـيب األلعـاب اجلماعيـة ، كمـا أن العـيب النشـاط الواحـد يتميـزون 

  .)136ص2002(فوزي،  امللعب، فلكل نشاط ر�ضي طبيعة خاصة.
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تتحلى خبصوصيات متكنه من ممارسة دوره, وتتلخص يف مظاهر عديدة  السمات الشخصية لدى الر�ضيإن      
سـاعات طويلـة ومتواصـلة, وضـبط لوالعمـل  لقـدرة علـى االنتظـام يف العمل,ومراعـاة املواعيـدكامنها البدنية السليمة  

ويكون شـخص  .اخلارجي ظاهرا يف مظهره ويكون ذلك .والثقة ابلنفس يف كل املواقف ،النفس يف املواقف الصعبة
هـم مـن ذلـك  . واألممـا يؤهلـه إىل أن يتميـز ابألخـالق واآلداب االجتماعيـة العاليـة ،يتميز ابلشعور العـايل ابملسـؤولية

 خربة علمية لكي يكون مؤهل للقيادة.يكون صاحب  ،كله
وال ننســــى . ن يتميــــز ابلســــمات اإلنســــانية مضــــاف إىل مسوهــــا ودورهــــا الكبــــري يف متاســــك اجلماعــــةأوجيــــب       

ضـافة إىل السـمات املكتسـبة إستذكار واسـتنباط احللـول. االن القدرة على ، فإالسمات الذاتية وهي الذكاء والرتكيز
 ،يف الرضا والغضب االنفعايل نمساك بزمام األمور.وضبط النفس, واالتزااإلالقدرة على أي  ،مثل النضج االنفعايل
وكل هذا يرجع إىل العالقات اجلماعيـة أثنـاء  .امل على البعض، والتحآلخرين يف عدم التميز لوإعطاء املثل الصاحل

 املنافسات فضـال عـن الوقـت الرتوحيـي واملشاركة يف ،ممارسة األنشطة الر�ضية لفرتات طويلة ومتواصلة أثناء التمرين
 )11صفحة2010(عبود، الذي يساعد على تفريغ االنفعاالت وجيعله مميز يف مساته. ،أثناء املمارسة

 :الشخصية واملستوى الر�ضي - 1-12
 إن حتديد عوامل الشخصية لالعبني طبقا للمستوى الر�ضى هي حماولة لإلجابة عن التساؤل التاىل:        

توجد فروق إحصائيا يف مكو�ت الشخصية بني الر�ضيني املتفوقني وبني غريهم من الر�ضـيني األقـل مسـتوى  هل 
وقد حاولت بعض الدرسـات يف جمـال علـم الـنفس الر�ضـى اإلجابـة علـى مثـل هـذا التسـاؤل .فعلـى سـبيل املثـال  ؟

ـــىت قـــام هبـــا كـــرول   Rushallوروشـــال ) 1969( Singerوســـنجر  )Kroll )1967أظهـــرت بعـــض الدراســـات ال
وعـدم وجــود فـروق دالـة إحصــائيا بـني الر�ضــيني ذوى ) 1980( Maneوكـني )1977(Schurrوشـور  )1972(

 املستوى الر�ضى العاىل والر�ضيني ذوى املستوى الر�ضى األقل يف بعض جوانب الشخصية .
حـىت  )1972(وآخـرون مـن عـام  "Morganمورجـان "وعلى العكس من ذلك بعض الدراسات الـىت أجرهـا       

إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف بعـض مكـو�ت الشخصـية بـني الر�ضـيني املتفـوقني وبـني الر�ضـيني  )1978( عام
ومن بني نتائج حبوث الشخصية يف جمال الفروق بني الر�ضيني طبقا للمستوى الر�ضى ميكن اإلشارة  األقل تفوقا.

حملاولـة التوصـل إىل الصـفحات النفسـية  )1979(وزمالئـه " Monrganمورجـان "ا إىل نتائج الدراسات الىت قام هب
ويف هـــذه الدراســات مت تطبيــق كـــل مــن مقيـــاس القلــق كحالــة وكســـمة "لســبيلربجر" ومقيـــاس  .للر�ضــيني املتفــوقني

الت املزاجيــة للحــا  Mcnair"إيزنــك" لالنبســاطية ـ واالنطوائيــة ـ والعصــابية ـ والثبــات اإلنفعــاىل ومقيــاس مكنــري 
حـاالت مزاجيـة نفسـية ومت تطبيقهـا علـى جمموعـات  7مسات نفسية ،  3وهذه اجملموعات من االختبارات تتضمن 

متعـددة مـن الر�ضــيني خمتلـف املسـتوى الر�ضــى واسـتطاعت التوصـل إىل أن الر�ضــيني املتفـوقني  يتميـزون بصــفحة 
صفحة 2007(عالوي،   مستوى الذين يتميزون للصحة العقلية . إجيابية للصحة العقلية ابملقارنة ابلر�ضيني األقل

169(. 
  :الشخصية ونوع النشاط الر�ضيـ  1-13
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هل هناك فروق دالة إحصائيات يف مكـو�ت الشخصـية بـني الر�ضـيني طبقـا لنـوع النشـاط الر�ضـي املمـارس       
كمــة أو املصــارعة أو اجلــودو والتــنس  ألعــاب القــوى (كــرة القــدم أو كــرة الســلة أو الكــرة الطــائرة أو كــرة اليــد أو املال 

وقد حاولت بعض الدراسات سواء يف البيئات األجنبية اإلجابة عن .  وغري ذالك من األنشطة الر�ضية املختلفة)؟
فعلى سبيل املثال أظهرت بعض الدراسات  إال أن نتائج هذه الدراسات تبدو متعارضة حلد كبري. التساؤل السابق،

روق دالة إحصائيات يف بعض جوانب الشخصية يف ضوء اختالف النشـاط الر�ضـى املمـارس ،يف حـني أن وجود ف
 بعض الدراسات األخر مل تتوصل إىل وجود مثل هذه الفروق .

 joyجــــوى "و" Ashleyأشــــلى "، و" schurrشــــور "فعلــــى ســــبيل املثــــال اســــتطاعت دراســــات كــــل مــــن       
 الر�ضـيني يف األلعــاب اجلماعيــة (كــرة السـلة وكــرة القــدم األمريكيــة والكــرة التوصـل إىل وجــود فــروق بــني )1987("

ــ ــاز  ةالطــائرة والبــيس بــول) وبــني الر�ضــيني يف األنشــطة الفردي (كاملصــارعة واجلولــف والتــنس وألعــاب القــوى واجلمب
درجـات أعلـى يف  والسباحة ) .إذ أسفرت النتائج عن حصول الر�ضيني يف األلعـاب اجلماعيـة السـابق ذكرهـا علـى

متغريات القلق واالستقاللية واالنبساطية ودرجات أقل يف متغري احلساسية .كما أسـفرت الدراسـة عـن وجـود فـروق 
دالــة إحصــائيا بــني الر�ضــيني يف األلعــاب اجلماعيــة واألنشــطة الفرديــة الــيت تتميــز ابالحتكــاك اجلســماين مثــل (كــرة 

ـــة واملصـــارعة ) ـــز ابالحتكـــاك  الســـلة وكـــرة القـــدم األمريكي ـــة الـــيت ال تتمي وبـــني األنشـــطة الفرديـــة واأللعـــاب اجلماعي
اجلســماين مثــل : (كــرة الطــائرة واجلولــف والتــنس والســباحة وألعــاب القــوى واجلمبــاز ) عــن حصــول الر�ضــيني يف 

ضـة األنشطة السابق ذكرها والـيت تتميـز ابالحتكـاك  اجلسـماين علـى درجـات عاليـة يف االسـتقاللية ودرجـات منخف
ويف بعـض الدراسـات  يف قوة األ� ابملقارنة ابألنشـطة الر�ضـية السـابق ذكرهـا والـيت ال تتميـز ابالحتكـاك اجلسـماين.

األخـــرى أســـفرت النتـــائج عـــن احلصـــول الر�ضـــيني يف األنشـــطة الفرديـــة علـــى درجـــات أقـــل يف القلـــق واالســـتقاللية 
 "Crattyكـرايت "و "Vanekاأللعاب اجلماعية (فانك ودرجات أعلى يف االكتفاء الذايت عن الر�ضيني يف بعض 

 . )1973( وكرايت) 1970(
وأسفرت دراسات أخرى عـن حصـول الر�ضـيني يف األنشـطة الر�ضـية الـيت تتميـز ابالحتكـاك اجلسـماين علـى       

يـة الـىت متـارس درجات عالية يف صالبة العود والسـيطرة والتحمـل ،يف حـني أن الر�ضـيني يف األنشـطة الر�ضـية الفرد
 ) Berger 1970بصورة متوازية مثل: السباحة واجلمباز حيصلون على درجات أقل يف العدوانية(برجر 

وقـدر أشـار بعـض البــاحثني إىل أنـه مـن بــني أهـم مـواطن القصــور يف بعـض الدراسـات الــىت حاولـت املقارنـة بــني     
مشـــكلة اإلخـــتالف يف تصـــنيف األنشـــطة الر�ضـــية الر�ضــيني طبقـــا لنـــوع النشـــاط الر�ضـــى املمـــارس قـــد متكـــن يف 

متغـري واحـد (كاالحتكـاك  كمـا أن هنـاك تصـنيفات يف ضـوء  .املختلفـة ألن هنـاك تصـنيفات متسـعة وأخـرى ضـيقة
أو األنشــطة الفرديــة  ،مثـل األلعــاب اجلماعيــة بـدون إحتكــاك .اجلسـماىن مــثال) وأخــرى يف ضـوء عــدة متغــريات معــا

 )172صفحة2007(عالوي،  .) إحتكاك جسماىن (كالسباحة واجلمباز مثال ذات األداء املتوازى بدون
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إن مجيع الفعاليات لدى اإلنسان تنجم عن دوافع داخلية حيـث أن للـدوافع أسـباب ذاتيـة للفعاليـات كمـا 
ليـة أو سـلوكا ،وهـذا التحديـد يشـمل هي عوامـل هلـا ،وموضـوع الـدوافع يشـتمل علـى مجيـع العوامـل الـيت تسـبب فعا

النشاط الر�ضي كذلك ويعترب موضوع الدوافع من أهم املوضوعات اليت هتم املريب الر�ضـي وأكثرهـا إاثرة الهتمامـه 
وعلـى املـدرب أن وتوجهه لتحقيق األهداف املتواخـاة. يف عمله الر�ضي ملعرفة العوامل الداخلية اليت حترك الر�ضي 

هـو إال موقـف خـارجي موجـود يف البيئـة اخلارجيـة يسـتجيب لـه الـدافع  افع وبـني احلـوافز. فاحلـافز مـايفـرق بـني الـدو 
فالر�ضـي الـذي يبـذل جهـده يف عمليـة التـدريب الر�ضـي مـن أجـل حتقيـق مسـتو�ت ر�ضـية عليـه جهـد املسـتطاع 

ا السـلوك ،إن الـدوافع املختلفـة والذي يتدرب يف أوقات الفراغ ميكن أن ميتلك دوافـع خمتلفـة جتعلـه يسـلك مثـل هـذ
 ميكن أن حتدد سلوك الر�ضي وتؤثر يف فعاليته.

ورغــم أن الــدافع والنشــاط  قائمــان يف أتثــري متبــادل قــوي فلــيس هنــاك رابطــة واضــحة بينهمــا فكثــريا مــا تكــون      
ع تسـبب شـروطا دوافع خمتلفة أساسا لطرق سلوك متجانسة لدى ر�ضيني كثريين ومن جهة أخر فـان بعـض الـدواف

آنيــة أو ظروفــا يعتــاد عليهــا ملختلــف الفعاليــات حســبما يقتضــه الوضــع ورغــم التــأثري املتبــادل املعقــد هــذا فــان حتفيــز 
الر�ضي يكون أحـد الـدوافع املهمـة املـؤثرة يف عمليـة التعلـيم الرتبـوي فعلـى املـدرب الر�ضـي أن حيـث الر�ضـي علـى 

 عوره ابملسؤولية ومراقبة سلوكه وتقييم اإلجنازات وتثمني الر�ضيني املمتازين.بذل جهوده يف عملية التدريب وإاثرة ش
وكذلك عليه أن جيعل له املواقف واحلاجات واالهتمامات واملثل العليا منطلقا هاما للتأثري الرتبـوي فانـه بـذلك يغـري 

(�ســـــني،   قيمـــــة .الـــــدوافع الر�ضـــــي وتكـــــون عوامـــــل صـــــاحلة لتطـــــوير اإلجنـــــازات الر�ضـــــية وخصـــــائص وســـــلوك 
 )55صفحة2008

 النشاط البدين والر�ضي واللياقة النفسية: -1-15
ينظر إىل الصحة النفسية كأحد مكو�ت اللياقة الصحية األكثر أمهيـة، أ�ـا حالـة دائمـة نسـبيا يكـون فيهـا  

اتــه واســتغالل الشـخص متوافقــا نفسـيا ويشــعر فيهــا ابلسـعادة مــع نفســه ومـع اآلخــرين، ويكـون قــادرا علــى حتقيـق ذ
قدراته وإمكانياته إىل أقصى حـد ممكـن. ويكـون قـادرا علـى مواجهـة مطالـب احلياة.وتشـهد السـنوات احلديثـة تزايـد 

 االهتمام ابلنشاط البدين كمدخل للوقاية وحتسني اللياقة أو الصحة النفسية ويرجع ذلك لعدة أسباب أمهها:
لوب ونوعيــة احليــاة. وميثــل النشــاط البــدين أحــد اجلوانــب اهلامــة ز�دة الــوعي أبمهيــة تغــري اإلنســان املعاصــر ألســ -

 والضرورية لتحقيق ذلك.
ظهــور جمــاالت عديــدة تســتخدم النشــاط البــدين كمــدخل وقــائي وعالجــي مثــل جمــايل الصــحة العقليــة والطــب  -

 السلوكي.
ديثـة تعــد طفـرة يف عــالج ز�دة مبـدأ اهتمـام الشــخص مبسـاعدة نفسـه يف العــالج النفسـي. ورغــم أن العقـاقري احل -

األمـراض النفســية، حيــث تتعامــل مباشــرة مــع املوصــالت العصـبية ابملــخ وتقــوم إبصــالحها وتعــديلها، ممــا يســاهم يف 
ز�دة الفعالية. فإن ممارسة النشاط البدين ابنتظام وفقا ملعدالت جهد معينـة أظهـرت نتـائج  إجيابيـة كمـدخل إجيـايب 

 قاء ابللياقة النفسية.مساعد يف العالج النفسي واالرت
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 لقد أظهرت نتائج الكثري من البحوث فوائد ممارسة النشاط البدين على حتسني ما يلي:     
والـذاكرة  ياألداء األكادميي، اإلصـرار علـى الثقـة ابلـنفس، االسـتقرار االنفعـايل، الوظـائف الذهنيـة، الـتحكم الـداخل

ــائج تلــك البحــوث أن وتصــور إجيــايب حنــو اجلســم، الضــبط الــذايت، الرضــا ا جلنســي، كفــاءة العمــل، كمــا أظهــرت نت
االنتظام يف ممارسة النشاط البدين أدى إىل نقص: الغياب يف العمـل، االكتئـاب والغضـب والقلـق والعدوانيـة والتـوتر 

 .)77صفحة  2004(راتب،   وأخطاء العمل
 مساوئ نقص النشاط البدين: -1-16

مــن اجلهــود العضــلية لإلنســان. فلقــد أصــبح اإلنســان يف  الكثــري وفــرت املســتحداثت واملخرتعــات احلديثــة
وضع متكامل ومع هذه األجهزة واآلالت اليت عودته على الراحة وعدم بذل نشـاط بـدين يـذكر. فشـيوع اسـتخدام 
 اهلاتف، املصعد والسيارة وغريهـا مـن األدوات واألجهـزة املنزليـة، أدى إىل تقلـيص النشـاط البـدين لإلنسـان إىل أدىن
حد، والذي يصفه اخلرباء أبنه حد اخلطر، وهو األمر الذي أدى إىل هبوط مستوى اللياقة البدنيـة لإلنسـان بشـكل  
كبــري. وابلــرغم مــن أن اإلنســان كســب الراحــة ووفــر التعــب مــن اســتعماله ملختلــف األجهــزة، إال أنــه خســر لياقتــه 

اوئ نقــص اللياقــة البدنيــة علــى املســتوى العضــوي البدنيــة وصــحته العضــوية والنفســية الــيت ال تقــدر بــثمن. ومــن مســ
 والبدين، تفشي أمراض القلب واألوعية الدموية واألجهزة احليوية مثل:

 .ارتفاع ضغط الدم -
 تضخم عضلة البطني األيسر للقلب. -
 عسر التنفس. -
 مرض السكر. -
 التهاابت اجللد. -
 مضاعفات اجلهاز العظمي وظهور االحنرافات القوامية. -
 ضعف العضالت وترهلها. -
 تيبس املفاصل واألربطة. -
 ز�دة احتمال اإلصابة واحلوادث. -
 ز�دة وزن اجلسم (البدانة). -

ومل تتوقف مساوئ نقص اللياقة البدنيـة عنـد حـدودها البيولوجيـة البدنيـة فحسـب وإمنـا ألن اإلنسـان كـائن 
راض النفســية كاالكتئـاب والعصــابية الـيت قــد متتــد متكامـل نفســا وجسـدا، فإ�ــا تتعـدى ذلــك إىل ظهـور بعــض األعـ

وقلة النشاط واحلماس وتزايد الشعور ابلضغط  دآباثرها السلبية إىل نشاط اإلنسان االجتماعي، ومنها العزلة والشرو 
 .)135صفحة  1998(اخلويل،   والتوتر النفسي وسوء التوافق وفقدان الثقة ابلنفس

 توافق النفسي:لالر�ضي واالنشاط البدين  -1-17
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 منتبهـا سـاكتا يكـون الدراسـي اليـوم حصـص ظممع يف التلميذ إن إذ، البدين للنشاط املراهق حاجة تزداد      
 و التـوتر حـدة لتخفيـف ووسـيلة لـه متنفسـا الر�ضـية و البدنيـة الرتبيـة حصـص جيعـل ممـا أحباثـه لدروسـه، و

 نعـ املراهـق حيقـق ر�ضـيال النشـاط فضـلإنـه ب"  Cavigioli" ويلكـافيجي" يؤكـد حيـث األعضـاء. اسـرتخاء
 مطاحمـه و مشـاكله عـن ويعـرب طاقتـه حيـرر كمـا،الفيزيولوجي املنشـأ ذات الداخليـة الضـغوط مـن التحـرر طريقـه
 (Cavigioli.B.1976 P 91) ".اجلسدي وحضوره الشخصية لكينونته حسنة صورة يعطي جيعله كما

 بصـورة فيهـا الفكريـة وقدراتـه البدنيـة مهاراتـه يسـتغل أن يسـتطيع ضـيةر�ال األنشـطةيف  املشـاركة ومـن خـالل     
 ،اآلخرين وفهم نفسه فهم على القدرة الفرد اكتساب يف كثرية وفوائد، كبري  أثر الر�ضية للرتبية إن السيما ،إجيابية

 والشعور .معهم التعامل ةوكيفي ،زمالئه فهم على القدرة تكسبه كما .والبدنية العقلية وإمكانياته بقدراته يشعر نأو 
 قـدرا تتـيحكمـا أن هـذه املشـاركة   ل.ككـ وللمجتمـع لـه خدمة .وتطويرها االجتماعية العالقات بناء يف ابملسؤولية

 نفسه مع للتكيف وأساليب بوسائل األفراد متد أل�ا وذلك لية،اواجلم والنفسية، االجتماعية والقيم اخلربات من
 (Boeche.S,1982p123)  .وجمتمعه

ممارسـة األنشـطة الر�ضـية على أن  وتشري نتائج البحوث والدراسات اليت أجنزت يف اجملال النفسي واالجتماعي     
وابلتـايل يسـتطيع أن يتوافــق مـع نفســه  ،تكسـب الفـرد درجــة عاليـة مــن القـدرة علـى التوافــق الشخصـي واالجتمــاعي

النفسـية العاليـة، فهــي تكسـب الفـرد املـرح والســعادة  ومـع جمتمعـه، يـؤثر ويتـأثر بــه، وهـذه أكـرب عالمـة علــى الصـحة
  الذي يؤدي إىل سعادة الفرد وصحة اجملتمع. ،وحسن قضاء الوقت احلر

ــة والر�ضــية كثــرياً مــن الفــرص الــيت تتــيح للفــرد اكتســاب اخلــربات النفســية الــيت  هتيــئو       ممارســة األنشــطة  البدني
تشـبع فيـه شـعور  أ�ـاواكتسابه ملستو�ت سلوكية مناسبة كما  ،اجلماعةتساعد كثرياً يف تكوين شخصية الفرد حلياة 

والتفاعــل االجتمــاعي عامــل أساســي مصــاحب للنمــو البــدين  .وتنمــي القــيم االجتماعيــة واخللقيــة الســامية ،االنتمــاء
ــاء املمارســة  ــة واخلــربة االجتماعيــة يف أثن ــة بــني االهتمــام ابملهــارة احلركي الر�ضــية وضــرورة الــذي يوجــب ضــرورة املوازن

 إن          بوصفها وسيلة من وسائل تطـوير العالقـات االجتماعيـة بـني األفـراد.الر�ضية االهتمام البالغ ابأللعاب 
أحــد مظــاهر التــآلف االجتمــاعي وعــن  إالمارســة الر�ضــية تســاعد الفــرد علــى التكيــف مــع اجلماعــة فمــا اللعــب امل

والصــــــداقة بــــــني النــــــاس واألفــــــراد عمومــــــاً (الشــــــافعي  األخــــــوةتــــــزداد طريـــــق اللعــــــب وممارســــــة األنشــــــطة الر�ضــــــية 
 .)15ص2004،
 
 
 
 
 
 
 :ةيالر�ض املمارسة خالل من االجتماعية التنشئة -1-18
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 يف الطفـل دمـج يـتم هبا اليت العمليات على حتتوي اإلجتماعية التنشئة أن "J.R Clausen"كالوسن يرى    
 قـد و بكفـاءة، اجملتمـع و األسـرة جتـاه واجبـه أداء علـى بعـد فيمـا اعدهيسـ ممـا وجمتمعـه ألسـرته، العـام اإلطـار
 تكيـف الفـرد تشـكل الـيت احلاجـات و القـيم و واملهـارات، للمعـارف مكسـبة" Inkeles " .أنكيلـيس" أعـدها
 جمموعـة بتفاعل االجتماعية التنشئة عملية ،" E.Macneilماكنيل" يلخص الفيزيقية. و و االجتماعية لثقافته

 يف تـؤثر االجتمـاعي التطبيـع فعمليـة .والسـلوكية اإلدراكيـة و املعرفيـة، و االجتماعيـة، و الوجدانية :األبعاد من
 .)27 فحةص 2002(النيال،  به. انفعالنا ومدى املوقف، هذا يف تفكري� و ما، ملوقف إدراكنا كيفية
سـاعد الفـرد علـى تفهـم ت ةالر�ضـية طنشـاأل سـةأن ممار  ،النفسية واالجتماعية مويشري أغلب الباحثني يف العلو       

و حتسني العالقات بني اآلخرين وخاصـة مسـاعده الطفـل  .والوعي ابجملموعة ،القواعد االجتماعية و روح املسؤولية
و تعلمـه التعـاون و الثقـة ابلـنفس  .لربط العالقة مع اآلخـرين ،من اخلروج من دائرة النرجسية و التمركز حول الذات

و احــرتام األنظمــة و املعتقــدات و القــوانني االجتماعيــة و  .لتوافــق مــع مــا هــو فــردي و مــا هــو اجتمــاعيو تعلــم ا
 .اكتساب القدرة على تطبيع السلوك االجتماعي

 عناصـر عـن عبـارة واأللعـاب اللعـب أبن االعتقـاد يعـين ،الر�ضـة طريـق عـن االجتماعيـة التنشـئة موضـوع إن      
 احليـاة يف األوليـة اخلـربات يف وجـوهر� أساسـيا جانبـا تعتـرب و .الشـاملة االجتماعيـة التنشـئة عمليـة يف أساسـية

 املشاركة إن الر�ضة، خالل من االجتماعية التنشئة على إجراءها مت اليت األحباث معظم تفرتض كما االجتماعية،
 و االجتماعية الناحية من الفعالة للمشاركة الضرورية املهارات من متنوعة جمموعة األطفال تعلم البدنية األنشطة يف

 ابلنسبة فعالة أدوات مبثابة تكون الر�ضية األنشطة أن الباحثني أكد لقد و يكربون، حينما واالقتصادية السياسية
 2001(ابهـي،   .العامـة االجتماعيـة التنشـئة عمليـة يف هـام دور هلـا أن آخر مبعىن و السلوكيات، و القيم النتقال
 )45صفحة 

 مفهـوم كسـاهبمإل  األطفـال أمـام الفرصـة إاتحـة هـو الر�ضـية املؤسسـات هبـا تقـوم الـيت األدوار أهـم إن     
 واليت، النوادي يف متارس اليت النشاطات وتكثرأخالقياهتا.  و بقواعدها يدالتقو  .مجاعة إىل االنتماء و الصداقة

 هـذه طريـق وعن.أبنواعهـا الر�ضـة و تمثيـلوال املوسـيقية النشاطات منها و. فتنميها األطفال شخصية يف تؤثر
 كمـا أن  املختلفـة املسـرحيات و التمثيليـات خـالل مـن وذلـك. اجملتمـع ثقافـة و الشـعيب الـرتاث نقل يتم النوادي

 .التالية ابملهام تقوم فهي االجتماعية التنشئة عملية يف كبري دور الر�ضية للمؤسسات

 .األفراد لدى القيادية الروح تنمية 1-
 .تطويرها و االهتمامات و امليول اكتشاف 2-
 .املختلفة اجلسمية املهارات تنمية 3-
 .السليمة القيم و االجتاهات تكوين 4-
 .اجلماعة األعضاء األفراد من االنتماء شعور تنمية 5-
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 .احلميدة األخالقية الصفات تربية 6-
 )241 صفحة1997 الرفاعي،( . اجملموعة قواعد و بقوانني االلتزام 7-

 دور األسرة اجتاه ممارسة األبناء للنشاط الر�ضي: -1-19
تؤدي األسرة الـدور املـؤثر يف دفـع وحتفيـز األبنـاء للمشـاركة يف األنشـطة الر�ضـية، فاألسـرة مـن خـالل عمليـات     

هم. تلـــك التنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء تســـتطيع تكــوين املواقــف اإلجيابيـــة أو تســتطيع تكــوين املواقـــف الســلبية عنــد
املواقـف الــيت جتعلهــم بعيـدون كــل البعــد عــن املمارسـة الر�ضــية وفعالياهتــا التقومييــة واإلبداعيـة. غــري أن األســرة مهمــا 
تكن خلفيتها االجتماعية واملهنية هي مرآة للمجتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه، فإذا كان اجملتمع يقـوم الر�ضـة 

التقــدير، فـإن العائلــة تكــون كـذلك والعكــس هـو صــحيح إذا كـان اجملتمــع ال يقــوم وينظـر هلــا نظـرة مليئــة ابالحـرتام و 
 الر�ضة وال يدعم حركتها ومؤسساهتا الرمسية واألهلية.

ومن �حية أخـرى نالحـظ أبن العائلـة وحـدها ال تسـتطيع حتفيـز أبنائهـا حنـو املشـاركة يف األنشـطة الر�ضـية إذا       
تمــع ال تقــوم وال تــثمن األنشــطة الر�ضــية وأهــدافها ومؤسســاهتا. واملرجعيــات الــيت كانـت اجلماعــات املرجعيــة يف اجمل

تستطيع أن تسهم مع العائلة يف دفع األبناء إىل املشاركة يف األنشـطة الر�ضـية هـي املدرسـة واجملتمـع احمللـي ووسـائل 
درت كافـة هـذه اجلماعـات املرجعيــة اإلعـالم، وأمـاكن العمـل والعبــادة. واملنظمـات احلزبيـة واجلماهرييـة، حيــث إذا اب

إىل حتفيز األفراد مهما تكن فئاهتم العمرية حنو املشاركة يف األنشطة الر�ضية فإن العائلة ستكون يف موقع يساعدها 
يف دفع أبنائها حنو احرتام وتقومي املمارسة الر�ضية واملشاركة يف خمتلف فعالياهتا والتمييز يف ألعاهبا سواء كانت هذه 

والبعيـدة.  ةلعاب فردية أو مجاعيـة. األمـر الـذي يقـود إىل تنميـة احلركـة الر�ضـية يف اجملتمـع وحتقيـق أهـدافها القريبـاأل
والنشـاط، وإذا حدث هذا فإن اجملتمع يسـتطيع بلـوغ مسـتو�ت عاليـة، ويسـاعد علـى متتـع أفـراده ابلصـحة واحليويـة 

كـــن لألســـرة أن تؤديهـــا يف حماولـــة لتحفيـــز األبنـــاء حنـــو تقـــومي ومـــن املهـــام الـــيت مي .هـــي أســـاس العمـــل واإلنتـــاج الـــيت
واملشاركة الفعالة يف أنشطتها وخاصة اآلابء واألمهات، القيام بتثقيف األبناء والبنات ابلفوائد واإلجيابيات  ،الر�ضة

 لعاب واألنشطة الر�ضية املختلفة:الصحية والنفسية والرتبوية واألخالقية اليت تتمخض عنها األ
صـفحة  1990،(إحسانوالر�ضيني واألفكار السلبية اليت حيملها البعض إزاء الر�ضة  اآلراءمبادرة العائلة بتغيري  -

115(. 
ـــائهم يف وضـــع أهـــداف واقعيـــة تتناســـب مـــع مســـتو�هتم الر�ضـــية مـــن جهـــة ومســـتوى  - ـــى اآلابء مســـاعدة أبن عل

 راعاة أن تكون تلك األهداف قابلة للقياس .وعدم مطالبتهم ابلنتائج أوال مع م ،طموحهم من جهة أخرى
عدم إجبار األبناء على ممارسة نوع حمدد من األنشطة الر�ضية، فيجب أن نرتك هلم فرصة االختيار ملـا يفضـلونه  -

 .)61صفحة  2008(�سني،  .من األنشطة
 :خامتة

ــ ــه الباحــث يف هــذا الفصــل حــول النشــاط البــدين الر�ضــي وم ــاة مــن خــالل مــا تطــرق إلي دى أمهيتــه يف حي
ــة والدراســية. ميكننــا القــول  ــاة الفــرد املراهــق اليومي ر النشــاط البــدين الر�ضــي يعتــرب جــوهأبن األفــراد، وخباصــة يف حي
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ميكننـــا تنميـــة وتطـــوير اجلوانـــب املتعلقـــة ابلشخصـــية الر�ضـــية، فالنشـــاط البـــدين  العمليـــة الرتبويـــة حيـــث عـــن طريقـــه
ذلـك ة تربية التلميذ لينمو منوا متكـامال بـدنيا وعقليـا ونفسـيا واجتماعيـا، كمـا أكـد الر�ضي له مكانة كبرية يف عملي

عـامًال أساسـياً يف تكـوين الشخصـية املتكاملـة تعـد األنشـطة الر�ضـية  ممارسـةعلـى أن الكثري من العلمـاء والبـاحثني 
مارســة املعــن طريــق  تالميــذال مــن خــالل الــربامج اهلادفــة الــيت تعمــل علــى أتهيــل وإعــداد ومعاجلــة ســلوكيات ،للفــرد

 صـحيال على املسـتوى من مردودالصحيحة للوصول إىل املستو�ت الر�ضية العالية، إضافة إىل ما حيققه  الفعالة و
االهتمام هبذه األنشطة الر�ضية وإعطائها القدر الكايف من العناية واحلرص  بلذلك جي .تلميذلل نفسيالو  البدين و

 درسة قصد حتقيق عملية التفاعل بني الفرد وبيئته االجتماعية.سواء يف البيت أو امل
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 :متهيد  
ويعتـرب التوافـق النفســي  ويـرتبط ارتباطـا وثيقـا ابلصـحة النفسـية، ،يعـد التوافـق مـن املواضـيع اهلامـة يف علـم الـنفس    

الباحثني وعلماء الـنفس  منوه، فيؤكدمراحل  تغريات، يفصورة ملحة خاصة يف مرحلة املراهقة، ملا مير به املراهق من 
رحلـة الرشـد ابلتجــارب األوىل وأبسـلوب الرتبيـة والظـروف البيئيـة احمليطـة. فــإذا أن شخصـية الفـرد وسـلوكه يتـأثر يف م

يشـار للتوافـق النفسـي أبنـه  ثالنمـو، حيـتوافق معها فإنه يسـتطيع التوافـق يف أي جمتمـع ويف أي مرحلـة مـن مراحـل 
توفيـق بـني دوافعـه جنـاح الفـرد يف ال بيئتـه، وهـواألسلوب الذي بواسطته يصبح الشخص أكثـر كفـاءة يف عالقتـه مـع 

والتحكم فيها وحسم صـراعاهتا. وبنـاء علـى هـذا يسـعى الطالـب الباحـث يف هـذا الفصـل مـن الدراسـة إىل التعريـف 
عوامـل حتقيـق  تناولتـه، وإبـرازمبوضوع التوافق النفسي بشـيء مـن التفصـيل، وتوضـيح أبعـاده وخمتلـف النظـر�ت الـيت 

 األنشطة البدنية والر�ضية.من خالل ممارسة  سيواالتزان النفالتوافق 
 مفهوم التوافق: -2-1

إن التوافق مـن أكثـر املفـاهيم شـيوعا يف علـم الـنفس، ولقـد تعـددت تعاريفـه يف املعـاجم واملوسـوعات وجمملهـا       
نفسية اجتماعية، ال تصب على سلوك الفرد ذاته، أو على التوافق الذي هو تقييم لسلوك اإلنسان، بل تدور حول  

الوصــول إىل إحــداث التــوازن بــني الفــرد ذاتــه مــن جهــة، وبينــه وبــني بيئتــه وحميطــه الــذي يعــيش فيــه مــن جهــة كيفيــة 
أخرى، فقد استخدم مصطلح التوافق مبعاين خمتلفة، كالتكيف يف جمال علم البيولوجيـا، أو التوافـق يف جمـال الصـحة 

يولوجيـــا، حيـــث كـــان مصـــطلح التكيـــف هـــو النفســـية أو العقليـــة. أول مـــن اســـتخدم هـــذا املفهـــوم كـــان يف علـــم الب
املصطلح السائد ومبثابة حجر األساس يف نظريـة التطـور "لـداروين". ولقـد اسـتعار علمـاء الـنفس املفهـوم البيولـوجي 

 . "Adjustement"(التكيف) وأعادوا تسمية ابلتوافق 
همـه، وهـذا يعـين إن السـلوك وميثل التوافق والتكيف معا زاوية وظيفية للنظر يف سلوك اإلنسـان واحليـوان وف

ينظر إليه على انه وظيفة التعامل أو التحكم يف احلاجات اليت تفرضها البيئـة علـى الفـرد. ومـن مث ميكـن فهـم سـلوك 
اإلنسان واحليوان ابعتباره عملية تكيف مـع األنـواع املختلفـة مـع احلاجـات الفيزيقيـة، أو عمليـة توافـق مـع احلاجـات 

. إن مفهوم التوافق يشري إىل وجود عالقة منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة )37 صفحة2006(حشمت، النفسية
إشباع معظم حاجات الفرد وتلبية معظم املطالب البيولوجية واالجتماعيـة، والـيت يكـون الفـرد مطالبـا بتلبيتهـا،  على 

يـتم اإلشـباع يف إصـدار  كـل البيـا�ت والتغـريات يف السـلوك، والـيت تكـون ضـرورية حـىت وعلى ذلك فـالتوافق يشـمل
ــة. ومفهــوم التوافــق مفهــوم لصــيق جــدا مبفهــوم " الشخصــية الســوية " فمظــاهر ومســات  العالقــة املنســجمة مــع البيئ
الشخصــية الســوية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا هبــذا املفهــوم، كمــا أن حتقيــق التوافــق هــو هــدف كــل إنســان، وهــو غايــة كــل 

 .) 125صفحة  2003(أشرف،  العاملني يف حقل الصحة النفسية
 )،معجم الوسيط(ابن منظور لغة هو" وافق الشيء، ما الءمه وقد وافقه واتفق معه توافقا"  التوافق -
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 عنــده مــن شــذوذ يف اخللــق والســـلوك".والتوافــق يف الفلســفة" هــو أن يســلك املــرء مســلك اجلماعـــة، ويتجنــب مــا 
(حسـني أمسـاء،  اجـات الفـرد وفـق متطلبـات البيئـة"تـوازن يف إشـباع حال وحسب "أيزنك" فإن التوافق هـو حالـة مـن

 .)37 حةصف 2002
التوافق هـو سـلوك الفـرد إزاء الضـغوط االجتماعيـة والشخصـية والـيت بـدورها  : ""Lazaros"يعرفه "الزاروس"     
 .)100صفحة 2009(اخلالدي،  ".على التكوين الوظيفي والنفسي له تؤثر
: "التوافق هو قدرة الشخص على تقبل األمـور الـيت يـدركها مبـا يف ذلـك  "K.Rogers"" زويعرفه "كارل روجر    

  .)110صفحة  1998(القذايف،  بنيها يف تنظيم شخصيته" ذاته، مث العمل من بعد ذلك على
ــة ويشــمل القــدرة علــى إشــباع أغلــب حاجــات  Brunoيشــري "برونــو " و     "أن التوافــق هــو " االنســجام مــع البيئ

 م املتطلبات اجلسمية واالجتماعية".   الفرد، ومواجهة معظ
التوافــق علـى أنــه إشــباع الفــرد حلاجاتـه النفســية وتقبلــه لذاتــه، واسـتمتاعه حبيــاة خاليــة مــن  "نبيــل ســفيان" ويعـرف   

التـوتر والصــراع واالضــطراابت النفســية، واالســتمتاع بعالقــات اجتماعيـة محيمــة، والقــدرة علــى املشــاركة يف األنشــطة 
 )153صفحة 2004(سفيان،   ."وتقبل عادات وقيم اجملتمع االجتماعية،

ويشري أيضا الدكتور "عبد املنعم احلنفي" إىل التوافق " على أنه عالقة موائمة وتكيف مع البيئة، منها أن يبقـي      
ه، أو الفرد على استبقاء حاجاته وإشباعها، وأن يكون بوسعه القيام مبا يطلـب منـه ومواجهـة الظـروف الـيت حتـيط بـ

ــه، ويق ــا�الــيت تفــرض علي ــة نفســها، حــىت  تضــى ذلــك أن يعــدل مــن ســلوكه أحي أو متتــد حمــاوالت التعــديل إىل البيئ
يقارب بني إمكا�ته وظروفه ويوازن بني حاجاته ومتطلباته، فإن جنح يف ذلك وهو غالبا مـا يـنجح، وإن فشـل فهـو 

 . )526صفحة  1995(احلنفي،  ما يسمى عدم التوافق"
ويعرفـه أيضــا "مصــطفى فهمــي" ابن التوافــق "عمليــة مسـتمرة يهــدف الشــخص هبــا إىل تغيــري ســلوكه، ليحــدث      

عالقــة أكثــر توافقــا بينـــه وبــني البيئــة.وبناءا علــى ذلـــك نســتطيع أن نعــرف هــذه الظـــاهرة أب�ــا القــدرة علــى تكـــوين 
ان أساســيان للتوافــق: التوافــق الـــذايت " أن هنــاك مظهــر  Superويــرى "ســـوبر  .العالقــات املرضــية بــني املــرء وبيئتــه"

والتوافــق االجتمـــاعي، فــالتوافق الـــذايت يتعلـــق ابلتنظــيم النفســـي الــذايت أي العالقـــات الداخليـــة الذاتيــة، أمـــا التوافـــق 
االجتماعي فيتعلق ابلعالقات بني الذات واآلخرين. وهذان املظهـران يعـربا عـن نفسـيهما يف مواقـف احليـاة املختلفـة 

هبا الفرد سواء يف املنزل أو يف العمل أو يف املدرسة، وهكـذا ميكـن القـول أن أتنيـب الضـمري الـذي �خـذ اليت يوجد 
أوضـح املظـاهر علـى سـوء  مـنال يف ذهـان امليالنكوليـا، ويعتـرب يف بعض احلاالت مظهر مرضي خطـري كمـا هـو احلـ

ة عالية من االضطراب أي أتنيـب األ� التوافق الذايت حيث تكون العالقة الداخلة بني جوانب الشخصية على درج
األعلــى لــأل� واهتامــه ابرتكــاب املخالفــات وإنــزال العقــاب بــه، هــذا بــدوره ال بــد أن يــنعكس علــى توافــق الفــرد مــع 

 .)562صفحة  1979(راجح،  اآلخرين فيسوء توافقه االجتماعي وهذا ما جنده يف حالة االكتئاب
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الباحــث أن معظــم ســلوك الفــرد مــا هــو إال حمــاوالت مــن جانبــه لطالــب امــن خــالل التعــاريف الســابقة يــرى       
ـــى املســـتوى االجتمـــاعيق توافقـــه إمـــا علـــى املســـتوى الشخصـــي لتحقيـــ ابعتبـــار أن التوافـــق عمليـــة مســـتمرة  ،أو عل

رد علـى ابستمرار احلياة هبدف إحداث عالقة أكثر توافقا بني الفرد ذاته وبينه وبني البيئة احمليطة به، فمحـاوالت الفـ
 مواجهة املشاكل والعقبات والعمل على حلها يعكس صورة صادقة عن توافقه السليم.

 الفرق بني التوافق والتكيف: -2-2
) أنــــــه يفضــــــل اســــــتخدام لفــــــظ التكيــــــف 1982يــــــرى كــــــل مــــــن "حلمــــــي املليجــــــي" و "عبــــــد املــــــنعم املليجــــــي" (

"Adaptationتكيـف لبيئتــه، بينمـا يقتصــر التوافـق "" للداللـة علــى التكيـف البيولــوجي للكـائن احلــي، أي ال " 
Ajdustement  صــاحل الــداهري" أن الفــرق بــني التوافــق " للداللــة علــى التكيــف االجتمــاعي بوجــه عــام. ويــرى"

يشــمل اإلنســان واحليــوان والنبــات، يف عالقاهتمــا مــع  ألنــهيكمــن يف كــون أن التكيــف أمشــل مــن التوافــق، والتكيــف 
فيقتصر على التفاعل مـع اإلنسـان واآلخـرين. والتكيـف يتضـمن املسـايرة للظـروف وينكـر  البيئة. أما التوافق النفسي

دور اإلنسـان يف تغيريهـا، وكــذلك يلغـي الفـروق الفرديــة بـني النـاس. أمــا التوافـق يظهـر جانــب اإلرادة البشـرية لتغيــري 
لالنطـالق حنـو املسـتقبل. وهـو  الواقع حنو األفضل. وهو حصيلة جلهـود اإلنسـان، تتضـمن خرباتـه املاضـية واحلاضـرة

 )204 فحةص 2008(الداهري،."مسألة نسبية ختتلف ابختالف قدرات اإلنسان والثقافة والزمان واملكان
 نظر�ت التوافق النفسي: -2-3

أو  االلتـزاملقد تعددت واختلفـت االجتاهـات حنـو حتديـد التوافـق، فنجـد العلمـاء حيددونـه أبنـه التكيـف أو 
هرت أفكار ونظر�ت حتدد تكاملية ومشولية النظر إىل الفرد ابعتبار كل يف تفاعله مع اجملتمع ومـن التالؤم، لذلك ظ

 هذه النظر�ت ما يلي:
 : النظرية البيولوجية الطبية -أ

يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن مجيــع أشــكال الفشــل يف التوافــق تنــتج عــن أمــراض تصــيب اجلســد خاصــة 
ارثها أو اكتساهبا خـالل احليـاة عـن طريـق اإلصـاابت واجلـروح والعـدوى أو اخللـل املخ، ومثل هذه األمراض ميكن تو 

 ,Darwin)،Halmanاهلرموين الناتج عن الضغط الواقع على الفرد، ويرجع أصل هذه النظرية إىل جهود كل من 

Clutton, Mendel.( وغريهم  (Dorant and J,1981 p 521). 
 :النظرية النفسية -ب
  أن التكيف أو التوافق الشخصي غالبا ما يكون عملية ال شـعورية "Freud": يرى ل النفسينظرية التحلي-1ب

، فالشـخص املتوافـق الـذي ا. أي إننـا ال نعـي األسـباب احلقيقيـة للكثـري مـن سـلوكياتن)85صفحة  1990(عوض، 
مها إال شكل من أشكال والذهان ما  بيستطيع إشباع املتطلبات الضرورية للهو بوسائل مقبولة اجتماعيا، فالعصا

 سوء التوافق.
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: يــرى السـلوكيون أن التوافــق مكتسـب وذلــك مــن خـالل تعلــم الفـرد للخــربات والســلوك. النظريـة الســلوكية -2ب
التكيف يشمل على خربات تشري إىل كيفية االستجابة لتحد�ت احلياة والـيت سـوف تقابـل ابلتعزيـز والتـدعيم. وقـد 

أن عمليــة التوافـق الشخصـي ال ميكــن هلـا أن تنمــو عـن طريــق اجلهـد الشــعوري،  (Brusner , Schiffer)اعتـرب 
تفســري  (Bandura, Makovey)ولكنهـا بطريقــة آليـة عــن طريـق تلميحــات البيئــة وأاثرهتـا. وقــد رفـض كــل مـن 

 تشكيل طبيعة اإلنسان بطريقة آلية ميكانيكية.
ــه عنــدما جيــد األفــراد أن  (Uhman)أمــا "أومهــان"      ــة أوال تعــود علــيهم فــريى أن عالقــاهتم مــع اآلخــرين غــري مثاب

ـــة ـــدون أقـــل اهتمامـــا فيمـــا خيـــص التلميحـــات ، فـــإابإلاثب ـــد ينســـلخون عـــن اآلخـــرين وهـــذا مـــا جعلهـــم قـــد يب �م ق
 وهذا ما يؤدي إىل ظهور السلوك الشاذ أو غري املتكيف. ،االجتماعية

سوء التوافق حيدث عندما يكرب الفاصل بني أن  (Rogers): يرى "روجرز" نظر�ت علم النفس اإلنساين -3ب
الذات والذات املثلى، وكذلك بعد التطابق بني اجملال الظاهري والواقع اخلارجي، لكن حاالت عدم التوافـق األكثـر 
خطـورة حتـدث عنــدما ال يكـون هنــاك تطـابق بــني الـذات والكـائن احلي.أمــا سـوء التوافــق فهـو حيــدث عنـدما يكــون 

ور الرمزيـة للخــربات الـيت تكــون الـذات وخــربات الكـائن احلقيقيــة، وهبـذا يصــبح يفكـر بواقعيــة هنـاك تطــابق بـني الصــ
 بدون أن يشعر ابلتهديد والقلق.

يرى أصحاب هذه النظريـة أن هنـاك عالقـة بـني الثقافـة وأمنـاط التوافـق، فقـد ثبـت هنـاك  النظرية االجتماعية: -ج
 .اختالف يف االجتاه حنو الياابنيني واألمريكيني

ويؤكــــد أصــــحاب هــــذه النظريــــة أن الطبقــــات االجتماعيــــة يف اجملتمــــع تــــؤثر يف التكيــــف، حيــــث صــــاغ أرابب      
ميال أقل للمعوقات الفيزيقيـة ومـن أشـهر رواد  االطبقات االجتماعية العليا بصياغة مشاكلهم بطابع نفسي، وأظهرو 

 .)68صفحة 1990(عوض،   (Redhlek, Dohmen,Frez)هذه النظرية
 أبعاد التوافق النفسي: -2-4
إن كل جماالت احلياة اليت تفرع هلا علم النفس ميكن النظر إليهـا مـن زاويـة التوافـق أو عـدم التوافـق، هنـاك   

التوافق احلسي احلركي وتوافق عاملي العقـل والواقـع (الرتبـوي واملهـين واالجتمـاعي والصـحي والنفسـي) حيـث أن كـل 
 خرباتنـا هبـذه املواقـفاليت تثري سلوكنا تتطلب منا التوافق، وشخصياتنا اليت هي نتـاج  مواقف احلياة يف مجيع جماالهتا

جســمية نفســية اجتماعيــة، لــذلك  ةهــي الــيت تــدرك وتســتجيب بتوافــق أو عــدم توافق.ومبــا أن الفــرد هــو دائمــا وحــد
الظـــروف االجتماعيــة الـــيت نالحــظ أن البنــاء البيولـــوجي إمنــا يـــؤثر يف الشخصــية ويف عمليـــة التوافــق كمــا تـــؤثر فيهــا 

عاشها الفرد وعلى هذا فإننا سنناقش عملية التوافق من خالل عرضـنا لـبعض التعريفـات يف ضـوء ثـالث مسـتو�ت 
   رئيسية:

 )38صفحة  2002(سهري ، املستوى االجتماعي -ج   املستوي السيكولوجي -ب   املستوى البيولوجي -أ
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 التوافق على املستوى البيولوجي: -أ
ظهــر عنــد العديــد مــن علمــاء البيولوجيــا، مثــل "دارويــن" الــذي أكــد يف نظريتــه اخلاصــة  توافــق البيولــوجيال

" أن الكائن احلي حياول أن يالئم بني نفسـه والعـامل الطبيعـي الـذي يعـيش فيـه مـن أجـل  )1859( ابلنشوء واالرتقاء
ثبـات للبيئـة الداخليـة للشـخص مـع حالـة التغـري البقاء". والتوافـق البيولـوجي يظهـر يف ذلـك االسـتقرار والتجـانس وال

يولوجيته، ويتحقــق هــذا التوافــق جبملــة مــن الوســائل  غــريات املســتمرة يف جســم الشــخص وفيســيف أحــوال البيئــة والت
الكائنـات احليـة متيـل إىل أن تغـري مـن أوجـه  إنكاملناعة وغريها. ويشرتك كـل مـن "لـورانس مـع شـوبني" يف القـول " 

اابهتا للظــروف املتغـــرية يف بيئتهــا، ذلـــك أن تغــريات الظـــروف ينبغــي أن يقابلهـــا تغــري وتعـــديل يف نشــاطها يف اســـتج
الســلوك" ومهــا يقصــدان هنــا أنــه ينبغــي علــى الكــائن احلــي أن جيــد طرقــا جديــدة إلشــباع رغباتــه وإال املــوت حليفــه، 

 1999(ســـهري ،  مــع الظــروف املتغــريةوهكــذا فــالتوافق يف هــذه احلالــة هــو عمليــة تتســم ابملرونــة والتوافــق املســتمر 
 .)35صفحة 

 التوافق على املستوى السيكولوجي: -ب
أن الكائنـات احليـة متيـل إىل أن حتـتفظ حبالـة مـن ) Muror et Kluckhon"مـورار وكالكهـون" ( شـريي

ض االتــزان الــداخلي، إال أن الصــراع صــفة مالزمــة لكــل ســلوك، أي أن كــل فعــل مهمــا كــان مرحيــا فانــه يشــمل بعــ
التضــحيات آو اخلســارة فــال ميكــن أن حتــدث صــورة مــن صــور التوافــق (خفــض التــوتر) إال ويكــون هنــاك نــوع مــن 
انعـدام التوافـق (ز�دة التــوتر) وال تتعـارض هـذه احلقيقــة أبي حـال مــن األحـوال مـع االفــرتاض القائـل أبن الكائنــات 

 كن أي اليت تؤدي إىل أقصى تكامل.احلية متيل إىل أن تنتقي أشكال التوافق اليت حتمل اقل صراع مم
"التوافــق الســوي أبنــه "اعتــدال يف اإلشــباع، إشــباع عــام لشــخص عامــة، ال إشــباع  smithويعــرف "مسيــث         

الــذي مييــل إىل التضــحية ابهتمامــات  احملــبط لــدوافع واحــد شــديد علــى حســاب دوافــع أخــرى، والشــخص املتوافــق
تماماتــه. أمـا الشــخص حسـن التوافـق فهــو الـذي يســتطيع أن يقابـل العقبــات مييــل إىل التضـحية ابه  اآلخـرين كمـا 

والصراعات بطريقة بناءة حتقق له إشباع حاجاته وال تعوق قدرته. أي أن مسيث يرى أن توافق الفرد يعين تـوفر قـدر 
التـوتر الـذي قـد من الرضا القائم على أساس واقعي. كما يؤدي يف املدى الطويل إىل التقليـل مـن اإلحبـاط والقلـق و 

يتعرض له الفرد. ويقوم التوافق الفردي كذلك على حتقيق نـوع مـن الرضـا العـام ابلنسـبة للشـخص ككـل، أكثـر مـن 
اســتناده إىل إشــباع دافــع معــني علــى حســاب الــدوافع األخــرى، كمــا يقــوم كــذلك علــى حتقيــق التوافــق مــع اآلخــرين 

 فقط إبشباع رغباته اخلاصة. وميكن أن يتصف الشخص غري واقعي يعاين إحباطا يهتم
ـــذي حيقـــق للفـــرد أقصـــى حـــد مـــن         ـــك الســـلوك ال ـــد "شـــوبني" هـــو الســـلوك املتكامـــل ذل ـــق عن ومفهـــوم التواف

االســـتغالل لإلمكانيـــات الرمزيـــة واالجتماعيـــة الـــيت ينفـــرد هبـــا اإلنســـان. فاإلنســـان يتميـــز مبيـــزتني ينفـــرد هبمـــا عـــن 
خدام الرمـوز، واعتمـاده يف مرحلـة الطفولـة علـى الغـري وهـذا يـؤدي إىل بقائـه احليوا�ت وهـي القـدرة اهلائلـة علـى اسـت

وإشــباع حاجاتــه، ويف مرحلـــة الرشــد يتقبـــل املســؤولية ويشـــبع حاجــات الغــري، وهـــذا التوافــق يتميـــز ابلضــبط الـــذايت 
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ضــوئه حـــدد والتقــدير للمســؤولية الشخصــية واالجتماعيــة. ويصـــف "شــوبني" هــذا التوافــق أبنـــه توافــق اجيــايب، ويف 
اإلنسان السوي أبنه اإلنسـان الـذي يـتعلم إرجـاء اإلشـباع العاجـل يف سـبيل مـا يسـتحقه مـن إشـباع أجـل...أي أنـه 

 يعين به الفرد الذي يتمتع ابلنضج االنفعايل.
راعية الــيت الصــ أن هنــاك إدراك لطبيعــة العالقــات ونالحــظ مــن خــالل التعريفــات علــى املســتوى الســيكولوجي     

وأن هذه إمنا هي جتربة يغشاها لفرد يف عالقاته االجتماعية والبيئية، وأن هذا الصراع يتولد معه توتر وقلق، يعيشها ا
، لـذلك فـإن توافــق الفـرد إمنــا يهـدف إىل خفـض التــوتر وإزالـة أســباب القلـق. إن الفـرد يرغــب يف إشـباع دوافعــه األمل

ع رغباته كلها، إمنـا حنـاول أن نشـبع بعضـها، وعلينـا أن ال وأن اإلشباع يعتمد على البيئة. ولكن ال نستطيع أن نشب
ــة الــدوافع حــىت يتحقــق التوافــق، بــل ويتحقــق التكامــل الــذي يســمح لإلنســان  ــة علــى بقي يطغــى إشــباع دوافــع معين

 بتحقيق أقصى قدر من استغالل إمكانياته الرمزية واالجتماعية.
 التوافق على املستوى االجتماعي: -ج

فر " "أن احليـاة إمنـا هـي سلسـلة مـن عمليـات التوافـق يعـدل فيهـا الفـرد سـلوكه يف سـبيل "لورانس شـا ؤكدي
االستجابة للموقف املركب الذي ينتج عن حاجاته وقدرته على إشباع هذه احلاجات، ولكي يكـون اإلنسـان سـو� 

واقـف وتـنجح يف حتقيـق ينبغي أن يكون توافقه مر� وينبغـي أن يكـون لديـه القـدرة علـى اسـتجاابت متنوعـة تـالءم امل
 دوافعه".
أن الشخص املتوافق هـو الـذي يسـلك وفقـا لألسـاليب الثقافيـة السـائدة يف جمتمعـه،  Rush"روش "ويرى         

فالفرد الـذي ينتقـل مـن الريـف إىل املدينـة. ينبغـي عليـه أن يسـاير أسـاليب احليـاة يف اجملتمـع اجلديـد وإال نبذتـه البيئـة 
يدرك حمور العالقات االجتماعية يف املدينة هـو "أ�" ولـيس "حنـن" وعلـى هـذا ينبغـي أن تكـون اجلديدة، وعليه أن  

أساليب الفرد أكثر مرونة مع قابلية شديدة للتشكيل وفقا للمعايري الثقافية السائدة يف بيئته، وهو إذا ما توفرت فيه 
هناك فروقا يف سرعة التوافق بـني األفـراد،  هذه السمات. فإنه يكون شخصا متوافقا حسنا، إال أنه من املالحظ أن

ترجـع إىل الفـروق الفرديـة، وابلتـايل إىل الفـروق الثقافيـة وهـذا بطبيعـة احلـال ينطبـق علـى األفـراد الـذين يهـاجرون مــن 
 جمتمع آلخر.

د وبيئتـه العالقات اإلجيابيـة بـني الفـر  " أن التوافق على املستوى االجتماعي يتمثل يفمصطفى فهمي"يشري و         
االجتماعية املتمثلة يف االعرتاف مبسؤوليته االجتماعية واكتسـابه للمهـارات االجتماعيـة والتحـرر مـن امليـول املضـادة 

 )28فحةص 2008(الفقي،  ."للمجتمع
أن الفرد يتوافق يف عالقاته مع  "Donald et Wood warth"" دوقد حدد كل من "وود ورث" و "دو� ل     

تغـريات يف البيئـة نفسـها، أو  نث تغيـريا لألحسـن بقـدر املسـتطاع، وذلـك أن التوافـق للبيئـة إمنـا يتضـمالبيئة أبن حيد
  إحباطهـا الـدوافع أواىلإىل الصـراع بـني  -حـد كبـري -. كما أن سوء التوافق يرجع إىل يف عالقات الفرد هباالتغريات 
 . )39صفحة  2002(سهري ،
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ة حســنة بـني الفـرد والبيئــة هـو تغـري لألحســن. كمـا ميكـن النظــر إىل التوافـق العــام فـالتوافق هنـا إمنــا يعـين عالقـ       
ة والغالبة يف حل مشاكله ويف تعاملـه مـع النـاس. ذلـك أن كـل سـلوك يصـدر عـن الفـرد ــعلى أنه طريقة الفرد اخلاص

العصبية والنفسية، وهذه  ما هو إال نوع من التكيف، فالفرد يولد وهو مزود أبنواع شىت من االستعدادات اجلسمية و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاج لشـــــــــــــــــــــــــــــــذب وهتـــــــــــــــــــــــــــــــذيب وتقـــــــــــــــــــــــــــــــوم األســـــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــوم   كلهـــــــــــــــــــــــــــــــا حتت  جبـــــــــــــــــــــــــــــــزء، ويق

االتصال واالحتكاك ابجملتمع ابجلزء األخر. أي أن البيئة تقدم املادة اخلام وتقدم الثقافة والقـيم واملعـايري ،كمـا تقـوم 
وبفضله تعتدل دوافـع  "Interaction"وخالل هذا التفاعل" Socialisationاألسرة بعملية التطبيع االجتماعي "

الفـــرد ويتكـــون ضـــمريه ويكتســــب خـــربات ومعلومـــات ومهـــارات وعواطــــف واهتمامـــات ويتخـــذ قيمـــا ومعتقــــدات 
ــازات ومســات خلقيــة شــىت ،كمــا يقلــع عــن عــادات واجتاهــات ومســات أخــرى يف تعاملــه مــع النــاس ويف حــل  واحني

 .)28صفحة  1988(عوض،   مشاكله ،هذا األسلوب إمنا هو التوافق العام
أن التوافـق علـى املسـتوى االجتمـاعي هـو عمليـة ديناميـة، ويف هـذا إدراك لطبيعـة  رىومن التعريفات السابقة ن      

ري املســتمر ككــل مــن الفــرد والبيئة.ويتضــمن كــذلك جنــاح العالقــة الديناميــة بــني الفــرد والبيئــة الناشــئة عــن عمليــة التغــ
ة،يرضــى هبــا ويتقبلهــا الطرفــان. وتتســم هــذه العالقــات ابلتعــاون واحلــب، اجتماعيــة مرضي الفــرد يف عقــد عالقــات

  )109صفحة  2012(ملني، والتسامح والثقة واالحرتام. 
  إن عمليـة التوافـق إمنــا هـي أســلوب الفـرد، وأن هــذا األسـلوب يشــرتك يف تكوينـه البيئــة والتطبيـع االجتمــاعي -  

(Dorant et Parrot, 1991p 12). 
ض هـذه التعريفــات املتعـددة والـيت عرضـناها يف ضــوء ثـالث مسـتو�ت نسـتطيع القــول أبن ومـن خـالل عـر 

 .)41ص 2002(سهري، .يتضمن عوامل جسمية ونفسية واجتماعيةحيث التوافق عملية معقدة إىل حد كبري 
 جماالت التوافق النفسي: -2-5

ق توافقـا سـليما وأن يتـواءم مـع ببيئتـه هناك دروب خمتلفة للتوافق النفسي تبدو يف قـدرة الفـرد علـى أن يتوافـ
االجتماعية أو املهنية، مثل التوافق العقلي والتوافق الديين والتوافق السياسي واجلنسي والزواجي واالنفعـايل واألسـري 
واالقتصادي واملدرسي والرتوحيي والتوافق املهين و مما يدل على أن التوافق عملية معقدة إىل حد كبري. وميكننـا فيمـا 

 يلي تعريف كل جمال من اجملاالت على حدى:
 التوافق العقلي: -1

عناصــر التوافــق العقلــي هــي اإلدراك احلســي والتعلــيم والتــذكر والتفكــري والــذكاء واالســتعدادات، ويتحقــق 
 التوافق العقلي بقيام كل بعد من هذه اإلبعاد بدوره كامال ومتعاو� مع بقية العناصر.
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 التوافق الديين: -2
انب الديين جزء من الرتكيب النفسي للفرد وكثريا ما يكون مسـرحا للتعبـري عـن صـراعات داخليـة عنيفـة اجل

مثال ذلك ما جنده عند كثري من الشباب االجتاهات اإلحلادية والتعصبية، ويتحقق التوافق الديين ابإلميان الصادق. 
أثر عميق يف تكامل الشخصـية واتزا�ـا فهـو  ذلك أن الدين من حيث هو عقيدة وتنظيم للمعامالت بني الناس ذو

ســاء توافقــه واضــطربت نفســه  هبــذا الســنديرضــي حاجــة اإلنســان إىل األمــن، أمــا إذا فشــل اإلنســان يف التمســك 
 .�با للقلقوأصبح 

 التوافق السياسي: -3
لـيت يعتنقهـا اجملتمـع أو يتحقق التوافق السياسي عندما يعتنق الفـرد املبـادئ األساسـية الـيت تتماشـى مـع تلـك ا       

يوافــق عليهــا، أي عنــدما يســاير معــايري اجلماعـــة الــيت تعــيش فيهــا وإذا مــا خـــالف تلــك املعــايري تعــرض لكثــري مـــن 
التــوتر والقلــق،  حاجاتــه ويصــيبهالضــغوط املاديــة والنفســية، أو قــد ينشــأ لديــه صــراع داخلــي يعــوق إشــباع كثــري مــن 

ري مبادئه السياسية أو يوفق بينهما وبني اليت تسود جمتمعه.  أو أن يقمع هـذه وعليه أن يساير معايري اجلماعة أو يغ
  املبـــــادئ واألفكـــــار، أو أن ينتقـــــل إىل جمتمـــــع أخـــــر يرحـــــب مببادئـــــه حـــــىت يتحقـــــق لـــــه التوافـــــق بينـــــه وبـــــني جمتمعـــــه

 .)129صفحة  2003(أشرف،
 التوافق اجلنسي: -4

د، و يتمثــل ذلــك األثــر يف التــأثري علــى الســلوك وعلــى للجــنس أثــر كبــري جــدا و ابلــغ األمهيــة يف حيــاة الفــر 
الصحة النفسية، ابعتبار النشاط اجلنسي يشـبع احلاجـات البيولوجيـة وكثـريا مـن احلاجـات سـواء كانـت شخصـية أو 
اجتماعيـة وعــدم اإلشـباع يــؤدي إىل اإلحبــاط وصـراعات وهــذا يـؤدي إىل عــدم التوافــق اجلنسـي ممــا يـدل علــى عــدم 

 التوافق العام.
 التوافق الزواجي: -5

يتضمن عادة السعادة الزوجية والرضا الزواجي، ويتمثل يف االختيار املناسب للزواج واالسـتعدادات للحيـاة 
الزوجية والدخول فيها، واحلب املتبادل بني الزوجني واإلشباع اجلنسي ومحل مسؤوليات احلياة الزوجية والقدرة علـى 

 .)55صفحة  1999(صاحل العبيدي،  ت حل مشكالهتا واالستقرار الزواجي
 التوافق االنفعايل: -6

ـــري املناســـب  ـــات والضـــبط االنفعـــايل والســـلوك االنفعـــايل الناضـــج، والتعب يتمثـــل يف اهلـــدوء واالســـتقرار والثب
 ملثريات االنفعال والتماسك ملواجهة الصدمات االنفعالية وحل املشكالت االنفعالية.
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 التوافق األسري: -7
سعادة األسرية اليت تتمثـل يف االسـتقرار والتماسـك األسـري وسـالمة العالقـات بـني الوالـدين مـن يتضمن ال

جهـة وبينهمـا وبـني األبنــاء مـن جهـة أخــرى، وسـالمة العالقـة بـني األبنــاء بعضـهم مـع الــبعض، والقـدرة علـى حتقيــق 
وميتد التوافق األسري كذلك لكي يشمل  املطالب األسرية. حيث تسود احملبة والثقة واالحرتام املتبادل بني اجلميع ،

 .)46صفحة 1990(سري،   سالمة العالقات مع األقارب وحل املشكالت األسرية
 التوافق االقتصادي: -8

إن التغــري املفــاجئ ابالرتفــاع واالخنفــاض يف ســلم القــدرات االقتصــادية حيــدث اضــطرااب عميقــا يف أســاليب 
فيغلـب علــى الفــرد لـغ األمهيــة يف حتديـد شــعور الفــرد ابلرضـا أو اإلحبــاط، توافـق الفــرد، ويلعـب حــد اإلشــباع دورا اب

ويغلب عليه الشعور ابلرضا إذا كان حد اإلشـباع عنـده  الشعور ابحلرمان واإلحباط إذا كان حد اإلشباع منخفضا،
 مرتفعا.

 التوافق املهين: -9
ــار امل ــه، ويتمثــل يف االختي ــة يتضــمن الرضــا عــن العمــل وإرضــاء اآلخــرين في واقتنــاع  عــن قــدرةناســب للمهن

شخصـــي، واالســـتعداد هلـــا علمـــا وتـــدريبا للـــدخول فيهـــا. والصـــالحية املهنيـــة والكفـــاءة واإلنتـــاج والشـــعور ابلنجـــاح 
توافق الفرد  يعين التوافق ، وال ينبغي أن نتصور أنعلى املشكالت بوالزمالء، والتغلوالعالقات احلسنة مع الرؤساء 

 ، وذلك أن التوافق املهين يعين أيضا توافق الفرد لبيئة العمل.لواجبات عمله احملدودة
 التوافق الرتوحيي: -10
ــاء العمــل ومســئولياته، أو التفكــري فيــه      ــا مــن أعب ــه علــى إمكانيــة الــتخلص مؤقت يقــوم التوافــق الرتوحيــي يف حقيقت

لقائي الذي حيقق فيه الفرد فرديته، خارج أوقات ومكان العمل، والتصرف يف الوقت حبرية. وممارسة السلوك احلر الت
 .)131ص 2003،(أشرفاالستجمام ويتحقق بذلك  ،وميارس فيه هوا�ته ر�ضية كانت أم عقلية

 التوافق الدراسي: -11
تبدو حالة التوافق املدرسي يف العملية الدينامية املستمرة اليت يقوم هبـا الطالـب السـتيعاب الـدروس وحتقيـق 

بيئة الدراسية ومكو�هتا األساسية، والتوافق املدرسـي تبعـا هلـذا املفهـوم " قـدرة مركبـة تتوقـف علـى التالؤم بينه وبني ال
 .)63صفحة 1999(الشاذيل،  بعدين أساسيني: بعد عقلي وبعد اجتماعي "

اتذة يتوقف على كفاية إنتاجية وعالقات إنسانية، أما املكو�ت األساسية للبيئة الدراسية فهي األس هي إذن       
الفــــراغ ووقــــت املــــذاكرة، وطريقــــة  توالــــزمالء، وأوجــــه النشــــاط االجتمــــاعي ومــــواد الدراســــة ووقــــت الدراســــة، ووقــــ

 . )131صفحة 2003(أشرف،  االستذكار
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 خصائص التوافق -2-6
نرى أن التوافق عملية ديناميـة وظيفيـة، تسـتند يف مهمتهـا إىل وجهـات النظـر النشـوئية والـزوا� الفوتوغرافيـة 

 القتصادية على النحو التايل:وا
 التوافق عملية كلية: -2-6-1

ينبغي النظر إىل هذه العملية يف وحدهتا الكلية مما ينطوي على الدينامية والوظيفية معا، فـالتوافق يشـري إىل 
 الداللــة الوظيفيــة لعالقــة اإلنســان مــن حيــث هــو كــائن حــي مــع بيئتــه، معــىن هــذا أن التوافــق خاصــية هلــذه العالقــة،

علـى جمـال جزئـي مـن اجملـاالت املختلفــة حليـاة الفـرد ولـيس هلـا أيضـا أن تقتصـر علـى املســالك  أن تصـدقفلـيس هلـا 
 وعامله. ومدى استشعره من رضى اجتاه ذاتهاخلارجية للفرد يف إغفال جتاربه الشعورية، 

 التوافق عملية دينامية: -2-6-2
يسـتمر ذلـك ألن احليـاة سلسـلة مـن احلاجـات. وحماولـة  أي أن التوافق ال يتم مرة واحدة وبصفة �ائية بـل

إشــباع أي مــن الــدوافع والرغبــات وحماولــة إرضــائها. فكلهــا تــوترات هتــدد اتــزان الكــائن احلــي ومــن مث تكــون حماولتــه 
ج احملصـلة أو ذلـك النتـا إلزالة التوترات إلعادة االتزان من جديـد، والديناميـة تعـين يف أساسـها أن التوافـق ميثـل تلـك 

عـن صـراع القـوي املختلفـة، وهـذه القــوى بعضـها ذايت والـبعض األخـر بيئـي. كمـا أن القـوى الذاتيــة  الـذي يـتمخض
بعضها فطري (بيولوجي) وبعضها مكتسب، وبعضها ينتمـي إىل املاضـي، وبعضـها ينتمـي للحاضـر وبعضـها ينتمـي 

عي والتوافـق هـو احملصـلة النهائيـة لكـل هـذه للمستقبل، والقوى البيئية بعضها فيز�ئي وبعضها ثقايف وبعضـها اجتمـا
 القوى على حنو ما تقدم.

 التوافق عملية وظيفية: -2-6-3
مبعىن إن التوافق ينطوي علـى وظيفـة هـي حتقيـق االتـزان مـن جديـد مـع البيئـة وهنـاك مسـتو�ت متباينـة مـن 

 مبعىن الكلمة يف مشولية وكلية. االتزان، ويفرق البعض بني التالؤم الذي هو جمرد تكيف فيز�ئي وبني التوافق
 التوافق يستند إىل الزوا� النشوئية: -2-6-4

يقصد به أن التوافق يكـون دائمـا ابلرجـوع إىل مرحلـة يعيشـها مـن مراحـل النشـأة. فـالتوافق ابلنسـبة للراشـد 
مـن النمـو، مـن هنـا يعين أن يعيد االتزان مع اهليئة على مستوى الرشد، فهو يتخطى يف سلوكه كل املراحل السابقة 

تكون الالسوية تعبريا عن توقـف النمـو، أو عـن النكـوص إىل مرحلـة سـابقة مـن مراحـل النمـو، فالسـلوك املتوافـق يف 
 مرحلة بعينها من الطفولة يكون نفسه السلوك املرضي إذا ظهر عند مرحلة الرشد.
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 التوافق عملية تستند إىل الزوا� الفوتوغرافية: -2-6-5
أن التوافـق ميثـل تلـك احملصـلة الـيت تنـتج عـن صـراع القـوى يف احلقـل، ذاتيـة كانـت أم بيئيـة، لكـن  هذا يعين

، فهو صراع بني هذين اجلهازين فمنها يبدأ الصراع بني الفرد صراعا بني األ�الصراع يكتشف دائما يف �اية األمر، 
ايــة األمــر صــراعا بــني ذات الفــرد الغريزيــة والبيئــة، أو بــني متطلبــات متناقضــة داخــل الشخصــية. فإنــه يكتشــف يف �

 الـهي بل أيضا يف وجه األ� العليا. وجهةفاأل� تقف تساندها األ� العليا يف  ودفاعات األ� عنده.
 التوافق عملية تستند إىل الزوا� االقتصادية: -2-6-6

ـــة املســـتمرة يف كـــل مـــن القـــولني املتصـــا ةإن نتيجـــ ـــة الطاق ـــى كمي ـــإذا �ت احلفـــر الصـــراع تتوقـــف عل رعني ف
الغريزية، تزيد كمية طاقاهتا على كمية الطاقة املستثمرة يف الدفاع. فسـتكون النهايـة افتقـارا هلـذه احلفـر الغريزيـة، هـذا 
وكميــة الطاقــة عنــد فــرد مــا تعتــرب اثبتــة، وابلتــايل إذا كانــت الطاقــة الضــائعة يف املكــو�ت والــدفاعات عظيمــة الكــرب، 

ــا تكــون تكــون كميــة الطاقــة ا  األ� عــاجزة عــن أنملتبقيــة حتــت تصــرف اجلانــب الشــعوري يف األ� شــديدة، ومــن هن
ـــة وذلـــك هـــو املعـــىن العلمـــي للشخصـــية  تواجـــه متطلبـــات الســـهر واأل� العليـــا يف مواجهتهـــا ملواقـــف احلالـــة اخلارجي

 الضعيفة.
 تحليالت فهي:بعد هذا التحليل السابق للعملية التوافقية جند أ�ا من أدق وأعمق ال    
مــن حيــث هــي تكامــل أو اتــزان يســعى دائمــا إعــادة  مــن الشخصــيةقــد ترجــع العمليــة التوافقيــة إىل إطارهــا  : أوال

 التكامل واالتزان.
قد اعترب التوافق عملية كلية دينامية وظيفيـة، تسـتند يف مهمتهـا إىل وجهـات النظـر النشـوئية والفوتوغرافيـة   :اثنيا

طــوق كافــة اجلوانــب العمليــة التوافقيــة، ممــا يســمح بفهــم وتفســري هــذه العمليــة يف تبــدال�ا  واالقتصـادية، وبــذلك قــد
املختلفـــة، ومـــا يتولـــد عنهـــا مـــن مظـــاهر ســـلوكية متعـــددة. فـــالتوافق عمليـــة حموريـــة ســـواء كانـــت ابلنســـبة للســـوية أو 

ح، وتكـون الالسـوية إذا فشـل اإلشباع، أو الـدفاع النـاج مضي صراعاتالالسوية، وتكون السوية إذا جنح الفرد يف 
 ).68-67 صفحة2006(حشمت ،  .بوسائل و فاعلية آلية بدائيةالفرد يف ذلك ويلجأ إىل كبت الصراع 

 :التوافق والصحة النفسية -2-7
نالحـــظ أن كثـــريا مـــن املـــؤلفني يوحـــدون بـــني الصـــحة النفســـية وحســـن التوافـــق، ويـــرون أن دراســـة الصـــحة 

وأن حاالت عدم التوافق مؤشرا الختالل الصحة النفسية، ويرى ابحثون آخرون  ،توافقالنفسية ما هي إال دراسة لل
أن السلوك التوافقي ليس هو الصحة النفسية بل أحد مظاهرها. فالصحة النفسية حالة أو جمموعة شروط والسلوك 

فسـية واحلقيقيـة أن التوافقي دليل توافرها. على حني يرى آخـرون أن الشخصـية السـوية مـرادف ملصـطلح الصـحة الن
 التداخل كبري بني هذه املصطلحات.
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أ�ــا حالــة دائمــة نســـبيا يكــون فيهــا الفــرد متوافقـــا نســبيا مــع نفســه ويشـــعر " ابلصــحة النفســية علـــىيقصــد و       
ابلسعادة مع نفسه واآلخرين,ويكون قادرا على حتقيـق ذاتـه ,ومواجهـة مطالـب احليـاة , وتكـون شخصـيته متكاملـة 

 )46صفحة  2009(غامن،  . "سلوكه عاد� وذا خلق حبيث يعيش يف سالم سوية ويكون
إذ أ�ا تعين مدى جناح الفرد يف التوافق  ،معيارا ومؤشرا للصحة النفسيةيعد التوافق " أن أمحد اجلماعي"يعترب و      

مبـــا فيهــا مـــن موضـــوعات والتوافــق اخلـــارجي يف عالقاتـــه مــع بيئتـــه احمليطيــة ، الــداخلي أي دوافعـــه ونزاعاتــه املختلفـــة
 ) 69 صفحة 2007(اجلماعي، . وأشخاص

 لدراسة التوافق فوائد تطبيقية عديدة تبدو يف امليادين اآلتية: أمهية دراسة التوافق النفسي: -2-8
ميثــل التوافــق اجليــد مؤشــرا اجيابيــا أو دافعــا قــو� يــدفع التالميــذ إىل التحصــيل مــن �حيــة  :ميــدان الرتبيــة -2-8-1

م يف املـدرس ويـرغبهم يف املدرسـة، ويسـاعدهم يف إقامـة عالقـات متناغمـة مـع زمالئهـم ومعلمـيهم مـن �حيـة ويرغبه
أخرى، بل وجيعل العملية التعليمية خربة ممتعة وجذابة، والعكس صحيح. فالتالميذ سيئو التوافـق يعـانون مـن التـوتر 

الـــرتدد والقلـــق او مبســـالك العنـــف يف اللعـــب النفســـي ويعـــربون عـــن تـــوتراهتم النفســـية بطـــرق عديـــدة، كاســـتجاابت 
ــنفس واســتخدام األلفــاظ النابيــة يف التعامــل مــع اآلخــرين وكراهيــة  ــة والتمركــز حــول الــذات وفقــدان الثقــة ابل واأل�ني
املــدارس واهلــروب منهــا واضــطراابت ســلوكية مثــل اللجلجــة والــتعلم وقضــم األظــافر وامليــول االنســحابية والســرحان 

ابلــنقص، وتــنعكس كــل تلــك املشــكالت ابلطبــع يف اخنفــاض التحصــيل الــذي هــو جــوهر عمليــة  واحلجــل والشــعور
 التعليم.

إن التوافـق اجليـد للعمـال أمـر ضــروري لـز�دة اإلنتـاج. كمـا ال ميكـن التقليـل مـن شــان ميـدان الصـناعة:  -2-8-2
ثــري ذلـك كلــه يف كميــة ونوعيــة اإلنتــاج، العالقـات االجيابيــة ومشــاعر احملبــة والــود مـع الــزمالء والرؤســاء واملشــرفني وأت
ـــة  ـــة أو الكراهي ـــروح العدائي ـــاتج عـــن ســـيادة ال ـــق الن ـــان ســـوء التواف جتـــاه الرؤســـاء نتيجـــة ألســـاليب اإلدارة اوابلتـــايل ف

الدكتاتورية والشعور ابلظلـم، أو هضـم احلقـوق أو حمـاابة الـبعض علـى حسـاب الـبعض األخـر، أو العجـز عـن إقامـة 
الزمالء أو العمل يف ظروف غري مناسبة. كل ذلك من شأنه التـأثري السـليب علـى الـروح املعنويـة  العالقات الطيبة مع

للعمال، مما يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج وكثرة الغياب عن العمل، وكثرة الشجار مع الـزمالء والرؤسـاء، واالسـتهداف 
 سوء التوافق. مرتتبللحوادث وغري ذلك من 

: إن سوء التوافق ميثل واحـد مـن األسـاليب الرئيسـية الـيت تـؤدي إىل االضـطراب ميدان الصحة النفسية -2-8-3
ـــيت نطلـــق عليهـــا األســـباب  ـــان دراســـة املرســـبةالنفســـي أبشـــكاله املختلفـــة وهـــي جمموعـــة األســـباب ال ـــاك ف . مـــن هن

الشخصـية قبــل املــرض، ومــدى توافــق الفــرد مــع أســرته وزمالئــه وجمتمعــه متثــل نقطــة هامــة مــن نقــاط الفحــص الطــيب 
والنفســي للوصــول إىل تشــخيص احلالــة املرضــية، وابلتــايل فإننــا نتوقــع أن األشــخاص ســيئو التوافــق أكثــر مــن غــريهم 

 . )128صفحة 2004ة، (صرب   عرضة للتوتر والقلق واالضطراب النفسي
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 حتليل عملية التوافق: -2-9
ــة أو هــدف  ــة معين ــة تــدفع اإلنســان وتوجــه ســلوكه حنــو غاي ــة معين ــة التوافــق بوجــود دافــع أو رغب تبــدأ عملي
ــدافع. مث يظهــر عــائق مــا يعــرتض ســبيل الكــائن احلــي مــن الوصــول إىل هدفــه، وعنــدما يعــاق  خــاص يشــبع هــذا ال

القيــام بكثــري مــن األعمــال واحلركــات، وحملاولــة  �خــذ مــنهدفــه وحيــبط إشــباع دافعــه الكــائن احلــي مــن الوصــول إىل 
(سـهري،  التغلب على هـذا العـائق والوصـول إىل هدفـه وابلوصـول إىل اهلـدف الـذي يشـبع الـدافع تـتم عمليـة التوافـق

ف املطلوب . وخيتلف توافق الشخص من موقف إىل أخر حبسب خرباته السابقة ابملوقف واهلد)43صفحة 2002
حتقيقـه، ففــي املواقــف البســيطة يتوافــق معــه بســهولة ويصــل إىل أهدافــه جبهــد قليــل وابســتجاابت تعــود عليهــا وألــف 
أداءهــا، أمــا املواقــف الــيت فيهــا عوائــق فــان الشــخص يتوافــق معهــا بصــعوبة، ألنــه حيتــاج إىل ز�دة جهــوده، وتعــديل 

فــه أو تبديلــه حــىت يســتطيع حتقيقــه. وقــد ال ينفــع هــذا وال ذاك اســتجاابته إلزالــة العوائــق مــن طريقــه، أو تعــديل هد
 .)132ص2003(أشرف،.فيرتك هدفه ويزيل حاجاته أو يلجأ إىل احليل النفسية الدفاعية

 وعلى هذا األساس فاخلطوات الرئيسية يف عملية التوافق هي: 
 جود دافع يدفع اإلنسان إىل هدف خاص.و  -1
 دف وحيبط إشباع الدافع.وجود عائق مينع من الوصول إىل اهل -2
 قيام اإلنسان أبعمال وحركات كثرية للتغلب على العائق. -3
 الوصول أخريا إىل حل ميكن من التغلب على العائق ويؤدي إىل الوصول إىل اهلدف وإشباع الدافع. -4

املشـكلة، فقـد غري أن عملية التوافق ال تتم دائما هبذا النظام وهو الذي يؤدي إىل التغلب علـى العـائق واىل حـل    
نشــاهد أحيــا� بعــض النــاس يعجــزون عــن حـــل مشــكالهتم وال يســتطيعون أن يتغلبــوا علــى العوائــق الــيت تعرتضـــهم 

ــــون هــــذه العوائــــق ويــــؤدي ذلــــك إىل ابتعــــادهم عــــن أهــــدافهم األصــــلية ويعــــانون مــــن اإلحبــــاط (ســــهري ،   فيجتنب
 . )43صفحة 2002

 العوامل اليت تؤثر على التوافق النفسي: -2-10
هنــاك كثــري مــن العوامـــل واملعــايري، الــيت حـــددها العلمــاء لتحقيــق التوافــق الســـوي لإلنســان. فقــد حـــددها 

اجلسمية، التقبل االجتماعي. أما "شافر  األعراض"الزاروس" يف العوامل اآلتية: الراحة النفسية، الكفاية يف العمل، 
Schiffer "ة علـى الصـحة، عالقــات موثـوق هبـا مـع شــخص فقـد حـددها يف االستبصـار ابلسـلوك الــذايت، احملافظـ

آخر، االجتاهات املوضوعية، اإلحساس ابملرح والنشاط املخطط للعمل الـذي يبعـث علـى الرضـا، الراحـة والـرتويح، 
 واملشاكل اجلماعية.

اتفــق كـــل مـــن "مصـــطفى فهمـــي" و" صـــموئيل" يف حتديـــد املعـــايري كـــاأليت: الراحـــة النفســـية، الكفايـــة يف و 
اســتمتاع الفــرد بعالقــات مــع اآلخــرين، األغــراض اجلســمية، الشــعور ابلســعادة، القــدرة علــى ضــبط العمــل، مــدى 

 الذات، وحتمل املسؤولية، ثبات اجتاهات الفرد، اختاذ أهداف واقعية، تنوع نشاط الفرد.
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لـنقص كما اتفق أيضا "سعد جالل" و "حممد عـالوي" و"عبـد الـرمحن عيسـوي" علـى حتديـد العوامـل اآلتيـة: ا      
وتعلـم ســلوك مغـاير ملعــايري  تاجلسـماين، عـدم إشــباع احلاجـات ابلطــرق الـيت تقرهــا الثقافـة، عــدم تناسـب االنفعــاال

 اجلماعة، الصراع بني أدوار الذات.
فقد حددها يف امتالك شخصـية متكاملـة ومسـايرة الفـرد ملطالـب اجملتمـع، " Ralf tendallأما "رالف اتندال      

اقعية، االتساق مع النفس، النضج مع تقدم العمر، احتاد النغمة االنفعالية، اإلسهام يف خدمـة التكيف للظروف الو 
 اجملتمع بروح تفاؤلية.

كمحكـــات للتوافـــق جنـــدها ختتلـــف عـــن معـــايري "  Shafferومـــن خـــالل املعـــايري الـــيت وضـــعها "شـــافر 
ولكـن مـن أوجـه النقـد الـيت توجـه إىل معـايري "الزاروس" إال أ�ا تتناول جوانب متعددة للحكـم علـى الفـرد املتوافـق، 

ــه مــن األفضــل أن تســتخدم خــربات املاضــي لصــاحل  ــه اعتــرب" أن إمهــال املاضــي كلــه نــوع مــن التوافــق وأن "شــافر" أن
االستجابة يف املواقف احلاضرة". كما نالحظ على تعريف "شافر" أنه يتجه اجتاها فـرد� ويؤكـد عليـه دون االهتمـام 

 . )58صفحة 2006(حشمت،  ةابلنواحي البيئي
 وقد مت حتديد معايري التوافق النفسي كاأليت:

: ويقصدون هبا أن الشخص املتمتع ابلصحة النفسية هو الذي يستطيع مواجهة العقاب وحل الراحة النفسية -1
 املشكالت بطريقة ترضاها نفسه ويقرها اجملتمع.

اإلنتاج والكفاية فيهـا وفـق مـا تسـمح بـه قدراتـه ومهاراتـه مـن : تعترب قدرة الفرد على العمل و الكفاية يف العمل -2
أهم دالئل الصحة النفسية. إن الفرد الذي يزاول مهنة أو عمال فنيا، تتاح له الفرصة السـتغالل كـل قدراتـه وحتقيـق 

 أهدافه احليوية، كل ذلك حيقق له الرضا والسعادة النفسية.
ن بعـض األفـراد أقـدر مـن غـريهم علـى إنشـاء عالقـات اجتماعيـة، : إمدى استمتاع الفرد بعالقات اجتماعية -3

وعلـى االحتفــاظ ابلصـدقات والــروابط املتينـة يف اجملموعــات الــيت يتصـلون هبــا، وتعتـرب هــذه العالقـات ســندا وجــدانيا 
 .    )140صفحة 1996(أمحد،   هاما، ومقوما أساسيا من مقومات الصحة النفسية

األحيان يكون الدليل الوحيد على سوء التوافق، هو ما يظهر يف شـكل أعـراض : يف بعض اجلسمية األعراض -4
جسمية مرضية، فالطب السيكوسومايت (النفس اجلسمي) يؤكد لنا كثريا من االضطراابت الفسيولوجية تكون �جتة 

 أساسا من االضطراابت يف الوظائف النفسية.
عـيش يف ســعادة دائمـة، شخصــية خاليـة مــن الصــراع أو :   إن الشخصـية الســوية هـي الــيت تالشـعور ابلســعادة -5

 املشاكل العديدة.
: إن الشـخص السـوي هـو الـذي يسـتطيع أن يـتحكم يف رغباتـه، القدرة على ضبط الذات وحتمل املسـؤولية -6

وأن يكون قادرا على إرجاء إشباع بعـض حاجاتـه، وأن يتنـازل عـن لـّذات قريبـة عاجلـة يف سـبيل ثـواب آجـل، أبعـد 
 وأكثر دواما . فهو لديه قدرة على إدراك عواقب األمور.أثرا 
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ــتم كــذلك عــن االســتقرار ثبــات اجتاهــات الفــرد -7 : إن ثبــات اجتاهــات الفــرد يــتم عــن تكامــل يف الشخصــية. وي
 االنفعايل إىل حد كبري.

ـــة -8  : إن الشـــخص املتمتـــع ابلصـــحة النفســـية هـــو الـــذي يضـــع لنفســـه أهـــدافا ومســـتو�تاختـــاذ أهـــداف واقعي
للطموح، ويسـعى للوصـول إليهـا حـىت ولـو كانـت تبـدو لـه يف غالـب األحيـان بعيـدة املنـال. فـالتوافق املتكامـل لـيس 

 معناه حتقيق الكمال، بل يعين بذل اجلهد والعمل املستمر يف سبيل حتقيق األهداف.
بعـدة أنـواع مـن املهـارات  : إن االستمتاع ابحلياة واتساع جمال التجاوب معها يتطلـب العنايـةتنوع نشاط الفرد -9

صـفحة 2006(حشـمت، .واملعـارف وهـذا يقتضـي احلـرص علـى النمـو املتكامـل املتـوازن الـذي يهـتم بكافـة اجلوانب
62(. 
 العوامل الدينامية يف عملية التوافق النفسي: -2-11

طيع ذلـك إن دوافع عديدة وخمتلفة تثـري الفـرد وحيـاول إشـباعها، ويف بعـض األحيـان ولعـدة أسـباب ال يسـت
التضــارب أو الصــراع بــني هــذه الــدوافع، ألن عــدم اإلشــباع يــؤدي ابلفــرد إىل حالــة مــن حــاالت اإلحبــاط، ،ومنهــا 

 يف عملية التوافق. فالدوافع والصراع بينهم واإلحباط تعد من العوامل الدينامية
  :الدوافع-1

كلمـا جنـح الفـرد يف إشـباع دوافعـه، كلمـا وهدف يسـعى لتحقيقـه، و  دافع يثريإن وراء كل سلوك بشري وراءه        
اســتطاع حتقيــق مســتوى أفضــل مـــن التوافــق. متثــل الــدوافع حالــة داخليـــة عضــوية نفســية أو اجتماعيــة مكتســـبة أو 

ــه  تثــري الســلوك وحتــددشــعورية  ــه حنــو حتقيــق أهــداف معينــة، ومتكــن الفــرد مــن إعــادة توازن ــه واجتاهــه ويســعى ب نوعيت
ـــدون   ، ويف حالـــة عـــدم إشـــباع هـــذه الـــدوافع تـــؤدي ابلفـــرد إىل حالـــة صـــراع نفســـيالنفســـي وتوافقـــه االجتمـــاعي  ب

 . )32صفحة 1997(مصطفى فهمي،
 : صراع الدوافع -2
النفسية واالجتماعية شعورية كانت أو غـري شـعورية،  العضوية، الدوافعيتمتع الفرد مبجموعة من احلاجات  

ـــام ابســـتجاابت ـــه إىل القي ـــؤدي ب ـــة حمركـــة ت ـــديل املناســـب إلرضـــاء هـــذه  تكـــون طاق ـــة إجيـــاد الب ســـلوكية خمتلفـــة، بغي
احلاجــات، وينـــتج عـــن ذلـــك توافـــق نفســي اجتمـــاعي ســـوي كـــان أو غـــري ســوي. وإذا فشـــل الفـــرد يف إشـــباع هـــذه 
احلاجات يرتتب عن ذلك حالة من الصراع النفسي، وينشأ هذا الصـراع مـن تضـاد رغبتـني أو مـن صـعوبة االختيـار 

ر نتيجة تنافسهم على اإلشباع يف وقـت واحـد. األمـر الـذي يـؤدي إىل ظهـور اخـتالل يف التـوازن بني دافعني أو أكث
 االنفعايل، وحالة قلق وحرية وعدم تركيز وتعدد مالمح عدم التوافق. 

 لفــرد إىل جهــات خمتلفــةيعتقــد "فهمــي" أن الصــراع ينشــأ عــادة نتيجــة لوجــود دوافــع خمتلفــة، توجــد كــل منهــا يف ا  
صـفحة  (فهمي، بدون اتريخ .املنع أو اإلحباط حالة من حاالتحالة من الصراع النفسي اليت تقود إىل تؤدي إىل 

140(. 
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  :اإلحباط-3  
إذا كان اهلدف املباشر للفرد إرضاء دوافعـه النفسـية واالجتماعيـة واحلصـول علـى مسـتوى مقبـول مـن التوافـق،       

إرضـاء كـل حاجاتـه يف آن واحـد، فهـو يشـبع الـبعض منهـا ويؤجـل فان ذلك ال حيدث دائما بسهولة ألنه ال ميكـن 
 البعض بسبب عقبات أو مواقف حتول دون ذلك وقد يؤدي ابلفرد إىل حالة من اإلحباط.

فاإلحبـاط يعــد مـن العوامــل الفعالــة الـيت تــؤثر علـى مســتوى التوافــق، حيـث أن األفــراد خيتلفـون يف قــدراهتم علــى     
باط نتيجة الفروق الفرديـة بيـنهم، كـاختالف اجلـنس، مسـتوى الـذكاء، النضـج العقلـي، حتمل ومواجهة مواقف اإلح

ــزان االنفعــايل، املســتوى التعليمــي والثقــايف، وجمموعــة اخلــربات  ــيم األشــياء، درجــة االت القــدرة علــى إدراك األمــر وتقي
إىل مرحلــة تتعــدى قــدرة  ويصــل اإلحبــاط. والعــادات واالجتاهــات، الــيت تتكــون خــالل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة

الشخص على مواجهتها، تسمى بعقبة اإلحباط، وهي النقطة اليت إذا تعداها املوقف احملبط حتـول سـلوك الفـرد إىل 
  ) 155صفحة 1980(عباس،  .سلوك مدمر

تبة ويكون اإلحباط عند الطفل سببا يف عزلته ونفوره من اجلماعة ورفضه لألكل والشرب وللعمل، وإذا جتاوز ع    
جيايب حينما يف عملية التوافق جانبني، جانب إجيايب واألخر سليب، فهو إ لإلحباط اإلحباط جتده يستسلم للموت.

يفشل الفرد يف إرضاء دوافعه ويتحول هذا الفشـل إىل حـافز قـوي ليبـذل املزيـد مـن اجملهـودات والرتكيـز، ولـه جانـب 
هي يف احلقيقة مالمح سوء التوافق، ولتخفيض هذا التوتر يلجـأ  سليب يتمثل أساسا يف القلق واحلرية والعدوان، اليت

 ).88صفحة 1988(رزوق،  الفرد إىل استخدام اآلليات دفاعية.

  :القلق-4
هــو إحســـاس الفـــرد ابلرعـــب املســـتمر واخلــوف اجتـــاه قـــيم معينـــة حبيـــث يكــون الفـــرد حاملهـــا بداخلـــه، أو مـــن  

فيها  بفاعلية يدخلقلق قد يعين جمموعة أحاسيس ومشاعر أحداث خارجية ال تربر وجود هذا اإلحساس، فال
كمــا يعــرف بعــض البــاحثني القلــق أبنــه "حالــة مــن التــوتر الشــامل الــذي ينشــأ   اخلــوف واألمل والتوقعــات الســيئة.

 خالل صراعات الدوافع وحماوالت الفرد التوافق".
فــرد عنــدما يشــعر خبــوف أو هتديــد دون أن وميكــن أن نعــرف القلــق أبنــه خــربة انفعاليــة مؤملــة يعــاين منهــا ال     

يستطيع حتديده بدقة أو بوضوح. والشخص الذي يعاين من القلق يظهر عليه أعـراض جسـمية، تظهـر حبركاتـه 
وتعــابري وجهــه غــري اإلراديــة، أو بتمتماتــه الالشــعورية، كمــا أن الشــخص الــذي يعــاين مــن القلــق تــزداد نبضــات 

ــ ــة، وت زداد نســبة الســكر يف الــدم، وقــد يصــاب الشــخص  ابلغثيــان واألرق والتــوتر قلبــه، وإفــرازات الغــدة الدرقي
صـفحة 1988(منصـور،  .العضلي، وقد يصاب ابألمراض (السيكوسوماتية) أي األمراض اليت تسـببها اجلـراثيم

36(. 
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 عوائق التوافق النفسي: -2-12
بعضها داخلي يرجع إىل اإلنسان  حيبس اإلنسان عن حتقيق أهدافه ومينعه من إشباع حاجاته عوائق كثرية،

 نفسه، والبعض األخر خارجي يرجع إىل البيئة اليت يعيش فيها ومن أهم هذه العوائق األيت:
 العوائق اجلسمية: أوال:

ونقصد هبـا بعـض العاهـات والتشـوهات اجلسـمية، ونقـص احلـواس الـيت حتـول بـني الفـرد وأهدافـه، فضـعف 
عن مشاركة زمالئه يف النشاطات الر�ضية والرتفيهية، وقبح املنظـر قـد يعـوق  القلب وضعف البنية قد يعوقا الطالب

الشخص عن الزواج وتكوين أصدقاء، وضعف البصر قد يعوق الطالب عن االلتحاق ابلكليـات العسـكرية وغريهـا 
 من الكليات اليت تشرتط سالمة البصر.

 العوائق النفسية:  اثنيا:
درات العقليـة واملهـارات الـنفس احلركيـة، أوخلـل يف منـو الشخصـية، ونقصد هبا نقص الذكاء أو ضـعف القـ

والـيت قــد تعــوق الشــخص عــن حتقيـق أهدافــه فقــد يرغــب الشــخص يف التفـوق الدراســي ومينعــه ذكــاؤه احملــدود، وقــد 
يرغــب يف االلتحــاق بكليـــة اهلندســة ويعوقــه ضـــعفه يف الر�ضــيات، وقـــد يرغــب يف االلتحــاق بكليـــة الطــب ومينعـــه 

ه الدراســي املتواضــع، وقــد يرغــب أن يكــون عضــوا ابرزا يف جمتمعــه، فيمنعــه خجلــه الزائــد أو عيــوب نطقــه أو حتصــيل
 خوفه من مواجهة الناس.

ومن العوامل النفسية اليت تعوق الشـخص عـن حتقيـق أهدافـه، الصـراع النفسـي الـذي ينشـأ عـن تنـاقض أو 
املناسـب، فقـد يرغـب الطالـب يف  تـها يف الوقــار أي منـتعارض أهدافه، وعدم قدرته علـى املفاضـلة بينهمـا، واختيـ

وال يســتطيع أن يفاضــل بينهمــا، فيقــع يف صــراع نفســي قــد مينعــه مــن االلتحــاق أبي مــن  ،دراســة الطــب واهلندســة
ــاة الــيت يتقــدم هلــا شخصــان كــل منهمــا جــذاب ، وذو مســتقبل زاهــر، ولكــل  الدراســتني يف الوقــت املناســب، والفت

ة وال تســتطيع املفاضــلة بينهمــا وتعــيش يف صــراع نفســي قــد يفــوت عليهــا اخلطبــة ألي منهمــا، منهمــا مميــزات حســن
 .)136صفحة 2004(صربة ،  وتشعر ابلفشل واإلحباط

 العوائق املادية االقتصادية: اثلثا:
، يعترب نقص املال وعدم تـوفر اإلمكـا�ت املاديـة عائقـا مينـع كثـريا مـن النـاس مـن حتقيـق أهـدافهم يف احليـاة

وقد يسبب هلـم الشـعور ابإلحبـاط. لـذا اعتـرب "اإلمـام علـي كـرم هللا وجهـه" (الفقـر عـدو اإلنسـان) وقـال ( لـو كـان 
ــه)، ابعتبــاره عائقــا قــو� مينــع الفقــراء مــن إشــباع حاجــاهتم األساســية. ويســبب هلــم الكــدر واألمل،  الفقــر رجــال لقتلت

علـى قيـق أهـدافهم يف التعلـيم والـزواج والعمـل، أو احلصـول ويعترب نقص املال عائقـا مينـع الكثـري مـن الشـباب مـن حت
 وغري ذلك. املسكن والسيارة
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 العوائق االجتماعية: رابعا:
يقصد هبا القيود اليت يفرضها اجملتمع يف عاداته وتقاليده وقوانينه لضبط السلوك وتنظيم العالقـات، وتعـوق 

لوالدين أبنائهمـا مـن إشـباع بعـض رغبـاهتم أتديبـا وتربيـة، الشخص عن حتقيق بعض أهدافه، ومن هذه العوائق منع ا
ومنع الطالب من االلتحاق ابلكلية اليت يرغب فيها بسبب اخنفاض يف معدله يف الثانويـة العامـة. وقـد متنـع القـوانني 

لشـباب عـن والعادات والتقاليد شااب من الزواج من الفتاة اليت حيبها، وقد يؤدي غالء املهور إىل انصراف كثري مـن ا
 .)137صفحة2003(أشرف،  .الزواج، ويؤدي املوت والطالق إىل حرمان الطفل من والديه أو أحدمها

 الدفاعية كوسيلة لتحقيق التوافق النفسي: األليات -2-13
هــــي األســــاليب الســــلوكية التوافقيــــة الالشــــعورية، أو احليــــل النفســــية الدفاعيــــة. إن امليكانيزمــــات الدفاعيــــة 

هي ردود فعل دفاعية يستخدمها الفرد للتخفيف من حـدة تـوتره، بسـبب فشـله ، و حيل التوافق النفسيالتوافقية أو 
يف حتقيــق هدفــه، فيقــوم بكثــري مــن احملــاوالت املختلفــة الــيت هتــدف إىل التغلــب علــى العوائــق، والوصــول إىل اهلــدف 

اإلنسان عادة إىل الطرق أو األسـاليب الذي يشبع دوافعه وخيفف من توتره، وهذه األساليب كثرية ومتنوعة. فيلجأ 
 التوافقية املباشرة، وإذا فشلت هذه األسباب فأنه يلجأ إىل طرق أو أساليب أخرى غري مباشرة.

 : ويشتمل بشكل عام ما يلي:أساليب التوافق املباشرة -1
 العمل اجلدي ومضاعفة اجلهد. -
 تغيري الطريقة. -
  .تغيري السلوك -
 تغيري اهلدف. –
 مية مهارات جديدة.تن -
 إعادة تفسري املوقف. -
 أتجيل إشباع الدافع إىل حني. -
 أساليب التوافق غري املباشرة:  -2

هــي عبــارة عــن أنــواع مــن الســلوك أو التصــرفات الــيت تســتهدف حــل األزمــة النفســية عــن طريــق حيــل ال 
 شعورية وميكن أن نذكر من بينها ما يلي:

 :دائيةالتوافق ابستخدام أساليب اعت -أ
 تشمل االعتداء وتوجيه األذى إىل الغري، أو إىل الذات نفسها، ومن احليل اليت يقع حتت هذا النوع:

 .)95صفحة1999(صاحل ، : "يعترب حيلة ال شعورية خلفض التوتر نتيجة لتأزم شديد": العدوان1-أ
ا، فيتخــذ صــورة الكيــد وقــد يكــون العــدوان علــى األشــياء التافهــة، ال عالقــة هلــا مبصــدر التــوتر، أو صــرحي

والتشـهري أو االمتنـاع عــن املسـاعدة. كمـا قــد يكـون هدفــه عامـا مثـل العــدوان علـى الـنظم والتقاليــد ...أمـا العــدوان 
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ــراه لــدى األطفــال، كــأن يرمــي بنفســه علــى األرض، أو  ــر تعقيــدا، مثــل مــا ن علــى الــذات، فهــو أكثــر خطــورة وأكث
 ول إىل هدفه.يضرب رأسه على احلائط، حني مينع من الوص

: "وهو وسيلة ال شعورية يلقي هبا الفرد اللـوم عـن نفسـه ليتحـرر مـن املسـؤولية الـيت يشـعر هبـا : اإلسقاط2-أ      
. كمــا أ�ــا جتعــل اإلنســان يشــعر أبن النزاعــات والرغبــات )96صــفحة 1999(صــاحل ،  وذلــك أبنســاهبا لآلخــرين"

بغــريه مـا يشــعر بـه هــو يف داخـل نفســه كالكـذب، الغــش، البغيضـة إىل نفسـه هــي صـفات غــريه، فهـو هبــذا يتصـف 
حيلـة دفاعيـة تتـيح للفـرد الـتخلص مـن بعـض على أنـه  وتشري له "إخالص عبد احلفيظ" الغرور وغريها من العيوب.

جوانب شخصيته من داخله إىل البيئة اخلارجية، األمر الذي يؤدي إىل خفض التوتر والقلق لديـه. وذلـك بتخلـيص 
ائص والصفات غري املرغوبة فيها وإلصاقها ابآلخرين مما يقلل من شأ�م. وهو بذلك حياول حتسني نفسه من اخلص

 )40صفحة  2006(احلفيظ،  صورته ابلنسبة لآلخرين. 
 مثل : التوافق ابستخدام أساليب هروبية (انسحابية): -ب 
والتفكري حني تعرتضـه مشـكلة أو  : "وهو تراجع الفرد إىل أساليب طفليه أو بدائية من السلوك : النكوص1-ب 

 .)110صفحة 1998(القذايف، .حني يعجز عن التغلب بطريقة بنائية على ما يعانيه من إحباط أو صراع"
ـــى مـــن النضـــج النفســـي، أو تواجـــه خمـــاوف متعـــددة      ـــا� وبعـــد أن ترتقـــي "األ�" إىل مســـتوى أعل إذ حيـــدث أحي

ق االرتداء إىل مرحلة مبكرة من مراحل العمر، هـرواب ممـا يواجهـه مـن هتددها، مما جيعلها تلجأ إىل النكوص عن طري
ضغوط. ( كمثال عودة األطفال عـادة إىل مـص اإلصـبع عنـد شـعورهم ابخلـوف أو التهديـد، وهـو عـودة إىل مرحلـة 

 الرضاعة).
حال حتقيقهـا : هـو "حيلـة يرجـع إليهـا الفـرد للـتخلص مـن الـدوافع غـرب املقبولـة والرغبـات الـيت اسـت: النسـيان2-ب

  ويــزول مـا كــان ميكــن أن يرتتـب عنهــا مــن ســلوك. .والـذكر�ت املؤملــة. فتختفــي اختفـاء اتمــا عــن الـوعي وعــن الفــرد
كأن ينسى الفرد اسم شخص يكرهه وقد يتسع نطـاق النسـيان فيشـمل نسـيان فـرتة .)100صـفحة1999 ،(الشاذيل

 من حياة الفرد.
 التوافق ابستخدام الكبت: -ج

من أهم وسائل الدفاع النفسية، وتتمثل عمليـة الكبـت يف قيـام "األ�" بـدفع األفكـار واخلـربات والرغبـات يعترب      
والـيت يرغـب يف  ،اليت متثل املسـائل الـيت تتعـارض مـع الـدين أو األخـالق أو العـادات أو التقاليـد ،وامليول والذكر�ت

أخـرى. ويسـتنفذ األ� كثـريا مـن طاقتهـا النفسـية يف  ممارستها مـن جهـة إال انـه خيشـى عواقبهـا االجتماعيـة مـن جهـة
عملية الشعورية أبنه  يعرفه "جمدي أمحد" هذه العملية من أجل بقاء األفكار غري املرغوب فيها حبيسة الالشعورية.

رغوبة، يلجأ إليها الفرد للتخفيف مما يعانيه من صراع أو قلق، وهو عبارة عن إبعاد الذكر�ت املؤملة والنزعات غري امل
ـــد ( والـــيت تســـيء إىل تقـــدير الفـــرد لذاتـــه ودفعهـــا إىل الالشـــعور،حيث تبقـــى بعيـــدة وال تثـــري القلـــق.   2003هللا،عب

  )81صفحة 
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 :التوافق ابستخدام أساليب دفاعية -د
هــو أســلوب يلجــأ إليــه الفــرد ليعلــل بــه ســلوك مــا أبســباب منطقيــة أو أعــذار، ولكــن هــذه األعــذار : : التربيــر1-د

اب ليست هي األسباب احلقيقية ملا قام به من سلوك. ولكنها وسيلة إلخفاء ما يشعر به الفـرد مـن عـار أو واألسب
 رمـــي إىل إبعـــاد الشـــعور ابلـــذنب واحلصـــول علـــى احـــرتام الـــذات.  خجـــل، أو حماولـــة خلـــداع الـــذات أو الضـــمري،ت

الشـعورية خيـدع هبـا الفـرد نفسـه وخيتلف التربير عن الكذب، فالتربير هو حالة . )44صفحة  2000،حسن صاحل(
ــا ومــدركا رينواآلخــ . أمــا الكــذب فهــو عمليــة شــعورية حبيــث خيــدع هبــا اآلخــرين وال خيــدع نفســه، كمــا يكــون واعي

 )155صفحة  2004(حممد،  أبسباب سلوكه ودوافعه. 
احمليطـة عــن هـو حالـة ال شــعورية يلجـأ الفـرد إليهـا بغــرض خفـض التـوتر النفسـي، وإشــباع الـدوافع : :الـتقمص2-د

طريق اندماج الفرد ال شعور� يف شخصية فرد أخر، فيتمثل سلوكه وصفاته. وقـد ينـدمج الفـرد يف تقمـص شخصـية 
 )136فحة ص 2007(مسعود،مجاعة معينة جنحت يف حتقيق األهداف اليت فشل هو يف حتقيقها. 

ض ال شعور� ليتهرب من لوم الناس : يظهر ذلك يف استخدام املر التوافق عن طريق املرض واألوجاع البدنية -هـ
أو من لوم ضمريه. ويعفى نفسه من مواجهة املواقـف العصـيبة، وحتمـل املسـؤوليات وال يكـون للمـرض مـا يـربره مـن 

). كمثـال عـن ذلـك الصـراع الـذي ينتـاب ةالناحية العضوية، ويدخل املرض هنا حتت دائرة األمراض (النفس جسمي
  ذهبون إىل املدرســة، ابعتبــار أ�ــم يكرهــون املدرســة أو املــدرس أو مــا شــابه ذلــكاألطفــال صــباح كــل يــوم حــىت ال يــ

 .)100صفحة 1999(الشاذيل،
 أهداف اآلليات واحليل الدفاعية الالشعورية:

يـذكر علمــاء الـنفس أن مــن أهــداف احليـل الدفاعيــة الالشـعورية هــو الوصــول إىل نـوع مــن التـوازن بــني الــدوافع      
املنــــال واملســـتحيل حتقيقهـــا، أو غــــري املقبولـــة اجتماعيــــا وبـــني الـــدوافع املضــــادة للقـــيم واملعــــايري واحلاجـــات الصـــعبة 

األخالقية والدينية واملوانع الطبيعيـة. ابإلضـافة إىل حتقيـق االسـتقرار العـاطفي واالنفعـايل والشـعور ابألمـن. والوصـول 
 إىل أمناط سلوكية وسطى متكن الفرد من ختفيف التوتر. 

صاحل" أبننا مجيعا أسو�ء وغري أسو�ء نلجأ إىل مجيع األساليب الالشعورية ونسـتخدمها. حسن شري "أمحد ي      
ولكن االختالف بني األسو�ء واملرضى هو االستخدام املناسب واملعتدل هلا، حبيث يـؤدي ذلـك إىل حتقيـق التوافـق 

 2000،صـــاحل( ينتمــي إليــه، ومعايشــة الواقــع. الشخصــي، أو جنــاح الفــرد يف التوافــق والتعــايش مــع اجملتمـــع الــذي 
كما أكد "فرويد" أيضا على أن االستخدام املبـالغ فيـه للحيـل الدفاعيـة يـؤدي ابلفـرد إىل االضـطراب .  )49صفحة 

 النفسي وابلتايل إىل املرض النفسي وسوء التوافق.
 
 األسرة والتوافق النفسي: -2-14
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ه كائنـا اجتماعيـا إىل إشـباع حاجـات نفسـية أساسـية عنـده، وتتـأثر حيتاج الطفـل يف منـوه االنفعـايل وابعتبـار 
شخصيته أتثريا كبـريا مبـا يصـيب هـذه احلاجـات أو بعضـها مـن إمهـال أو حرمـان، وتتـأثر بصـفة عامـة ابألسـلوب أو 

، ابلطريقة اليت تواجه هبا هذه احلاجـات، ومـن أهـم احلاجـات حاجـة الطفـل إىل التجـاوب العـاطفي يف دائـرة األسـرة
(أي تبادل احملبـة واحلنـان مـع الوالـدين)، وتشـبع هـذه احلاجـة يف ابدئ األمـر عـن طريـق األم، عنـدما حتمـل رضـيعها 
إىل صــدرها وتداعبــه، ويســتجيب الطفــل إىل حنــو أمــه عليــه، ويقابلــه حبنــو حنــو أمــه �خــذ يف الوضــوح شــيئا فشــيئا. 

تبادلــة بـني الطفـل وأمـه والـيت تنشـأ مثلهـا فيمـا بـني الطفــل ويؤكـد علمـاء الـنفس علـى األمهيـة البالغـة هلـذه العاطفـة امل
ـــريا مـــن حـــاالت احنـــرا ـــني إخوتـــه علـــى مســـتقبل شخصـــيته وصـــحته النفســـية. حيـــث تبـــني أن كث  فوأبيـــه، وبينـــه وب

 واألمـــــــــــــــــــــــن يف الطفولــــــــــــــــــــــــة. و افتقـــــــــــــــــــــــاد احلــــــــــــــــــــــــباألحـــــــــــــــــــــــداث والكبــــــــــــــــــــــــار أيضـــــــــــــــــــــــا مرجعــــــــــــــــــــــــه إىل 
به طور منوه النفسي، وابلنسبة له املعني األول لكل ما قد حيس أن األم هي نقطة انطالق الطفل وحجر الزاوية يف ت

، والكافلة األوىل لكل رغباته، ومبا أن سد حاجاته يعين التخلص من التوتر فإنه من الواضح أنه جيلب من حاجات
 وجتعلــه لــنفس الصــغري الراحــة واهلــدوء واألمــن. كمــا أن خــربة الرضــاعة الســارة والســليمة تزيــد مــن ثقــة الطفــل ابلعــامل

متفـائال فيمــا بعـد وأقــدر علـى العطــاء. أمـا إذا كانــت خــربة الرضـاعة مشــوبة ابألمل واحلرمـان فــإن ذلـك يولــد مشــاعر 
 الغضب والعدوان.

وتدل نتائج البحوث أن حرمان الطفل مـن والديـه يـؤثر أتثـريا كبـريا علـى شخصـيته وطباعـه وتطـوره العقلـي 
ت قد ال ترتاجع أبدا وتستمر مدى احلياة إن كانت شديدة، فإن فقدان أحـد واالنفعايل واالجتماعي، وهذه التأثريا

الوالدين أو كالمها ميثل خربة أليمة وهزة عاطفية هلا أتثريها السالب على صحته النفسية فيمـا بعـد. كمـا أن ظـروف 
رعايـة واحلمايـة واحلـب التنشئة والرتبية اخلاطئة هلا أاثر سلبية على صحة الطفل النفسية، فظروف الرفض أو نقص ال

يؤدي إىل عدم الشعور ابألمن، والشعور ابلوحدة وحماولة جذب انتباه اآلخرين والسـلبية، والشـعور العـدائي والتمـرد 
وعدم القدرة على تبادل العواطف واخلجل والعصبية وسوء التوافق واخلوف من املستقبل. لذا فـإن األسـرة تعتـرب مـن 

ة، وهـي أقـوى أتثــريا يف شخصـية الفـرد وتوجيـه سـلوكه، وإن الوظيفـة احلقيقيـة لألســرة أهـم عوامـل التنشـئة االجتماعيـ
أفرادهــــا جتمعهــــم مشــــاعر  نتتمثــــل يف بنــــاء وتكــــوين الشخصــــية الثقافيــــة للفــــرد، يف إطــــار مجاعــــة صــــغرية تتميــــز أب

 وأحاسيس مشرتكة وألفة وأتلف.
ي لألطفــال يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بنوعيــة العالقــة أو وبينــت الدراســات أن التبــاين يف النمــو النفســي واالجتمــاع     

التفاعل بني الوالدين، ونوع اخلربة اليت اكتسبوها من مجيع اهليئات اليت متارس عملية الرتبية هلم، هي بذرة حتتـاج إىل 
صفحة 2002(سهري ،   بيئة اجتماعية متكاملة تساعدهم على حتقيق منو متني النسيج، حلمه الرعاية وسداه الرتبية

53(. 
 
 املدرسة والتوافق النفسي: -2-15
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ــة الرمسيــة الــيت تقــوم بوظيفــة الرتبيــة ونقــل الثقافــة املتطــورة وتــوفري الظــروف  تعــد املدرســة املؤسســة االجتماعي
ــتعلم احلقــوق  ــتعلم التلميــذ أدوارا اجتماعيــة جديــدة فهــو ي ــا، ويف املدرســة ي ــا واجتماعي املناســبة للنمــو جســميا وعقلي

ـــات وضـــبط االنفعـــاالت والتوفيـــق بـــني حاجاتـــه وحاجـــات اآلخـــرين، كمـــا يـــتم يف املدرســـة نقـــل املهـــارات  والواجب
 وفيما يلي بعض مسؤوليات املدرسة: .واملعلومات للتالميذ

تقدمي الرعاية النفسية إىل كـل طفـل ومسـاعدته يف حـل مشـكالته واالنتقـال بـه مـن طفـل يعتمـد علـى غـريه إىل  -1
 نفسه ومتوافق نفسيا واجتماعيا. راشد مستقل يعتمد على

 تعليمه كيف حيقق أهدافه بطريقة تتفق مع املعايري االجتماعية. -2
 مراعاة قدراته يف كل ما يتعلق بعملية الرتبية والتعليم. -3
 االهتمام ابإلرشاد والتوجيه الرتبوي والنفسي واملهين له. -4

 تســلوكيايــة الرتبويــة، ويعتــرب قـدوة وموجــه ســلوك، يصــحح ولقـد زادت مســؤولية املــدرس كعامــل فعـال يف العمل    
. كما أنه جيب على املدرسـة أن تـويل رعايتهـا واهتمامهـا لكـل )79صفحة 2006(حشمت،  التالميذ إىل األفضل

تلميـذ وتلميـذة، بغـض النظـر عـن أوجـه القصـور فيهـا. فيجـب أن تكـون علـى علـم بقـدرات واسـتعدادات ومســتوى  
 تسـاعد ضـمناديل عملية التعلم، حبيث تتناسب مـع اإلمكانيـات ويف الوقـت نفسـه عليهـا أن كل تلميذ، وتقوم بتع

على النمو السوي. وذلك ألن أحد وظائفها كمدرسة، هي مساعدة الفرد املتعلم على تنميـة قدراتـه وإمكانياتـه إىل 
ــه ا ــة، تتقــدم في ــة النمــو هــذه ال تتحقــق إال يف جــو مــن احلري حريــة  والقيــود ألكثــري مــن أقصــى درجــة ممكنــة، وعملي

التلميــذ يف اجملموعــة مرتبطــة وحمــدودة حبريــة اآلخــرين، فيجــب عليــه أن يــتعلم احــرتام حقــوق زمالئــه، فاحلريــة تصــبح 
 عائقا إذا مسح لكل فرد أن يفعل ما يشاء.

صـــي، إذ أن إن النجـــاح النـــاتج مـــن ارتفـــاع مســـتوى األداء يف األنشـــطة الر�ضـــية لـــه أثـــر كبـــري يف التوافـــق الشخ    
ه يـؤدي إىل التحصيل املرتفع يتبع عادة تقدير ورضا من احمليطني به، سواء مـن املدرسـني أو مـن الـزمالء. وهـذا بـدور 

وشـعوره ابالرتيـاح وابلتـايل يتحقـق التوافـق الشخصـي، أمـا الرسـوب والفشـل النـاتج عـن اخنفـاض ثقة التلميـذ بنفسـه 
فة صــغرية يتبعــه يف العــادة أتنيــب الــنفس، ولــوم اآلخــرين وشــعوره بعــدم املســتوى يف األداء نتيجــة حتقيــق رقــم أو مســا

االرتيــاح والرضــا عــن الــنفس، وهــذا بــدوره يــؤدي إىل ســوء التوافــق الشخصــي، فــال بــد أن تكــون املدرســة علــى علــم 
ــة مببــادئ الصــحة النفســية الســوية، مــن خــالل تنميــة م التوافــق النفســي لــدى التالميــذ، فيجــب عليهــا أن تقــو  ودراي

بتشــجيع التالميـــذ وبـــث احلمــاس يف نفوســـهم وز�دة الثقـــة إىل مســتوى أحســـن فكـــل ذلــك يســـاعد التالميـــذ علـــى 
 .)162صفحة  اهلاليل (  .النجاح والتفوق

 وتطوير هتذيب مهما يف دورا تلعب ،ابلفرد حتيط اليت البيئية العوامل أبن يرى الطالب الباحث تقدم ما ضوء وعلى       
 االجتماعية املؤسسة تعد اليت ،التنشئة األسرية مرحلة يف واضحا ذلك ويظهر .اجتماعيا مقبوال ونيك حىت ،سلوكه
 االجتماعية والعادات والقيم الثقافة يتلقى فمنها .سلوكه شخصيته وتوجيه وتكوين الفرد منو على تشرف اليت ،األوىل
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 املتوازنة االجتماعية يف التنشئة الفاعل لدورها ،للفرد الثانية ئةالبي تعد اليت الدراسية املرحلة هي الثانية واملرحلة .الصحيحة
 التوافق ليحدث واجلماعات األفراد بني وتفاهم وانسجام مواءمة لتحقيق واجتماعيا ومعرفيا ولغو� ونفسيا جسد� ،للفرد

  . االجتماعي
 التوافق النفسي وعالقته ابلنشاط الر�ضي: -2-16

قـدر كبـري يف حتقيـق النجـاح يف مسـتوى أداء مجيـع األنشـطة الر�ضـية سـواء الفرديـة إن العوامـل النفسـية هلـا 
منهـــا أو اجلماعيـــة، فالرغبـــة امللحـــة للحصـــول علـــى املزيـــد مـــن التقـــدم واالرتقـــاء الـــذي يتمثـــل يف جمـــال احلركـــة مـــن 

تحمـل، أو القـدرة علـى اخلصائص املؤكد إلنتاجها، وهي القوة والطاقـة العضـوية الـيت ميكـن أن تعـرب عنهـا خاصـية ال
 االستمرار يف بذل اجلهد، وحتقيق احلركة حبيث يصل إىل 

نتيجة أفضل.إن لياقة الفرد لألنشطة الر�ضية املختلفة تتحد مبدى تركيب جسمه ألداء العمـل املطلـوب، والفاعليـة 
 اليت ميكن ألعضائه وأنظمته اجناز اجملهود هبا، فهناك ثالث أوجه من اللياقة وهي:

 اللياقة التشرحيية -أ       
 اللياقة الوظيفية -ب      

 اللياقة النفسية -ج      
إذن صـالحيات الفـرد ملمارسـة نشــاط ر�ضـي معـني تتحـدد ابلصــالحيات البدنيـة والنفسـية، إن قيـام الفــرد 

ده علــى بعمـل يتفـق مــع التكـوين العــام لشخصـيته يتــيح لـه فرصــا للتعبـري عــن شخصـيته وإرضــاء دوافعـه، كمــا يسـاع
االطمئنان واالستقرار النفسي، هذا إىل جانب أن سعادة الفرد تتحقق عن طريق حب العمل ورضائه عنه، وشعوره 
بقيمة نفسه كعضو �فع يف اجملتمع يساهم يف تقدمه، وابلعكس إذا مل يقم بعمل يتفق مع قدراته فإنه يفشل ويؤدي 

ألنشـطة الر�ضـية الـيت تتـأثر كثـريا ابلناحيـة النفسـية مـن خـالل إىل الشعور ابلنقص وعدم األمن، فهناك الكثـري مـن ا
مزاولة مسابقاهتا، فيمكن أن تتطور العديد من السمات النفسية كـاجلرأة والعزميـة واإلصـرار واإلرادة واملثـابرة، كـذلك 

 كاأل�نية والفردية.  فيها أن تتعدللبعض العادات غري املرغوب 
ة تكسب الفرد درجة عالية من القدرة على التوافق الشخصي واالجتماعي وابلتـايل إن ممارسة األنشطة الر�ضي     

يسـتطيع أن يتوافــق مـع نفســه ومـع جمتمعــه، يــؤثر ويتـأثر بــه، وهـذه أكــرب عالمــة علـى الصــحة النفسـية العاليــة، فهــي 
 مع.تكسب الفرد املرح والسعادة وحسن قضاء الوقت احلر الذي يؤدي إىل سعادة الفرد وصحة اجملت

ومن خالل ذلك جند أن ممارسة الر�ضة بشكل عام تتجه إىل االجتاه األخالقي املثايل، حيث أ�ا منافسات ال     
ينهزم فيها فرد من فرد أخر، وال فريـق مـن فريـق أخـر، إمنـا هـي منافسـات بـني األفـراد واجملموعـات إلظهـار كفـاءاهتم 

ناحية االجتماعيـة تنمـي السـمات اإلراديـة واخللقيـة لألفـراد، فهـي وقدراهتم ومهاراهتم لتحقيق البطوالت، فهي من ال
تكسبهم قوة العزمية واإلرادة والوصول لألهداف اليت يسـعى إليهـا األفـراد واجملموعـات، هـذا ابإلضـافة إىل اكتسـاهبم 
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  فسـات الصــعبةالـروح الر�ضـية العاليــة، واحـرتام اآلخــرين والتحمـل والقــدرة علـى مواجهـة الصــعاب أثنـاء ظــروف املنا
 .)70صفحة  2006(حشمت،

 خامتة:  
تناولنا يف هذا الفصل موضوع التوافق النفسي أببعاده وجماالتـه ،وجنـد أن أغلـب البـاحثني يتفقـون علـى أن 
التوافق يكمن يف رضا الفرد عن نفسه كما هي ويرضى على اآلخرين واحمليطـني بـه . حيـث أكـد جـل العلمـاء علـى 

أهــم العمليـات يف حيـاة الفـرد عــرب مجيـع مراحـل حياتـه ، فــإذا متكـن الفـرد أن يرضـى يف حــدود أن التوافـق يعتـرب مـن 
إمكانياته وقدراته ،فهـذا الشـخص لـه قـدرات عاليـة مـن التوافـق مـع نفسـه ومـع جمتمعـه. وبنـاءا علـى فعلـى الفـرد أن 

لتايل يكون سـيئ التوافـق. ويشـري يتعلم أن يضع لنفسه أهدافا واقعية وفقا لقدراته حىت ال يكون عرضه لإلحباط واب
ــة مســاعدة الشــباب يف حتديــد  ــاء واملــربني يف خمتلــف املؤسســات الرتبوي الطالــب الباحــث علــى أنــه جيــب علــى األولي

ــه. ــنظم وقــيم ومعــايري اجملتمــع الــذي ينتمــون إلي ومســاعدهتم يف  أهــداف واقعيــة حســب قــدراهتم وأن تكــون مســايرة ل
واجههم والتحــرك واالنتقــال مــن املوافــق الســلبية إىل املوافــق اإلجيابيــة. وتشــجيع التفكــري يف حــل املشــكالت الــيت تــ

ــة، ملــا يف املمارســة الر�ضــية مــن فوائــد عظيمــة علــى الصــحة البدنيــة  ــاء علــى ممارســة الر�ضــة واالخنــراط ابألندي األبن
واالجتمـاعي وذلـك ابالنـدماج  والنفسية، حبيث تعترب من العوامل املهمة اليت تساعدهم يف حتقيق االستقرار النفسي

مع اآلخرين. وحتقيق املتعة والسعادة والتخفيف من االضطراابت النفسية. وكل هذه عوامل تساهم يف رفع مستوى 
 التوافق النفسي السليم مع الذات ومع اجملتمع.
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 :متهيد
تعـد مرحلــة املراهقـة مرحلــة حساسـة يف حيــاة الفـرد حيــث ميـس النمــو فيهـا خمتلــف اجلوانـب خاصــة النفســية         

فاملراهقـة  واالجتماعية.حبيث تتميز هذه املرحلة ابلكثري مـن التذبـذب والتقلـب الشـديد يف االنفعـاالت والتصـرفات،
ميز بتغريات عديدة، خاصة ما يتعلق ابحلاجة امللحـة إىل التوافـق مـع تعين التحول حنو النضج. وتعترب فرتة انتقالية تت

ونظرا خلصوصـيات هـذه املرحلـة وعالقتهـا التغريات اجلسيمة واالنفعالية واالجتماعية اليت حتدث خالل هذه الفرتة. 
راهقـــة بعمليــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي، حــاول الباحــث التطـــرق يف هــذا الفصــل إىل بعــض تعــاريف مفهــوم امل

والوقــوف عنــد بعــض اجلوانـــب املهمــة ملظــاهر النمـــو اجلســمي واحلركــي والنمــو العقلـــي واجلنســي واالنفعــايل والنمـــو 
ـــه، والتطـــرق  ـــة ممارســـةاالجتمـــاعي، وكـــذا حاجـــات ومشـــكالت املراهـــق والعوامـــل املـــؤثرة يف انفعاالت النشـــاط  ألمهي

 الر�ضي وعالقته هبذه املرحلة من حياة املراهق.
 فهوم املراهقة:م -3-1

 ،وتعين االقرتاب من النضـج "Adolscere"مشتق من الفعل الالتيين  (Adolescence)إن مفهوم املراهقة     
" قـــاموسوحســـب   .(Morcelli,1988p03) وهـــي الفـــرتة الـــيت بـــني �ايـــة الطفولـــة املتـــأخرة وبدايـــة مرحلـــة الرشـــد

Robert أمـا املعـىن املـألوف فهـو يرمـز للفـرتة  ،قدم حـىت سـن الرشـدويت ،" فإن املراهقة هي السن الذي يلي البلوغ
خيتلـف مفهـوم  .(Gerard,1992p13)ج أي املرحلـة الـيت تقـع بـني الطفولـة و مرحلـة النضـ ،األوىل مـن الشـباب

حيـث يقتصـر مفهـوم البلـوغ علـى �حيـة واحـدة مـن النمـو، وهـي الناحيـة  "Puberté"املراهقـة عـن مفهـوم البلـوغ 
املراهقة فتشمل النواحي البدنية واجلنسية واالنفعالية والعقلية واالجتماعية. واليت تؤثر يف األفراد الذين:  اجلنسية، أما 

ميرون هبـذه املرحلـة مـن منـوهم ومـن بـني مظـاهر التـأثري مـثال، متـردهم علـى أابئهـم وعلـى مدرسـيهم والقلـق والعـدوان، 
لفرتة أب�ا فرتة انفعاالت عنيفة وعدم القدرة على الـتحكم يف وتوقع األذى وغريها من االضطراابت كما متتاز هذه ا

 .)53صفحة ،(هبة ضياء   تلك االنفعاالت
 املراهقة من الناحية اللغوية: -أ

، وقد جـاءت يف معـاجم اللغـة العربيـة مبعـان  )22صفحة  1988(صاحل،   هي االقرتاب والدنو من احللم
� منــه سـواء أخـذه أو مل �خـذه. وتفيــد كلمـة املراهـق مـن الناحيــة غشـيه وحلـق بـه، أود –رهقــة  –عـدة وهـي: رهـق 

اللغويــة االقــرتاب والــدنو مــن احللــم، أي الفــىت الــذي يــدنو مــن النضــج واكتمــال الرشــد. وتعــين كلمــة الرهــق الــز�دة 
. ومــن معانيهــا أيضــا كمــا جــاء يف لســان العــرب: اخلفــة، اجلهــل، احلــدة، )275صــفحة 1985(الســيد،   والطغيــان

 .)89صفحة 1990رابح،  (  غشيان احملارم من شرب اخلمر وحنو ذلك
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 املراهقة من الناحية االصطالحية: -ب
الثالثـة الـيت ميـر هبـا اإلنسـان يف حياتـه مـن الطفولـة إىل الشـيخوخة،  ةاملراهقة اصطالحا هـي املرحلـة اإلمنائيـ

 الجتاهات (النمو البدين والنفسي والعقلي).وهي تتوسط بني الصبا والشباب وتتميز ابلنمو السريع يف مجيع ا
وقـد عرفهــا "مــوريس دوبــيس" بقولــه " املراهقــة مصــطلح عــام يقصــد بــه عــادة جمموعــة التحــوالت اجلســدية 

 .(Maurice, 1991p 89)  والسيكولوجية اليت حتدث ما بني الطفولة والرشد"
من الطفولة اىل الرجولة، األمر الذي جيعلنا ويشري هلا "معروف رزيق" على أ�ا اجلسر الذي يعرب عليه املرء 

 .)15صفحة 1986(رزيق،   نفهم كلمة املراهقة بشكل أوسع من مفهوم البلوغ
 املراهقة من الناحية الوصفية: -ج

هناك من يرى أن املراهقة أب�ا فرتة التحول الفيزيقي حنو النضج وتقع بـني بدايـة مرحلـة البلـوغ وبدايـة سـن 
. والــبعض يعرفهــا علـى أ�ــا مصــطلح وصــفي للفــرتة الـيت يكــون فيهــا الفــرد غــري )18صــفحة 1989، (حممــد  الرشـد

 .)329صفحة 1980(هبادر،   �ضج انفعاليا وذا خربة حمدودة، ويقرتب من �اية منوه البدين والعقلي
 مصطلح املراهقة يف علم النفس: -د

سـنة. ويف  )20 – 18(نة و بدايـة الرشـد سـ )13 -12(هي فرتة مـن احليـاة تنحصـر مـا بـني �ايـة الطفولـة 
اإلطــار الســيكولوجي تتميــز مرحلــة املراهقــة بــربوز الغريــزة اجلنســية وتفضــيل االســتقاللية واحلريــة وبــروز حيــاة عاطفيــة 

  أ� اآلخرثرية. فاملراهق يبحث دوما عن اكتشاف األشياء وحياول الدخول يف عالقات مع الغري ابكتشاف أ�ه و 
(Nobert, 1982 P 13). 

  التصرفات فيها تتميز العمر من فرتة" املراهقة أن إىل stanley & Holl  1959 ستانلي وهول يرى       
ووصفها  .)318 صفحة2001(الزغيب،  .العنيفة والتوترات احلادة االنفعاالت و ابلعواطف للفرد السلوكية

 مصطلح األوىل يف السنوات عليها يطلق كان مافي اإلنسان، عمر يف اخلطرية االنتقال مبرحلة "ميخائيل معوض"
 )327صفحة 2003(معوض،  .املزعجة السنوات

" أن فرتة املراهقة " فرتة الشعور وامليالد النفسي الذي يتم بني األ� وبني األبـوين، كمـا Youngيرى "يونغ و       
. قــال مــن منطقــة معروفــة إىل منطقــة جمهولــة"تعتــرب فــرتة املشــكالت أل�ــا فــرتة التغــري يف االنتمــاء للجماعــة وفــرتة انت

"بياجيــه" أن املراهقــة "هــي مرحلــة النمــو والتطــور للســريورة العقليــة والتبــادل االجتمــاعي الــذي يســمح بتفــتح  شــرييو 
يــرى أن التفكــري اجملــرد أو التكــويين يبتــدئ ابلعمليــات الصــورية الشــكلية. ويف هــذه املرحلــة تكتمــل  حيــث التكــويين. 

 .(Halem. l, 1986P 26)  (Berthe, 1980)  ولية الكتساب املعرفةكل األسس األ
عرفهــا  .وتــرى مدرســة التحليــل النفســي أن فــرتة املراهقــة ميــر هبــا اإلنســان وهــي مرحلــة بيوســيكولوجية يف النمــو    

ــة، والــيت تكــون كمؤشــر للنضــج ال فســيولوجي "فرويــد" أب�ــا مرحلــة أزمــة مليئــة ابلصــراعات مرتبطــة ابملرحلــة األوديبي
تعـرف هـذه املرحلـة مـن خـالل " A.Freudالذي هو يف عالقة وطيدة مع بـروز جنسـية أوديبيـة". أمـا " أ� فرويـد" 
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األ� الداخلي، فهي تعتربه النزوة الثورية، فمن الطبيعـي أبن يقـوم املراهـق بتصـرفات غـري مرغـوب فيهـا وغـري متوقعـة، 
 . )138ص1994(اجلسماين،  قيم األخالقيةويقاوم ويرضى أبي اندفاعات معاكسة منافية لل

وهنــاك تصــور إســالمي يــرى أبن املراهقــة متثــل بدايــة الرشــد لــدى الشخصــية، ابدئــه بتحمــل املســؤولية الــيت ألقتهــا  -
 .)100ص1989(البستاين، .السماء على الكائن اآلدمي، وما يصاحب ذلك من ترتيب آاثر الثواب والعقاب

تقدم أبن املراهقة هي الفرتة اليت ينتقل فيها الشخص من االعتمـاد علـى اآلخـرين  الباحث من خالل ما ويرى     
ــه مــن  ــة والــيت تقرب ــة والنفســية واالجتماعي إىل االعتمــاد علــى نفســه. وابلتــايل إىل النضــج يف مجيــع النــواحي البيولوجي

حممود عوض" "أب�ا فرتة ميـر  "عباس جمتمع ألخر، وهذا كما يشري هلاالرشد، كما أ�ا ختتلف يف فرتات دوامها من 
وطوهلـا أو قصـرها خيتلـف مـن جمتمـع آلخـر، ومـن  ،هبا كل فرد تبدأ بنهاية الطفولة املتـأخرة، طويلـة كانـت أو قصـرية

صـــفحة 1982(عـــوض،   .أخـــرى، بـــل وختتلـــف يف اجملتمـــع الواحــد تبعـــا للظـــروف االقتصـــادية إىلطبقــة اجتماعيـــة 
255(. 

 مراحل املراهقة:  -3-2
مــن املقيــد أن نرســم حــدود عمريــة تقريبيــة هلــذه املرحلــة يف احلــاالت العامــة والســوية، وإذا كانــت حمــاوالت قــد       

جنحت بعض الشيء يف حتديد بعض التغريات اجلسمية والنفسية هلذه املرحلة، أو حتديد زمن اكتماهلا إال أنـه مل يـتم 
و االجتمـاعي أو العقلـي بشــكل دقيـق، ذلـك ألن األمــر بعـد وضـع حـدود دقيقــة لبدايـة أو �ايـة النضــج االنفعـايل أ

 يتوقف على عدة عوامل منها:
 الطفولة وخرباهتا. -
 الثقافة اليت يعيش فيها املراهق. -
 .)20صفحة 1976(الغزي،   الظروف الفردية للمراهق -

 ولقد حاول بعض الباحثني تقسيمها إىل:      
تميــز ابلــز�دة يف الغرائــز والقــوة الفســيولوجية، حيــث يصــبح لــدى األطفــال : تبــدأ مــع بدايــة البلــوغ وتاملرحلــة األوىل

 نزوات شقية وعدوانية ويندهش لذلك.
: تبدأ مع سن اخلامسة عشر أي عنـدما يبـدأ املراهـق يف الـتحكم اجليـد يف نزواتـه، والسـبب يرجـع إىل املرحلة الثانية

قـد اكتسـب الوسـائل الـيت يسـتطيع هبـا السـيطرة علـى  أن هذه النزوات أصبحت أقل حدة، أو إىل أن املراهق يكـون
 .(Lalende,1982P 682)  .هذه النزوات
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 وهناك من قسمها إىل ثالث مراحل هي:       
: وتكــون مــا بــني الثالثــة عشــر واخلامســة عشــر، وفيهــا يكــون املراهقــون مهتمــون مرحلــة مــا قبــل املراهقــة  -1

 ة اليت يتعرضون هلا.أساسا بطرح أسئلة تتعلق ابلتغريات اجلسمي
: وتنحصـر مـا بـني اخلامسـة عشـر والسـابعة عشـر وفيهـا تتحـول اهتمامـات مرحلة املراهقة مبعـىن الكلمـة  -2

 املراهقني حنو اآلخرين خاصة اجلنس املقابل، للبحث عن الصداقة والتجارب اجلديدة.
كتسـاب اسـتقالليتهم والتفكـري وتكون بعد سن السابعة عشر وفيها يهتم املـراهقني ابمرحلة �اية املراهقة: -3

 .(Sauveur, 1990P 13) .يف مستقبلهم
 وهناك تقسيم أخر حيددها فيما يلي:       
وتعـرف علـى     لصـديق مـن نفـس اجلـنس،  (l'idéalisation)ة نـ:وتعـرف بعمليـة املثلمرحلة بداية املراهقـة -1

 الكمال. أ�ا عملية نفسية ترتفع بواسطتها صفات وقيمة املوضوع إىل درجة
 : وفيها يهتم املراهقني ابجلنس األخر.مرحلة املراهقة مبعىن الكلمة -2
 . )216صفحة 1985(حجازي،   .: وهي التدعيم والتمتني وأزمة اهلويةمرحلة �اية املراهقة-3

 وعلى كل فهناك أراء شائعة يف حتديد احلدود العمرية للمراهقة تقسمها كالتايل:      
 سنة): 13-11قة (ما قبل املراه -1

وهـي فــرتة ال تتعـدي العــامني وتســميها "شـارلوت" مبرحلــة "االجتـاه الســليب" وذلــك أن سـلوك الفــىت والفتــاة 
 يتجه حنو السلبية واإلعراض عن التفاعل الكامل، ويصعب عليه أن يتحكم يف سلوكه

احلساســية بذاتــه ومشــغوال ابجــرتار  الــيت جتعلــه مفــرط ةاالنفعــايل وذلــك نتيجــة لطفــرة التغــريات الفســيولوجية والغدديــ
 الصراعات.

 سنة): 16-14املراهقة املبكرة (-2
وهـي الفـرتة الـيت تلـي املرحلـة الســابقة ومتتـد أحيـا� حـىت سـن السادســة عشـر، وتسـمى هـذه املرحلـة أحيــا� 

انيـه مـن بسن الغرابة واالرتباك ألنه يف هذه السن يصدر عـن املراهـق أشـكال مـن السـلوك تكشـف عـن مـدى مـا يع
حساســية زائــدة حيـــث تــزداد طفــرة النضـــج اجلســمي، وحيــث ال يكـــون قــد هتيــأ لـــه الفــرص مــا جتعلـــه يتكيــف مـــع 

 مقتضيات الثقافة العامة اليت يعيش فيها.
 سنة): 20-17املراهقة املتأخرة (-3

ة والواجهــة تصــادف هــذه املرحلــة األخــرية مــن التعلــيم الثــانوي أو التعلــيم العــايل، وتعــرف غالبــا بســن اللياقــ
 وحب الظهور، وذلك نظرا لشعور املراهق ابلغبطة حيث يكون حمط أنظار اجلميع.
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وأهــم مراحــل التطــور يف هــذه املرحلــة توافــق الفــرد مــع نــوع احليــاة وأشــكاهلا وأوضــاعها الســائدة بــني الراشــدين. فهــو 
(الغــــزي،  .ال الرجولــــةيتصــــرف مبــــا حيقــــق لــــه هدفــــه الــــذي ظــــل فــــرتة طويلــــة يســــعى إليــــه وهــــو الوصــــول إىل اكتمــــ

 .)90صفحة 1976
الباحث من خالل التقسيمات املذكورة سـابقا، أن هـذه التقسـيمات ال تعـين الفصـل بـني مراحـل الطالب يرى      

املراهقة، ذلك أل�ا تـتم بصـورة متتابعـة وبـوترية منـو سـريعة ، كمـا أن التحديـد الـزمين هلـذه املرحلـة يتوقـف كمـا ذكـر� 
 اليت تتمثل يف الطفولة وخربهتا وطبيعة الثقافة واجملتمع والظروف الفردية اليت يعيشها املراهق.عدة عوامل و  ىعل
 جوانب النمو املختلفة يف مرحلة املراهقة وأبرز مظاهرها: -3-3

، 13تبدأ مرحلة املراهقة عند اإلنسان حني يصل إىل البلوغ اجلنسي ويكون ذلك يف املتوسط حبـدود سـن 
صفحة 1993(عريفج،   ، أي ا�ا تستمر فرتة من الزمن ال تقل عن مثاين سنوات21غلب يف سن وتنتهي على األ

، حيـث ختتلـف هـذه املرحلـة عـن مجيـع املراحـل احلياتيـة للفـرد، ويالحـظ النمـو السـريع والشـامل مـن الناحيـة  )137
اخلصوصيات الفردية بطريقة خاصة،  اجلسمية، العقلية والوجدانية واالجتماعية واخللقية .... ويف هذه املرحلة تظهر

فتتميز  .(Akramov,1990 P105) وتكون الصفات الوراثية والواقع اخلارجي الذي ينشأ فيه عامال يف ظهورها
 هذه املرحلة ببعض اخلصائص واملظاهر وتتمثل فيما يلي:

 النمو اجلسمي والفسيولوجي:مظاهر  -3-3-1
 النمـو يف ال يفوقهـا سـريع جسـماين منـو مرحلة فهي عام بشكل اجلسماين والنم يف الطفرة املراهقة مرحلة تعد     

مرحلـة منائيـة سـريعة تشـتمل مجيـع مكـو�ت ). حيـث تعتـرب 17 صـفحة 2004(نـور،  .املـيالد قبـل مـا مرحلـة إال
ني يف اجلسم الفسيولوجية (منو األجهزة الداخلية) والعضوية (منو األعضـاء اخلارجيـة) وتتفـاوت أعمـار دخـول اجلنسـ

ـــة املراهقـــة حيـــث أن اإل�ث يســـبقن الـــذكور عـــادة يف بلوغها ومـــن أبـــرز  .)133صـــفحة 2003(الشـــيباين، .مرحل
 مظاهر النمو اجلسمي والفسيولوجي ما يلي:

يســتطرد النمــو يف اجتاهاتــه يف هــذه املرحلــة حــىت يصــل إىل غايتــه يف �ايتهــا، وتتضــح الســمات اجلســدية للفــرد  -
 وتستقر مالمح وجهه.

سنة. كما تستمر الـز�دة يف الـوزن لـدى اجلنسـني حـىت  19تستمر الز�دة يف الطول لدى الذكور إىل حوايل سن  -
 الرشد ويالحظ تفوق الذكور على اإل�ث يف كل من الطول والوزن.

ائف يصل الفرد إىل التوازن الغددي، واكتمال النضج للخصائص اجلنسية الثانويـة، ويـتم التكامـل عنـده بـني الوظـ -
 الفسيولوجية.

تكتمـل األســنان الدائمـة بظهــور أضـراس العقــل األربعـة، كمــا يكتمـل النضــج اهليكلـي والنضــج اجلسـمي يف �ايــة  -
 املرحلة.
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تبـدأ سـرعة منـو الغـدة التناسـلية الذكريـة يف هـذه املرحلـة حـىت تصـل إىل اكتمـال نضـجها يف الرشـد، ويسـتطرد منــو  -
 صل إىل وز�ا الكامل.الغدة التناسلية األنثوية حىت ت

تنضج درجة وضوح القوة البدنية عند الذكور عنها لدى اإل�ث مما جيعلهم يتفوقون عليهن يف األنشطة الر�ضـية  -
 .)360صفحة 1985(السيد،   خالل سنوات  هذه املرحلة

 : من أبرز مظاهرها ما يلي:مظاهر النمو احلركي -3-3-2
و اجلســم منــوا ســريعا، فينــتج عــن هــذا النمــو الســريع غــري املتــوازن ميــل املراهــق ألن يف بدايــة مرحلــة املراهقــة ينمــ      

يكون كسوال خامال قليل النشاط واحلركة، وهذه املرحلـة علـى خـالف املرحلـة السـابقة (الطفولـة املتـأخرة) الـيت كـان 
النمـو خـالل الطفولـة املتــأخرة يتميـز فيهـا الطفـل ابمليـل للحركـة والعمـل املتواصـل وعـدم القابليـة للتعـب، وذلـك ألن 

فــاملراهق يف بـــدء هـــذه املرحلــة يكـــون توافقـــه احلركــي غـــري دقيـــق فاحلركــات تتميـــز بعـــدم  يســري يف خطـــوات معتدلـــة.
االتساق، فنجد أن املراهق كثري االصطدام ابألشياء اليت تعرتض سبيله، وكثريا ما تسقط من بني يديـه األشـياء الـيت 

استقراره احلركـي التغـريات اجلسـمية الواضـحة واخلصـائص اجلنسـية الثانويـة الـيت طـرأت ميسك هبا.ويساعد على عدم 
ــزان.  ــة، ممــا يســبب لــه االرتبــاك وفقــدان االت عليــه، وتعرضــه لنقــد الكبــار وحتملــه العديــد مــن املســؤوليات االجتماعي

نشـاطه وميـارس املراهقــون  وعنـدما يصـل املراهـق إىل قـدر مـن النضـج، تصـبح حركاتـه أكثـر توافقـا وانسـجاما. فيـزداد
التـدريبات الر�ضـية حمـاولني إتقـان بعــض املهـارات احلركيـة الـيت حتتـاج اىل دقــة وآتزر حركـي مثـل العـزف علــى آالت 

 .)340صفحة 2003(معوض، .موسيقية وبعض األلعاب الر�ضية املتخصصة والكتابة على اآللة الكاتبة
 مظاهر النمو العقلي: -3-3-3
العقلية حنو التمايز والذي يقوم على الذكاء واإلدراك والتذكر والتفكري والتخيل.. فالقدرة العقلية لدى إن احلياة     

 املراهق تلعب دورا كبريا يف تكوين صورته عن ذاته وتقييمه هلا.
ال يف وتشري الدراسات إىل أن منحنيات منو الذكاء يف فرتة املراهقـة ال تظهـر علـى هيئـة قفـزة سـريعة كمـا هـو احلـ   

النمو اجلسمي. ويالحظ ز�دة القدرة على اكتساب املهارات واملعلومات وعلى التفكري واالستنتاج كما أن الفـروق 
ــاه  الفرديــة يف النــواحي العقليــة أتخــذ ابلوضــوح، وتبــدأ قدرتــه واســتعداداته يف الظهــور، كمــا تــزداد القــدرة علــى االنتب

 .)143صفحة 1983(زهران،  . واملالحظة والنقد واإلدراك
يصل النمـو يف الـذكاء إىل أقصـاه مـا بـني الثامنـة عشـر والعشـرين، أمـا القـدرات العقليـة األخـرى تسـتمر يف النمـو  -

والتباين والتمايز خاصة القدرات اللغوية وامليكانيكية واملكانية، مبعىن أن قدرة الفرد على فهم األلفاظ واستخدامها، 
ية وتركيبها، وقدرته على فهم األوضاع املختلفة لإلشكال اهلندسية تظل يف منوها وقدرته على حل األجزاء امليكانيك

املطرد خالل هذه املرحلة. وتبني البحوث أن هناك فروقا يف درجة منو هذه القدرات، وأن هناك فروقا واضـحة فيمـا 
يسـها اختبـارات يلحقها من ضعف بعد ذلك. فبعضها �خذ يف الضـعف بعـد سـن العشـرين وهـي القـدرات الـيت تق
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التجانس والتشابه، واالختبارات العددية وإكمال اجلمـل، وبعضـها األخـر يسـتمر يف الـز�دة بنسـبة ضـئيلة بعـد هـذا 
 السن وهي القدرات اليت تقيسها اختبارات معاين الكلمات واملعلومات العامة.

واخلطأ، ومن فهـم معـاين اخلـري والفضـيلة  املفاهيم والقيم األخالقية املتعلقة ابلصواب بيتمكن املراهق من استيعا -
والعدالة وغري ذلـك مـن القـيم األخالقيـة، كمـا تتبلـور لديـه القـدرة علـى اكتسـاب املهـارات العقليـة واملفـاهيم الالزمـة 

 للمواطنة الصاحلة.
 وما هو مثايل.يصبح املراهق أكثر قدرة على تقومي نفسه، واستخدام املناقشة املنطقية والتمييز بني ما هو واقعي  -
مييل املراهق يف حل مشـاكله العمليـة والعقليـة إىل فـرض الفـروض املختلفـة، وحتليـل املوقـف حتلـيال منطقيـا متسـقا  -

 وتزداد قدرته على التفكري املستقل واختاذ القرارات واصطناع فلسفة معينة له يف احلياة.
لتفكري مما يزيـد مـن قدرتـه علـى احلفـظ والتـذكر القـائم علـى يزداد طول فرتة االنتباه، كما تزداد القدرة على تركيز ا -

 الفهم واستنتاج العالقات.
تظهــر النظــرة املســتقبلية لــدى املراهــق يف هــذه املرحلــة وتبــدو اهتمامــات الــذكور حــول عــدد مــن جمــاالت احليــاة  -

 املستقبلية أكثر مما هو عليه لدى اإل�ث.
 مظاهر النمو اجلنسي: -3-3-4

ي لـــه أمهيــة يف حيــاة الفـــرد عامــة واملــراهقني خاصـــة، والنمــو اجلنســي مـــرتبط ابلنمــو اجلســـمي النمــو اجلنســ
. فالغريزة اجلنسية تعد مـن أقـوي الغرائـز أتثـريا )337صفحة 2003(معوض، .واالجتماعي والفسيولوجي واالنفعايل

ــة. والنمــو علــى الصــحة النفســية، ومــن أكثرهــا عرضــة للكبــت والضــبط مــن قبــل بعــض العــادات والقــيم ا الجتماعي
اجلنسي تبدأ عالمته بظهور العادة الشهرية عنـد اإل�ث مـع وجـود حـاالت أتخـر، وعسـر وغيـاب هـذه العـادة عنـد 
بعضهن. والسبب يف ذلك يرجع إىل وجود إضطراب هرموين أو أزمة نفسية أو مرض حاد. أما عند الذكور فتظهـر 

إنتاج السائل املنوي، والنمو اجلنسي له جـانبني: األول يتمثـل مع أول عملية قذف أو احتالم كدليل بيولوجي على 
أمـــا اجلانـــب الثـــاين فريتـــبط ابلنمـــو الـــوظيفي هلـــذه اخلصـــائص.  -يف اكتســـاب اخلصـــائص اجلنســـية األوليـــة والثانويـــة

لـغ يف فالوظيفة اجلنسـية تتطـور عنـد املراهـق ابلتـدرج، وللوسـط الرتبـوي العـائلي واملدرسـي واالجتمـاعي عامـة أتثـري اب
تطويرها وتوجيهها الوجهة الصـحيحة، فبعـد نضـج األعضـاء التناسـلية تبـدأ اهتمامـات املـراهقني تتمركـز حـول النمـو 

 احلاصل هلذه األعضاء. كما تنصب انشغاالهتم حول قضا� اجلنس وتفصيالته خاصة عند 
� وأسـرار اجلـنس، والتفكـري أكثـر يف الطرف األخر، فتزيد الطاقة اجلنسية لديهم من تطفلهم  ملعرفـة الكثـري عـن خبـا

ــة ترمــي إىل البحــث عــن املتعــة. وأي  ــا مــا تكــون هــذه العالقــات ســطحية وغــري اثبت تكــوين عالقــات عاطفيــة وغالب
ـــا مـــن مســـتقبله  ـــه التناســـلية ومتخوف ـــل يف النمـــو اجلنســـي يصـــبح ســـببه املراهـــق متشـــككا يف قدرات اضـــطراب أو خل

 قيق طموحاته.العالئقي، ويرى يف هذا عائقا يف حت
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ويف بعض األحيان تكون اإلجاابت اخلاطئة أو الغامضة، أو عدم الرد من قبل اآلابء، أو أسـاليب التنشـئة 
االجتماعيــة الرافضــة أو املقيـــدة للغريــزة اجلنســية، أو نقـــص التوجيــه الســـليم هلــا مــن األســـباب الكامنــة وراء احنـــراف 

ىل مصـادر خاطئـة حبثـا عـن إجـاابت الستفسـاراهتم، كمـا يقـدمون الوظيفة اجلنسية عنـد بعـض املـراهقني، فيلجئـون إ
اجلنســية الــيت جيــدون فيهــا متنفســا هلــذه الطاقــة، واالســتمناء أو العــادة الســرية كمــا  تعلــى ممارســة بعــض الســلوكيا

لألعضاء اجلنسية انتشارا بني املراهقني، فبواسطتها يتعمدون اإلاثرة الذاتية      تيسميها البعض من أكثر السلوكيا
  .فقط بل حىت اإل�ث يقبلن عليها  التناسلية بغية احلصول على اللذة. وهذه العادة ليست مقصورة على الذكور

وقــد اعتربهــا بعــض البــاحثني الغــربيني أ�ــا ســلوك عـــاد� وأســلوب تعبــريي للحالــة اجلنســية. ومــن مظــاهر النمـــو    
 ةاملراهقات. وخالل هذه الفرتة تتغري نظرة املراهق من الرومانسياجلنسي االعتناء الزائد ابملظهر اخلارجي خاصة عند 

إىل امليول اجلنسية الصرحية، ومن نظرة مثالية إىل نظرة جنسية، ويظل املراهق متأرجحا بني حبـه الرومانسـي ودوافعـه 
 اجلنسية املتحفزة حىت تنتهي فرتة املراهقة.

يـودا للنشـاط اجلنسـي واألسـلوب الـرافض هلـذا النشـاط جنـد التصـور وبني التفسري الغريب الليـربايل الـذي ال يضـع ق   
اإلسالمي الذي يعرتف هبذا النشاط، وال ينظر إىل العالقة بني الرجل واملرأة على أ�ا رابط من أجل إشباع جنسـي 

ســن  فقـط، بـل ينظـر إليهـا ز�دة علـى ذلـك، علـى أ�ـا عالقـة سـكينة ومـودة، وعنـدما زامـن ظهـور البلـوغ مـع بدايـة
الرشـد قــد حسـم املوقــف بتوجيهـه الســليم والطبيعـي للطاقــة اجلنسـية، ألن حتمــل املسـؤولية مــن حيـث ترتيــب الثــواب 

 توالعقاب دنيو� وأخـرو� تبـدأ بدايـة املراهقـة. وغالبـا مـا ينصـح ابلـزواج املبكـر كحـل �جـع للقضـاء علـى السـلوكيا
الشــاذة والتذبــذب يف العالقــات اجلنســية وتغلـــب  تلوكيااجلنســية املنحرفــة يف هــذه الفــرتة. وبغــض النظــر عــن الســ

اجلانب العاطفي فيها فإن هذه املظاهر مؤشـرا علـى تطـور النشـاط الـوظيفي للخصـائص اجلنسـية املكتسـبة ويف هـذا 
 .   )101 ةصفح1989 ،البستاين(.تكمله للنمو العام

 مظاهر النمو االنفعايل: -3-3-5
ــه الغــددي يتميــز املراهــق يف هــذه املرحلــة بشــ ــأثر واحلساســية اإلنفعاليــة، وذلــك نتيجــة الخــتالل توازن دة الت

نتيجة التغـريات اجلسـمية والنفسـية  ،تتميز هذه املرحلة بقلقحبيث  (Peeters,1998 p 13) .واهلرموين الداخلي. 
اهـق متجليـا يف عـدم الثبـات االنفعـايل للمر  واليت تؤدي ابملراهق إىل القلق اجلنسـي، مثلـه كـأي دافـع آخـر. ويالحـظ

حتول سلوكه بني سلوك األطفال وتصرفات الكبار، وتغري شعوره بني احلب والكراهية والشجاعة واخلوف، االنشراح 
   .)166صفحة 1991(خمول،  .و االكتئاب، التدين و  اإلحلاد، احلماس والالمباالة

 ومن مظاهر االنفعالية يف هذه املرحلة ما �يت:
فق مع املتغريات اليت تطرأ على جسمه وتقبلها ويرتبط شعوره ابلرضا أو عدمـه مبـدى اقرتابـه أو حياول املراهق التوا -

 ابتعاده من النموذج الذي يتصوره لنفسه أو من الصورة اليت يود أن يكون عليها.
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صــادر يــزداد شــعور املراهــق بذاتــه ويتجلــى ذلــك يف مشــاعر التمــرد والعصــيان والثــروة والغضــب الــيت يبــذهلا حنــو م -
  الســلطة يف األســرة واملدرســة واجملتمــع وخاصــة تلــك الــيت حيــس أب�ــا تعيــق نشــاطه وحتــول بينــه وبــني حتقيــق غا�تــه

 .)142صفحة 1993(عريفج، 
نتيجة تضارب االنفعاالت وعـدم اسـتقرارها يـؤدي ذلـك ابملراهـق إىل الشـعور ابليـأس والقلـق والشـعور ابإلخفـاق  -

وائه الذايت وميله للعزلة، والعجز املادي قد يكون السبب املباشر الذي حيول دون واإلحباط الذي ينعكس على انط
 حتقيق رغباته وأهدافه.

يعتقد املراهق أن الكبار ال يفهمونه ويريـدون السـيطرة عليـه وأن أفكـارهم قدميـة، وأن اجملتمـع ال يسـاعده، فيفسـر  -
ســــلوك التحــــدي والعصــــيان واالحنــــراف وخمالفــــة  املســــاعدة أو النصــــيحة علــــى أ�ــــا تســــلط وإهانــــة. ومــــن مظــــاهره

   )218صفحة 2003(الشيباين، .اجلماعة
أتخــذ عاطفــة احلــب يف هــذه املرحلــة ابلتبلــور، ومــن املعــروف أن احلــب املتبــادل يعــد مــن أهــم خصــائص النمــو  -

 االنفعايل، نظرا ملا يرتتب عليه من إحساس ابلقبول من اآلخرين.
لقوة واحلساسية املفرطة وعدم الثبات، مما حول دون حتكمه يف املظاهر اخلارجيـة حلالتـه تتسم انفعاالت املراهق اب -

االنفعالية، فهـو قـد يضـحك يف موقـف جـاد أو حمـزن، مث يستشـعر خطـأ وينـدم، وقـد يتصـرف تصـرفا غـري الئـق، مث 
 موما مهموما.يعود ليلوم نفسه وتنتابه الكآبة ووخز الضمري وأحيا� يبدو مسرورا مبتسما مث يصبح مغ

تتأثر استجاابت املراهق االنفعالية إىل حد كبري مبستو�ت املعايري والقـيم الـيت تفرضـها اجلماعـة والثقافـة القائمـة  -  
على أفرادها املختلفني. وعليه فإن أكثر ما خيشاه املراهق هو أن يشذ سلوكه عن إطار اجلماعة اليت يتفاعـل معهـا، 

، وتــــــؤثر هــــــذه اخلشــــــية يف انفعاالتــــــه ومتيــــــل بــــــه إىل الشــــــك يف أفعالــــــه وأفعــــــال أو يهــــــبط عــــــن معايريهــــــا وقيمهــــــا
 .)317صفحة  2003(معوض، .اآلخرين

 تؤدي مشاعر املراهق املتعلقة ابجلنس إىل إحساسه ابلذنب واخلطيئة. -  
 يالحظ الرتدد يف سلوكه نتيجة عدم الثقة يف نفسه. -  
طى املراهـق حـدود الزمـان واملكـان، ويف اخليـال حيـل مشـكالته وحيقـق يكون خياله خصبا، ويف عامل اخليال يتخ -  

 رغباته.
ويف أحـالم اليقظــة ختتلــف الرغبــات ابلواقــع، وحيتــل دور البطــل ويشــعر أبمهيتــه، وحيقــق لنفســه األمــن والرغبــات  -  

يهــا، ويف أحــالم واحلاجــات غــري املشــبعة حتــت الضــغوطات االجتماعيــة، وجيــد مهــراب مــن املواقــف الــيت ال يســرتيح إل
 .(Bernard, 1992)  النوم يكون املراهق دائما هو البطل واملؤلف واملخرج

مــــــن خــــــالل مــــــا تقــــــدم جيــــــب االهتمــــــام مبشــــــاكل املراهــــــق االنفعاليــــــة واملبــــــادرة إىل حلهــــــا وعالجهــــــا قبــــــل أن 
اليقظـة، وتـوفري اجلـو تستفحل،ابإلضافة إىل العمل على ختليصه من التناقض االنفعايل، واالستسـالم الزائـد ألحـالم 
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ــزم مــا يكــون ابلنســبة للنمــو االنفعــايل الســوي للفــرد املراهــق وحتقيــق الصــحة  ــة وهــو أل امللــيء ابحلــب والفهــم والرعاي
 النفسية.

 مظاهر النمو االجتماعي: -3-3-6
للمراهــق هــو جانــب مهــم مــن جوانــب النمــو النفســي الــيت ميــر هبــا املراهــق  يال شــك أن النمــو االجتمــاع

النمــو اجلســمي، واجلنســي والنمــو العقلــي والنمــو االنفعــايل، فكــل هــذه جوانــب خمتلفــة مــن جوانــب النمــو جبانــب 
تتكامـل فيمـا بينهـا رغــم اختالفهـا لكـي تسـهم يف نقــل الفـرد مـن مرحلـة الطفولــة إىل مرحلـة املراهقـة، وهـي إن صــح 

كل سـلوكه وتضـعه علـى حافـة مرحلـة التعبري، إمنا هي تغـريات سـريعة ومتالحقـة تغشـى شخصـية املراهـق عامـة وتشـ
 .)267صفحة 2003(عبد هللا، . جديدة من النمو

ـــة  ـــه يف مرحل ـــر اتســـاعا ومشـــوال عن ـــة يف مرحلـــة املراهقـــة أب�ـــا أكثـــر متـــايزا وأكث ـــات االجتماعي تتمـــايز العالق
تمر عمليـة التطبيـع الطفولة، فبنمو الفرد تـزداد وتتسـع أفـاق عالقاتـه االجتماعيـة لتتـابع مراحـل النمـو املضـطرد. وتسـ

 والتنشئة االجتماعية.
تزداد جماالت النشـاط االجتمـاعي يف هـذه املرحلـة ويتنـوع االتصـال الشخصـي ابملدرسـني والقـادة والرفـاق   

واملخالطني اآلخرين والذين يتفاعل معهم املراهق على مدى أكثر تنوعا ومشوال . وابتساع دائرة العالقـات والتفاعـل 
ــة الــيت تطبــع ســلوكه يف مرحلــة الطفولــة فيحــاول أن �خــذ  االجتمــاعي، يــتخلص املراهــق مــن بعــض جوانــب األ�ني

 ويعطي ويتعاون مع اآلخرين.
وأثناء تفاعل املراهق وتعامله مع اآلخرين تتأكد لديـه مظـاهر الثقـة ابلـنفس، وأتكيـد الـذات، حماولتـه إشـعارهم       

اية مبظهره وملبسه وطريقة حديثة، فنجده يتحدث كثريا عن نفسه كفرد له كيان مستقل، ولذا جند ميل املراهق للعن
 مع اجلنس األخر. هوعن قدراته وتفوقه يف جماالت التحصيل الدراسي، أو الر�ضة، أو عن جوالته وغراميات

اعـة ويف هذه املرحلة يثور املراهق ويتمـرد علـى سـلطة األسـرة واملدرسـة وقيودمهـا. ومييـل بطبيعتـه لالنـدماج مـع مج    
األقران، واالمتثال آلرائها ، فيستبدل إبخالصه ألهل بيته إخالصا ألصدقائه وزمالئه، فعن طريق مجاعـة األصـدقاء 
اليت هي خري متنفس له، جيد الراحة النفسية اليت تقيه وختفف عنه عوامل الكبت واإلحباط ولذا يتولد لدى املراهق 

ــه يف االســتحواذ علــى إرضــائها واالنــدماج حتــت لوائها.ويقبــل كــل مــا  شــعور ابلــوالء واالحــرتام هلــذه اجلماعة،ورغبت
يصدر عنها عـن طيـب خـاطر. وشـعور املراهـق ابتفاقـه مـع اجلماعـة ووحدتـه معهـا جيعلـه حيـس أبنـه لـيس وحيـدا يف 

لصـديق ولذا جند أن املـراهقني مييلـون لتكـوين الصـداقات والبعـد عـن العزلـة واالنطـواء، فيخلـو ا أزمته اليت يتجاوزها.
لصــديقه، وحيكـــي لــه مغامراتـــه مــع أفـــراد اجلــنس اآلخـــر، ونشــاطه الر�ضـــي وكيفيــة متضـــيه وقــت فراغـــه. مثــل هـــذه 

 العالقات وتبادل املعلومات تثري حياة املراهق وتساعد على منو شخصيته.
 وميكن تلخيص أهم خصائص ومظاهر النمو االجتماعي فيما يلي:          
 راهق لالستقالل والتحرر من قيود األسرة وتبعيتها.: مييل املاالستقالل -أ 
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 الوالء جلماعة األصدقاء يف الوقت الذي يسعى للتحرر من قيود األسرة.  -ب     
 والثورة: يثور على األسرة ويتحداها ومتتد ثورته ومترده إىل املدرسة واجملتمع بتقاليده وقيمته. التمرد -ج      

ا تربز الشخصية وتتميز ابلقوة والتماسك، وخيتـار عامـة األفـراد الـزعيم مـن الزعامة: امليل للزعامة عندم -د
ــة، والقــدرة علــى حــل مشــكالت اجلماعــة  ــة أو جســمية أو اجتماعي ــنهم الــذي يتصــف مبميــزات عقلي بي

 والتصرف فيها.
 امليل للجنس اآلخر: مييل املراهق إىل اجلنس اآلخر وحياول أن جيذب انتباهه. -ه
فهو يتنافس يف  افسة بني املراهق وإخوته أو أترابه، وأتخذ املنافسة شكال فرد�.املنافسة: تشتد املن -و

التفوق والتحصيل الدراسي والنشاط الر�ضي، والفين كالتمثيل واملوسيقى والرسم.... وقد يزداد 
التنافس فتسيطر نزاعات األ�نية ويبدو ذلك يف شكل صراع ومعا�ة وتوتر، فيصاحب ذلك الكيد 

حياة الفرد وتنمي مواهبه  ياملعقول، تثر . وقد تكون النافسة ظاهرة صحية يف إطار واالنتقامة والوقيع
وقدراته وتشحنه على التقدم واالرتقاء. وتتطور املنافسة إىل مستوى يسودها روح الفريق الذي يعمل يف 

 . )352صفحة 2003(معوض،   .تناسق وتكامل وتعاون
 ت املراهق:العوامل املؤثرة يف انفعاال -3-4

 تتلخص هذه العوامل يف التغريات اجلسمية واجلانب العقلي والعالقات االجتماعية والشعور الديين.
 :التغريات اجلسمية -أ       

تتأثر انفعاالت املراهق بنمو الغدد الصماء أو ضمورها، فنشاط الغدد التناسلية بعد سكو�ا طوال مرحلة  
شاطها طول الطفولة، كل هذه عمليات داخلية هلا أاثرها النفسـية االنفعاليـة يف الطفولة، وضمور غدد أخرى بعد ن

الفـــىت أو الفتـــاة، كمـــا تتـــأثر انفعاالتـــه ابلتغـــريات الظـــاهرة الـــيت تطـــرأ علـــى أجـــزاء جســـمه، وبتغـــري النســـب اجلســـمية 
الرجولـة أو دليـل األنوثـة ألعضائه، وال بد أن يفهم البـالغ أن هـذه التغـريات طبيعـة، حـىت يتكيـف معهـا، وإ�ـا دليـل 

 الكاملة.
 :العمليات العقلية -ب    

يتغري إدراك املراهق للعامل احمليط به نتيجـة للنمـو العقلـي يف جوانبـه املتمـايزة، وتتـأثر انفعـاالت املراهـق هبـذا  
منـه، فـال التغري، وتؤثر بدورها يف استجاابته، فقد يغضب ملوقف فهمه فهما خاطئا، أو ظـن أن اآلخـرين يسـخرون 

 بد من توضيح كل موقف حىت ال يفهم أي موقف فهما خاطئا .
 
 
 

 :العالقات العائلية -ج    
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يتأثر النمو االنفعايل للمراهق ابجلو االجتماعي السـائد يف عائلتـه، فـأي مشـاجرة تنشـأ بـني الوالـدين تـؤثر  
النفعايل، ومغاالة الوالدين يف السـيطرة علـى يف انفعاالته، وتكرار هذه املشاجرات يؤخر منوه السوي، ويعوق اتزانه ا

أمور حياته اليومية، واالستمرارية يف معاملتـه كطفـل صـغري حيتـاج إىل إرشـاد دائـم. وإعاقـة ميولـه وهوا�تـه وإخضـاعه 
لـى املايل الشديد الذي يهـبط مبكانتـه بـني الرفـاق، وإمهـال تدريبـه ع الختيار الوالدين ملهنته املقبلة، وشعوره ابحلرمان

ضبط انفعاالته منذ الطفولة. كل هذا يؤثر أتثريا ضارا يف منوه االنفعايل.وقد يثور املراهق على هذه البيئة، أو يكبت 
 هذه الثورة يف نفسه ليعاين بذلك ألوا� خمتلفة من الصراع النفسي.

 :سلوكيات مجاعة األقران وقيمهم -د  
لــيت تسـود مجاعــة األقــران، فيخشــى املراهــق أن يشــذ بســلوكه تتـأثر النــواحي االنفعاليــة لــدى املراهــق ابلقــيم ا

اجلديد عن سلوك اجلماعة اليت يتفاعل معها، أو يبتعد عن مستوى القيم الذي حتـدده. فاجلماعـة الـيت حتـرتم العمـل 
واجلــد تــدفع املراهــق إىل أن جيتهــد، حــىت حيــتفظ بعضــويته فيهــا، بــل وحيصــل علــى مركــز مرمــوق نتيجــة جهــده. أمــا 

اعة اليت تشجع التسرب من املدرسة أو االحنراف أبي صورة من الصور، فتدفعه إىل تقليدها يف ذلك وإن كان اجلم
 غري مقتنع به. فإن مجاعة األقران حتدد بسلوكها وقيمها ما يرضي املراهق وما ال يرضيه.

 لذا ينبغي على األسرة أن تراعي ما يلي:     
جيــب علــى الوالــدين أال يتشــاجرا أمــام األوالد، أو إشــعارهم أبي خالفــات بــني الوالــدين. ذلــك ألن الطفــل أو  -  

 املراهق يكره البيئة املليئة ابخلالفات، أو قد يكره أحد الوالدين.
والتوجيهـات  أال يتدخل الوالدين يف كل أمور حياة املراهق، ألنه يريد أن يشـعر ابالسـتقالل، فإنـه أصـبح رجـال. - 

 جيب أال أتتيه يف صورة أوامر.
ــنفس، مــع توجيهــه عنــدما يلــزم األمــر ابلنصــائح  -  ــدان املراهــق علــى االســتقالل واالعتمــاد علــى ال أن يشــجع الوال

 ومالحظة سلوكه ومعرفة سريته.
رفض، وال يســرفا  العنايـة ابجلانـب املـايل، فـال يضـيقا عليـه فينحـرف ليحصـل علـى املـال، أو يشـعر ابلدونيـة أو الـ - 

 كذلك يف إعطائه فينحرف أيضا.
 معرفة مجاعة األقران اليت ينتمي إليها ضرورية، حىت تعرف من هو وكيف يسلك. - 
نصح املراهق واستشارته يف السلوكيات اخلاطئة اليت تسلكها مجاعته أو عناصر منها، حىت يتجنب هو مثل هذا  - 

 السلوك.
 قله يف نقد ما يرى أو يسمع.تشجيع املراهق على استخدام ع - 
 .)78صفحة  (طه، بدون اتريخ  .إاثرة نوازع اخلري لدى املراهق وحتفيزه على خدمة اآلخرين - 
 
 العوامل املؤثرة يف النمو االجتماعي للمراهق: -3-5
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 هنـاك العديـد مــن العوامـل الــيت تـؤثر يف النمــو االجتمـاعي للمراهـق، وحنــاول يف هـذا اجلانــب التطـرق ألهــم
 سلوك الفرد ومنوه االجتماعي. ىهذه العوامل واليت تتلخص يف األسرة واملدرسة ومجاعة األقران ملا هلا من أتثري عل

 :األسرة - 1
لألسرة أثر هام يف شخصية املراهق، وهي ختتلف مـن حيـث تنظيمهـا وحجمهـا ومـن حيـث عـدد أفرادهـا  

لك مركزهـا االجتمـاعي واالقتصـادي، وأهـم مـا يتـدخل يف وأعمارهم، مث من حيـث العالقـات االنفعاليـة بيـنهم. وكـذ
تتـأثر  توبـني إخوتـه، وهـذه العالقـا هالتكوين النفسي للمراهق هـو العالقـات العاطفيـة اجليـدة بينـه وبـني والديـه وبينـ

ت دون شك بعدد األفراد ومركز املراهق منهم. تتطلب تربية املراهق الصـحيحة أسـرة سـوية يسـودها االتـزان والعالقـا
السليمة، اليت توفر للمراهق اإلشباع العاطفي والشعور ابالنتمـاء وتقـدير الـذات، وتتسـع إىل جمـال الثقـة بـني املراهـق 

صـفحة  2004(يونس،  .ووالديه، فالثقة املتبادلة هلا أثرها اهلام يف االستقرار االنفعايل والنضج االجتماعي للمراهق
143(. 

ـــد لـــوحظ أن الطفـــل حـــني يراهـــق يصـــبح أكثـــر حساســـية ملركـــز أســـرته االجتمـــاعي وأســـلوب حياهتمـــا  وق
 وإمكانياهتما املادية، وكثريا ما يقارن بني والديه وغريمها من األفراد.

فيجب على األسرة مساعدة املراهق على بناء الثقة بنفسه وإعطائه الفرصة ليعرب عن أرائه وأفكاره ومناقشته فيها  -
طائــه بنفســه وتكــوين مبــادئ ومعــايري صــحيحة تتفــق واجملتمــع الــذي يعــيش مبرونــة وهــدوء، حــىت يســتطيع كشــف أخ

 ا، منهـــاســـتقالليته ورغبتــه يف التحـــرر مــن قيودهـــا بطــرق عـــدة فيــه. كمـــا جيــب عليهـــا أيضــا أن تســـاعده تــدرجييا يف
لـى التصرف املادي،وكذا اختيار األصدقاء إال بقدر.على أن يكون ذلك عن طريـق التوجيـه ال األمـر. ومسـاعدته ع

 .  )355ص 2003(معوض، .اجتياز مرحلته هبدوء واتزان وهذا لتحقيق توافقه االجتماعي
 : املدرسة -2

املدرسة هي الوسط الذي �خذ بيد النشء من املنزل إىل اجملتمـع األكـرب، مهيئـني للعمـل والبنـاء فيـه. ومـن 
درسة توفر للمراهق حياة اجلماعة الـيت يصـعب واجبها هتيئة اجلو املالئم للنمو السليم يف كل مرحلة من املراحل. وامل

أن جيدها يف األسرة، الختالف نوع التفاعل وشكل العالقات بداخلها، وهـي بـذلك تـؤثر يف تغيـري اجتاهـات الفـرد 
املراهـق حيـث أن تغيـري اجلــو االجتمـاعي يـؤدي إىل تغيــري يف التفكـري واالجتاهـات، كمــا أن مجاعـة الفصـل كجماعــة 

ريها أيضا يف سلوك املراهق الذي يرغب يف القبول االجتماعي، وإشباع الشعور ابالنتماء فيمتثل عادة فرعية، هلا أتث
ملعايريهـا وأسـلوب سـلوكها. فـإذا اسـتطاعت املدرسـة أن تـوفر جـوا اجتماعيـا سـليما، حيقـق التناسـق واالنسـجام بـني 

هناك كثري من الوسائل اليت تستطيع املدرسة مجاعة التالميذ، تكون قد مهدت الطريق لنمو متكامل لدى املراهق. و 
أن حتقق من خالهلا حياة مدرسية تعـني التالميـذ علـى تنميـة شخصـياهتم. فالقيـادة الدميقراطيـة مـثال الـيت تشـع منهـا 
روح العدالة واملساواة والتفاهم. كفيلـة إبخـراج شخصـية متزنـة ميكنهـا حتمـل مسـؤولياهتا إبجيابيـة وفاعليـة، واملراهـق مل 

عــد طفــال ومل يصــبح بعــد راشــدا، فهــو حيتــاج إىل مثــل هــذا النــوع مــن القيــادة الــيت تعطيــه مــن الثقــة يف نفســه قــدرا ي
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يسـاعده علـى مقابلـة الصـعوابت وحـل املشـكالت وتعـوده احـرتام الغـري، وتقبـل املعارضـة والقـدرة علـى النقـد الــذايت 
ليت تتمثل يف سلطة متزمتة يف اإلدارة أو املدرسني متـأل .... اخل. وعلى العكس من ذلك فإن القيادة الديكتاتورية وا

جو املدرسة ابخلوف والرعب، مما يؤدي إىل االنفجار أحيا� داخل الفصل أو خارجه، أو اللجوء إىل حيل ملتويـة، 
ونتيجــة مثــل هــذه القيــادة تكــون شخصــيات فاقــدة الثقــة بنفســها  .حيــاول هبــا املراهــق اســرتجاع شــعوره بذاتــه وحبريتــه

هذا ومن الضروري أن تكون هناك جمموعة مـن اللـوائح والقـوانني الـيت تـنظم العالقـات القائمـة يف املدرسـة،  .وبغريها
ســواء بــني التالميــذ وهيئــة التــدريس واملشــرفني أو بــني التالميــذ أنفســهم. وتســتطيع املدرســة مــن خــالل هــذه اللــوائح 

نظمـة، وذلـك عـن طريـق إشـراك التالميـذ يف وضـعها والقيـام علـى امل ةوالقوانني أن تنمـي يف تالميـذها احليـاة اجلماعيـ
صادر من التالميذ  هـتنفيذها. فيشعرون أ�ا ليست مسلطة عليهم من اخلارج وهذا النوع يسمى ابحلكم الذايت، ألن

موقـف أنفسهم. وأتيت أمهية احلكم الذايت من أن كثري من التالميذ خيشون خمالفته خوفـا مـن الوقـوف أمـام زمالئهـم 
أيضــا أن تنمـــي يف تالميــذها أمنـــاط  ةاهتــام، ممـــا يــؤثر علـــى مكــانتهم االجتماعيـــة بــني األصـــدقاء. وتســتطيع املدرســـ

الســلوك االجتمــاعي الســليم. مــن خــالل نــواحي النشـــاطات املختلفــة ســواء الر�ضــية أو االجتماعيــة. فمــثال تتـــيح 
للتعـاون واالحـرتام ...اخل. فعلـى املدرسـة أن تراعـي اشـرتاك ممارسة األلعاب الر�ضية املختلفة للتالميذ فرصا متنوعـة 

ألن ذلـك قـد  ،مجيع التالميذ يف ذلك وال تركز اهتمامها على تكوين فرق ر�ضـية بغـرض الفـوز فقـط يف املنافسـات
 يؤدي إىل ظهور أشكال من التنافس غري املرغوب.

 مجاعة األقران:  -3
ي أمام املراهق، فال تبقى األسرة حمور التفاعل لديه كما كانت يف ببلوغ سن املراهقة يتسع اجملال االجتماع

السابق، بل ميتد هذا اجملال إىل عالقات خارجية تتمثل أكثر ما يكون يف هذه الفرتة يف تكوين األصـدقاء، وتصـبح 
املراهـق  الصداقة اليت كانت تتصف ابالتساع والسطحية يف مرحلـة الطفولـة املتـأخرة أعمـق وأشـد. فنجـد أن صـداقة

تتحــول مــن الصــداقات املؤقتــة إىل الصــداقات األكثــر دوامــا ومتاســكا وثبــاات. كمــا تتميــز بنــوع مــن التغــاير والتمــايز، 
" املوثـوق Runer" رانـر" " مبعىن أن أصدقاء املراهق ال يكونون على درجة واحـدة مـن القـرب منـه فمـنهم كمـا يـرى

على األصدقاء أن يكونوا مـن نفـس اجلـنس، و ميكـن تفسـري ذلـك به واملقرب والرفيق والصاحب .... اخل. ويغلب 
أبن البيئة نفسها تفرض التفريق بـني اإل�ث والـذكور. واختيـار املراهـق ألصـدقائه مـن نفـس اجلـنس لـيس إال إحـدى 

نــان. احملـاوالت الـيت يبـذهلا لالرتبـاط بقـيم البيئـة، حـىت حيقـق لنفسـه القبـول االجتمـاعي الـذي يشـعره ابألمـن واالطمئ
والصداقة ليست مظهرا من مظاهر النمو االجتماعي فقط، بل هي مظهر من مظاهر ز�دة الشعور ابلذات، وهـي 

و جلماعة األصدقاء أثر كبـري  تدل على رغبة املراهق يف تدعيم موقفه إزاء الراشدين وحتقيق حترره من سلطة الكبار.
السـلوك بنـوع العالقـة القائمـة بـني مجاعـة األصـدقاء،  اتأثر هذعلى سلوك املراهق قد يفوق أثر املنزل أو املدرسة. وي

وابلعـادات والتقاليـد الـيت تفرضـها اجلماعـة علـى أفرادهـا. وأمهيـة هـذه اجلماعـة ترجـع إىل أ�ـا هتيـئ لـه اجلـو املناسـب 
ن حيـث قبولـه للمعامالت االجتماعية مع الغري، وتنمي فيه روح اإلنتماء، وتـربز مواهبـه وتـؤثر علـى منـوه اخللقـي، مـ
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 للمعايري والقيم والتقاليد. هذا إىل أن مجاعة األصدقاء أحيا� قد تسلك مسـلكا عـدوانيا، اجتـاه اجلماعـات األخـرى
فتنحرف بنشـاطها، وتتعصـب آلرائهـا وتقاليـدها. وقـد تنبـذ أي فـرد مـن أفرادهـا إذا شـذ عـن نشـاطها. كمـا أ�ـا قـد 

ني اجملتمع من حوهلا أو تنحدر إىل طريق خاطئ فتخرب وتعتدي .... حتيط سلوكها ابلسرية وتضع احلدود بينها وب
 اخل.
ويالحظ أن انضمام املراهق إىل مجاعة من املنحرفني، قد يرجع إىل احلرمان العاطفي وعـدم إشـباع حاجاتـه إىل      

أتكيـد ذاتــه وإشــباع االنتمـاء داخــل األسـرة. أو لشــعوره ابلقلـة والتفاهــة فينــدفع إىل أول مجاعـة يســتطيع مـن خالهلــا 
دوافعــه إىل القبــول واالنتمــاء. و يف هــذه احلالــة علــى األســرة أن تعــاجل مثــل هــذا املوقــف حبــذر واتــزان فــال تلجــأ إىل 
التهديد والوعيد، بل تبحث عن أصل الداء، وتعيـد النظـر يف العالقـة بينهـا وبينـه لتعـرف حقيقـة مـا يتطلـب املوقـف 

 .)145-144صفحة  2004(يونس،  .من عالج
ميكــن متييــز أشــكال عامــة عــن املراهقــة مــن حيــث التوافــق مــع الــذات ومــع اآلخــرين ومــن  أمنــاط املراهقــة: -3-6 

 حيث عدم التوافق. وفيما يلي شرح ألمناط املراهقة:
 املراهقة املتوافقة السليمة:  -أ

عـــن الـــذات  لرضـــااتتميـــز ابإلســـتقرار العـــاطفي وتكامـــل االجتاهـــات، والتوافـــق مـــع الـــذات ومـــع اآلخـــرين، 
هـذه املراهقـة هـي الـيت تـوفرت هلـا املعاملـة األسـرية السـميحة  والقدرة على حتمـل اإلحبـاط وجتـاوز القلـق. واالعتدال

الـيت تتســم ابحلريـة والــتفهم، واحــرتام رغبـات املراهــق وعلـى أتكيــد الثقــة ابلـنفس، وشــعور املراهـق بقيمتــه. إضــافة إىل 
 )112صفحة 1976(الغزي،  اجلو األسري اهلادئ.

 املراهقة اإلنسحابية املنطوية: -ب
تتميز ابإلنطواء واالكتئاب والسلبية والرتدد واخلجل والشعور ابلنقص ، وقلة النشاط واإلستغراق يف أحالم   

اليقظـة الــيت تــدور حــول موضــوعات احلرمـان. والتثبيــت علــى املراحــل الطفوليــة مـن النمــو واالجتــاه إىل النزعــة الدينيــة 
هـذه املراهقـة �مجـة ..)121صـفحة1986(زيـدان،  .فـة حبثـا عـن الراحـة النفسـية واخلـالص مـن مشـاعر الـذنباملتطر 

عن اضطراابت اجلو النفسي يف األسرة لسيطرة الوالدين، احلماية الزائدة،ضعف املسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي. 
لتثبيـت علـى األدوار األوىل لنمـو أدوار التخلف يف التكـوين اجلسـمي وسـوء احلالـة الصـحية، نقـص إشـباع احلاجـة وا

 السنة األوىل من العمر.
 
 

 املراهقة العدوانية املتمردة:  -ج
مساهتـــا الثـــورة ضـــد الســـلطة واالحنـــراف اجلنســـي، وامليـــل لـــألذى والتـــدمري، التـــأثر الســـريع أببطـــال الـــروا�ت 

س األخالقـي واالجتماعي.األسـباب هنـا واألفالم، الشعور ابلظلم والقلق، واالستغراق يف أحالم اليقظـة ونقـص احلـ
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تعود إىل الرتبية الضـاغطة املتزمتـة و القمعيـة، أو ضـغطها أو رخاوهتـا، ممـا يعيـق تكـوين الضـمري األخالقـي والكـوابح 
 الداخلية.

 املراهقة املنحرفة: -د
لة أخالقيا.ويكون سـببها مساهتا االحنراف اخللقي واجلنوح املضاد للمجتمع، واالنتماء إىل أسرة مفككة أو منح     

ــة وقصــور الرقابــة األســرية أو ختاذهلــا. جتاهــل رغبــات الولــد وحاجاتــه،  مــرور الفــرد خبــربات شــاذة وصــدمات عاطفي
الـنقص اجلســماين والضــعف العقلــي وســوء احلالــة االقتصــادية لألســرة.كما أن هــذا النــوع مــن احلــاالت ميثــل الصــورة 

فإذا كانـت الصـورتني السـابقتني غـري متوافقـة أو غـري متكيفـة، إال أن  مـدى املتطرفة للشكلني املنسحب والعدواين. 
 1976(الغـزي،   االحنراف ال يصل يف خطورته إىل الصـورة السـادية حيـث جنـد االحنـراف اخللقـي واإل�يـار النفسـي

 . )113صفحة 
 أمهية املراهقة: -3-7  
يقــة فاصــلة مـن الناحيــة االجتماعيــة، إذ يـتعلم فيهــا املراهــق ترجـع أمهيــة دراســة مرحلـة املراهقــة إىل أ�ــا مرحلـة دق -أ 

 حتمل املسؤوليات االجتماعية كمواطن يف اجملتمع.
يكـــون املراهـــق أفكـــاره عـــن الـــزواج واحليـــاة األســـرية، وكـــذلك املهنـــة. والـــدور االجتمـــاعي الـــذي ســـيقوم بـــه يف  -ب

 املستقبل ويعد نفسه هلذه األمور.
ــه وتوجيههــا وإرشــادها تشــكيل وإعــداد الثــروة ال -ج بشــرية مــن حيــث اكتشــاف قــدرات الفــرد واســتعداداته ومهارات

ــــا  ــــاء اجملتمــــع حضــــار�، ثقافي ــــنمط الرتبــــوي الســــليم. حــــىت يــــتمكن كــــل فــــرد مــــن املســــامهة يف عمليــــة بن حســــب ال
 .حيث أصبح يقاس تقدم الشعوب مبقدار ما تتيحه من فرص متكافئة لتحقيق أقصى منو ممكن له.اوإنتاجي

ـــى  -د ـــدين واملـــربني، ولكـــل مـــن يتعامـــل مـــع املراهـــق حـــىت يقـــف عل ـــك أتيت أمهيتهـــا ابلنســـبة للوال ابإلضـــافة إىل ذل
 اخلصائص واألسس النفسية هلذه املرحلة، ويراعيها يف تربية وتوجيه املراهقني.

ان مراهقــا أو دراســة ســيكولوجية حتقــق غرضــا نظــر� وهــو تــوفري وحماولــة تبيــني ابلدراســة ملعرفــة الــذات ســواء كــ -ه
 راشدا. ومن هذه املرحلة يساعد على حتسني فهم الذات.

 
 
 
 
 مظاهر املراهقة: -3-8 
 النمو الواضح املستقر حنو النضج يف كافة مظاهر وجوانب الشخصية. -
 التقدم حنو النضج اجلسمي. -
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 التقدم حنو النضج اجلنسي. -
 التقدم حنو النضج واالستقالل االنفعايل. -
حنــو النضــج العقلــي واكتشــاف قــدرات الفــرد واســتعداداته ومواهبــه، وذلــك مــن خــالل اخلــربات واملواقــف التقــدم  -

 والفرص اليت مير هبا الفرد.
التقــدم حنــو النضــج والتطبيــع االجتمــاعي، واكتســاب املعــايري الســلوكية واالجتماعيــة، واالســتقالل االجتمــاعي.  -

 ة واختاذ قرارات تتعلق ابالختيار الرتبوي  واملهين والزواج.حتمل املسؤوليات وتكوين العالقات االجتماعي
حتمــل مســـؤولية توجيــه الـــذات، وذلــك بتعـــرف املراهـــق علــى قدراتـــه وإمكانياتــه واالعتمـــاد علــى نفســـه يف اختـــاذ  -

 القرارات.
 .)191ص2001(املنسي،.والتخطيط للمستقبلوحاضره اختاذ املراهق فلسفة يف احلياة،ومواجهة نفسه -
 حاجات املراهق البارزة يف مرحلة املراهقة: -3-9

إن التحول الكبري والنضج الواضح الذي يعرفه املراهق يف خمتلف نواحي شخصيته جيعله يعمل على إعداد 
نفسه وتدعيم مركزه، وتثبيت حقوقه من أجل أتكيـد ذاتـه، والعـيش حيـاة متكاملـة تشـبه حيـاة الراشـدين وذلـك مـن 

 مثلة يف:خالل بلوغ حاجاته واملت
 احلاجة إىل احلب واحملبة: -أ

مير املراهق مبرحلة يشعر فيها ابلوحدة والضياع النفسي لذلك حيتاج إىل سند نفسي يشد من أزره يف هذا  
ــة والــدفء مــن خــالل والديــه  الضــياع والوحــدة الــيت يعــيش فيهــا. فهــو حيتــاج إىل احلــب مــن األســرة والشــعور ابحملب

  علـى هـذه اإلحساسـات وهـذا الشـعور ابلوحـدة، فـاملراهق حيتـاج إىل أن ِحيـب وحيَّـب وإخوته ومعلميه، حىت يتغلـب
 .)401صفحة 1983(زهران، 

 احلاجة إىل االنتماء:  -ب
حيتاج الفرد املراهق إىل االنتمـاء إىل مجاعـة حتقـق لـه كافـة اإلشـباعات النفسـية واالجتماعيـة، ولـذلك جيـب 

ماته وكل األنشطة اليت جتذب املراهقني وتشعرهم ابالنتماء والوالء لألسرة على األسرة واجملتمع بكل مؤسساته ومنظ
واملدرســـة واجملتمـــع. وتكمـــن اخلطـــورة يف فشـــل األســـرة واملدرســـة يف حتقيـــق ذلـــك، يف توجيـــه املراهـــق إىل العصـــاابت 

 .)167صفحة 1987(عوض،  .اجلائعة واملنحرفة ليتحقق له ذلك
 
 

 ة:احلرياالستقالل و احلاجة إىل  -ج
ـــق بوالديـــه، ويرغـــب يف التحـــرر منهمـــا، وتكـــوين      يف هـــذه املرحلـــة يســـعى املراهـــق إىل الـــتخلص مـــن رابط التعل

 (Leif, 1971) .شخصيته. ويريد أن يبين حلياته النسق الذي يرضيه. وذلك ليربز شخصيته يف األسرة واجملتمع
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له معىن احلرية يف ظل القواعد، وجيب على األسرة حتقيق  ،مع املراهق جيب على األسرة من خالل تفاعلهاهلذا     
أال تكثر من تزمتها أو قيودهـا علـى تصـرفات وسـلوك املـراهقني، بـل عليهـا أن تتـيح هلـم فـرص احلريـة يف التعبـري عـن 
أنفســـهم. احلريــــة يف اختيـــار أصــــدقائهم، احلريــــة يف املمارســـة املشــــروعة لألنشــــطة االجتماعيـــة والر�ضــــية والرتوحييــــة 

 .)308صفحة 1978(عبد الرحيم،  .فيهيةوالرت 
 احلاجة إىل حتقيق الذات: -د

يلعـب مفهـوم الــذات، أي فكـرة املراهـق عــن نفسـه دورا هامـا يف هــذه املرحلـة، فـاملراهق يســعى مـن خــالل 
تفاعله إىل إثبات ذاتـه وأتكيـدها، ولـذلك جيـب علـى األسـرة أن تسـعى إىل حتقيـق ذات املراهـق ابن ال تتجاهلـه أو 

 امله على أنه مازال طفال صغريا.تع
 احلاجة إىل األمن: -هـ

وتتضمن احلاجة إىل األمن اجلسمي والصحة اجلسمية واحلاجة إىل الشعور ابألمـن الـداخلي، وإىل احلمايـة 
 .   )1985(زهران،. عن احلرمان من إشباع الدوافع وإىل املساعدة يف حل املشكالت الشخصية

 مشكالت املراهقة: -3-10  
جريت العديد من البحـوث الـيت تتنـاول مشـاكل املراهقـة، واختلفـت نتائجهـا وذلـك وفقـا لإلطـار النظـري أ
ووفقا للبيئة واختالفها وما يسودها من ثقافة وقيم وعادات وتقاليد وظروف اجتماعية  للباحث والبحث.والتجرييب 

نــا نالحـظ أن تلــك املرحلـة املتميــزة مــن واقتصـادية وسياســية قـد تشــكل ضــغوطا علـى املراهــق وتدفعـه لالحنــراف. وه
وهــي مرحلــة يغشــاها كثــري مــن املشــكالت الصــحية والشخصــية واالجتماعيــة  –مرحلــة املراهقــة  –عمــر اإلنســان 

واجلنسية... اخل. وكذلك جيب أن نالحظ أن تلـك املشـكالت تتفـاوت يف درجتهـا وشـدهتا ووضـوحا بـني اجلنسـني 
وهنــا ينبغــي أن �خــذ يف  مــن �حيــة أخــرى. ةســتو�ت االجتماعيــة واالقتصــاديوبــني امل ،الــذكور واإل�ث مــن �حيــة

ــة. طارهــا املراهــق.االعتبــار كــل الظــروف الــيت يعــيش يف إ ــة والبيئ وأن  ذلــك أن الســلوك هــو نتــاج التفاعــل بــني الوراث
م التوافـق النفسـي إمنا تشكل عامال أساسيا يف تشـكيل الشخصـية، هـذا إذا أرد� أن حنـدد أسـباب عـد ،الوراثة هبذا

 .)281صفحة 2003(عبد هللا، . واالجتماعي لدى املراهق
 وفيما يلي سنتناول املشكالت اليت تظهر يف فرتة املراهقة وهي :

مشكالت تتصـل ابلصـحة والنمـو: ومـن أهـم خصـائص ذلـك: األرق والشـعور ابلتعـب بصـورة سـريعة، قضـم  -أ   
 قبح املنظر فهذه األمور تكون ابلنسبة للمراهق مصدر قلق. األظافر، الغثيان، عدم االستقرار النفسي،

مشـــكالت خاصـــة ابلشخصـــية: ومـــن أبرزهـــا الشـــعور مبركـــب نقـــص، عـــدم حتمـــل املســـؤولية ونقـــص الثقـــة  -ب  
 ابلذات.
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مشــكالت أســرية: ومنهــا عــدم تــوفر حمــل خــاص بــه يف البيــت وعــدم اســتطاعته اخللــوة بنفســه يف داره، ووجــود  -ج
وبني والديه، التشـاجر والعـراك مـع إخوتـه، معاملتـه معاملـة الطفـل مـن قبـل الوالـدين، عـدم السـماح لـه احلواجز بينه 

 ابختيار أصدقائه.
مشكالت تتعلق ابملكانة االجتماعية: التهيب من مقابلة أفـراد غـري الوالـدين، القلـق اخلـاص ابملظهـر اخلـارجي،  -د

 الشعور ابحلاجة إىل األصدقاء.الشعور أبنه قد ال يكون حمببا من قبل اآلخرين، 
مشكالت تتعلق مبسـالة اجلـنس اآلخـر: وتتمثـل يف التخـوف مـن عـدم االسـتجابة، اإلصـابة ابلعلثمـة واالرتبـاك  -هـ

 عند حماولة التحدث للجنس اآلخر.
ق مشكالت متس املعايري األخالقية: االضطراب النفسي بسبب عـدم التمييـز بـني اخلـري والشـر، اخللـط بـني احلـ -و

 والباطل، عدم إدراك مغزى احلياة.
 مشكالت ترجع إىل اختيار مهنة معينة يف احلياة: عدم معرفته بكيفية البحث عن عمل. -ز
مشكالت تتعلق ابلدراسة واملدرسة: عدم القدرة على الرتكيز يف التفكري، عدم املعرفة بشأن االنتفاع ابلوقت،  -ي

   .)137صفحة 1994سماين، (اجل .الشك يف القدرات والتخوف من الرسوب
 مشكالت املراهق يف املرحلة الثانوية : -3-11

وتطـوير مسـتواهم وطموحـاهتم  يهدف التعليم الثانوي إىل إحداث تكيف بني الفروقات الفردية لدى التالميذ،      
المسـاواة االجتماعيـة هـو التصـادم بـني املتطلبـات االجتماعيـة وال ،ولكن ما يعرقل هذا املشـروع النبيـل .واهتماماهتم
ــة والــيت ميــر هبــا الفــرد يف هــذه املرحلــة، مــن جهــة، والــيت مــن ضــمنها عــدم االســتقرار  وكــذا األمــور النفســية الداخلي

ــيم والتكــوين. وتعــد مرحلــة  والفوضــى وعــدم االنتظــام، وكــل األزمــات النفســية الــيت تعرقــل الســري املثــايل لعمليــة التعل
وذلــك ألن املراهــق لــيس  .ســنة مــن املراحــل املهمــة يف حيــاة اإلنســان 21نة  إىل ســ 13املراهقــة والــيت متتــد مــن عمــر

أننـا نقـول أبن املراهـق هـو طفـل وراشـد يف نفـس " "E.kestembergحيـث يشـري " ،كما أنه لـيس براشـد.ابلطفل
والـيت ميـر  ولـيس راشـدا. وهـذا مـا يشـكل جـوهر األزمـة النفسـية يف هـذه املرحلـة  ،الوقت. لكنه يف الواقع ليس طفال

ــه علــى  )2(كــل مراهــق . ــه معتمــدا علــى الغــري إىل طــور يعتمــد في فــاملراهق يف هــذه املرحلــة يكــون يف طــور يكــون في
 (Braconnier, 2004 p398)  نفسه.
مليئـة ابلصـعاب واملشـكالت ، وقـد أشـار " Arnauld Gesell" إن مرحلة املراهقـة كمـا مساهـا "أرنولـد حيـزل     

إىل أن هـذه املشـكالت كثـرية ومتنوعـة وتسـتلزم تشخيصـها بغيـة اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة  "Garisson" "كارسون
 )p032004،Braconnier(  بصددها.

 
 وميكن تصنيف مشكالت املراهقني يف اجملاالت التالية :

 :وتتمثل يف أوال : اجملال األسري:
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 النقد الكثري للمراهقة من الوالدين . .1
 معاملة  كطفل  .2
 خوة . تفضيل بعض اإل .3
 املعاملة بقسوة .  .4
 التدخل يف أموره الشخصية  .5
 معارضة ميوله ورغباته . .6
 قلة املصروف اليومي . .7
 إنفصال الوالدين  . .8

 : . وتتمثل يفاثنيا : اجملال املدرسي : 
 اخلوف من االمتحا�ت . .1
 ضعف الرتكيز واالنتباه أثناء الدراسة . .2
 صعوبة بعض املناهج الدراسية . .3
 جتماعية داخل املدرسة .قلة األنشطة اال .4
 توتر العالقات مع الزمالء واملدرسني  .5
 صعوبة التنقل من وإىل املدرسة .  .6

 : . ويتمثل يفاثلثا اجملال النفسي : 
 الشعوب ابلقلق الزائد . .1
 الشعور ابخلجل الزائد واحلساسية من األخرين . .2
 املعا�ت من اإلحباط والصراع املستمر .  .3
 الشعور بصدمة عاطفية . .4
 اخلوف من املستقبل . .5
 التفكري بعدم امليل للجنس األخر . .6

 :ويتمثل يف رابعا : اجملال االقتصادي واالجتماعي :
 ضعف املستوى االقتصادي لألسرة .  .1
 كثرة أوقات الفراغ  .2
 قلة النوادي الر�ضية واالجتماعية .  .3
 قلة  األصدقاء .  .4
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 تدخل األسرة يف إختيار شريكة حياته . .5

 :  ويتمثل يفجملال الصحي : خامسا : ـ ا
 اإلصابة ابألمراض املزمنة . .1
 تسوس األسنان . .2
 ظهور حب الشباب .  .3
 قلة النوم .  .4
 اإلصابة ابلصداع . .5
 )165 فحةص 2008(الداهري،   الشعور بعدم تناسق أعضاء اجلسم. .6
 ،ت أو بعضهايرى الطالب الباحث أن املراهق الذي قد يعاين من إحدى هذه املشكال، وعلى ضوء ما تقدم 

يشـعر ابإلحبــاط لعــدم إشــباعه حلاجــة مـن احلاجــات، فإنــه يضــل يف حالــة ضـيق وتــوتر حــىت يشــبع حاجتــه. وإن  أو
يف انعزاله عن اجملتمـع واالنطـواء علـى ذاتـه، أو قـد يكـون ذالـك سـببا يف احنرافـه ويثـور علـى  ذلك قد يتسببفشل، 

وعلى هذا جيب االهتمام ابلشباب املراهق خاصة  ة اجتماعيا.قد يلجأ إلشباعها بطرق غري مقبولاجملتمع أبكمله. و 
 ومساعدته يف إجياد احللول املرضية ملشكالته. .يف هذه املرحلة، والتحاور معه واالهتمام النشغاالته قدر املستطاع

 يف مرحلة املراهقة:  وافق النفسيالت -3-12
ة منو طبيعي "فسيولوجي وسيكولوجي" يتعرض هلا الفرد . مما ال شك فيه ،أن مرحلة املراهقة ماهي إال مرحل       

ــة ســليمة ، جتنــب املراهــق التعــرض ألزمــات النمــو  ــة نفســية تربوي بقــدر  -ومــن مث ،إذا راعــى اآلابء تلــك الفــرتة رعاي
واكتسب اإلجتاهـات النفسـية السـليمة البنـاءة اهلادفـة. ومـن خـالل تلـك العالقـات األسـرية واإلجتماعيـة  -اإلمكان

جــه عــام حتــدث إجتاهــات وشخصــية املراهــق حنــو نفســه ،وحنــو جمتمعــه .فهــو ، يف الواقــع ، حيــاول اإلســتقاللية يف بو 
تصرفاته وسلوكه عامة ... وعدم تقبل سلطة وسيطرة األبوين ،وحتديد سلوكياته وأفعاله وعالقاته ابآلخرين . حيث 

يف حركاتـــه وأداءاتـــه، يف  نفعاالتــه ومشـــاعره،يف ا حيــاول أن يصـــل إىل مســـتوى الكبـــار، يف تفكـــريه وخصوصـــياته،
 عالقاته االجتماعية وصداقاته، حىت يف لغته وتعبرياته.

ومـن إطـار كـل هـذا وذاك يبغـي املراهـق أن يضـع لــه خطـا مميـزا منفـردا للسـلوك وحتمـل املسـئولية واإلعتمـاد علــى     
 تقوقع واخلنوع داخلها .نفسه يف كل األمور احلياتية ... والتحرر من السلطة والسيطرة وال

ويف الواقــع ،ميكــن أن تســري مرحلــة املراهقــة بيســر وعــدم صــعوابت ومشــكالت ، إذا مــا حــاول الكبــار هتيئــة املوافــق 
املفيــدة والنافعــة أمامــه بطريقــة ســليمة تشــجعه وال حتبطــه وتوتره.وإاتحــة الفــرص الســتقالليته وإعتمــاده علــى نفســه 

م رأيــه ووجهـات نظـره دون تسـفيه أو نبــذ أو حتطـيم. وإمنـا ابملسـاعدة والتشــجيع ،وحتمـل مسـئوليات احليـاة ، وإحـرتا
بقــدر اإلمكـــان والتوجيـــه حنـــو األفضـــل بصـــورة ســـليمة ال قصـــر فيهـــا وإجبـــار. وتعزيـــز مواقفـــه الختـــاذ القـــرار وحتمـــل 

مـن خـالل سياسـتهم أوال وقبـل كـل شـيء،  أفـراد البيئـة األسـرية، يترتكز أساسا علـى وعـ يتأتى، وهذا ال املسئولية.
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تعمل على النمو اإلنفعاىل والنضج واالتزان واكتساب اخلربات يف جماالت متعددة. احـرتام  اليت ،وخططهم السليمة
شخصية املراهـق أمـر غايـة يف األمهيـة مـن حيـث منـوه اإلنفعـاىل واإلجتمـاعى ،ممـا يسـاعده علـى إبـداء الـرأى واحلـوار 

وعـدم احـرتام   تطرف فيـه، فالسـلطة والـتحكم األبـوي والسـيطرة والعنـف ،واملناقشة وحل املشكالت حال سليما ال
رغباتــه ،مــن شــأنه أن يــؤدي إىل عرقلـــة تفكــريه وعــدم اســتقالليته واعتمــاده علـــى نفســه وحتمــل أعبــاء ومســـئوليات 

 احلياة. والسلوك السلىب جتاه مشكالت وقضا� اجملتمع .
ى إىل هــذا الســلوك الســلىب والعــدواىن جتــاه القضــا� اجملتمعيــة مثــل : ابإلضــافة إىل عوامــل بيئيــة أســرية متعــددة ،تــؤد

ـــرة املشـــاحنات واملشـــاجرات ،واخنفـــاض املســـتوى االقتصـــادي  التفكـــك األســـرى إمـــا ابلطـــالق أو االنفصـــال ، وكث
 "الفقر" ، وإخنفاض املستوى التعليمي "اجلهل"، واخنفاض املستوى االجتماعي ،وسوء الرتبية بوجه عام ...

ذلــك يــؤدى إىل إعاقــة منــو املراهــق منــوا ســو� ،عــالوة علــى حرمانــه مــن العطــف واحلنــان واحملبــة ،وعــدم شــعوره  كــل
 ابألمن واألمان والطمأنينة .وقد يؤدى به إىل السلوك العدواىن والتخرييب ،بل التدمريى .

جيـب علـى  ينفسـي واإلجتمـاعال هتوافقـيتحقق و النمو السليم، ويرى الطالب الباحث أنه لكي يتحقق للمراهق     
حـىت تتكـون شخصـية املراهـق تكوينـا  ،مراعاة أساليب التنشئة النفسية واالجتماعية والرتبوية السـليمة ،اآلابء واملربني

ومــن القــدرة علــى التفكــري الســليم  .فيهــا مــن مثــريات سـيكولوجيا ميكنــه مــن حتمــل أعبــاء مســئوليات احليــاة بكــل مــا
وكـل  يعـيش فيـه بطريقـة سـوية هادفـة بنـاءة. الـذي ،والعمـل علـى رفـع مسـتوى جمتمعـه تواجـه، اليتوحل املشكالت 

ومــا متارســه مــن حيــاة دميقراطيــة  يتــأتى مــن خــالل البيئــة األســرية أوال ومــا تربطهــا مــن عالقــات طيبــة، ذلــك وغــريه،
ـــة ســـليمة، ـــان اجتماعي ـــة والرضـــا واالطمئن ـــزان اإلنفعـــاىل.ء ، واهلـــدو واألمـــن واألمـــان واالســـتقرار ،تســـودها احملب   واالت

 .)22-21صفحة  2011(عطية، 
 أمهية النشاط البدين الر�ضي يف مرحلة املراهقة: -3-13

يعد النشاط الر�ضي أحد اجملاالت اهلامة والرئيسية يف حيـاة األفـراد، إلعـدادهم للحيـاة الصـحية السـليمة، 
داد األجيال بدنيا ونفسيا وعقليـا واجتماعيـا، لتحمـل أعبـاء ويلعب هذا النوع من النشاط دورا أساسيا يف تربية وإع

ــه مــادة غــري أساســية ال جنــاح فيهــا وال رســوب،  ــه علــى أن املســؤوليات مســتقبال. فيجــب علــى املدرســة أال تنظــر إلي
ابء وتضعه يف مرتبة متأخرة ابلنسبة ألوجه النشاط األخرى اليت هتتم هبا علميـة أو أدبيـة أو فنيـة. كمـا جيـب علـى اآل

(إبـراهيم   .أال ينظرون إليه على أنه مضيعة للوقت وأنه �يت على حساب اهتمام أبنائهم بدروسهم ووقت مذاكرهتم
 . )181صفحة 1981، 

ــره الفعــال علــى القــدرات  ــة النشــاط البــدين الر�ضــي وأث فلقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث أمهي
عمليـة إدمـاج واحتكــاك الفـرد املراهـق مـع اجلماعــة، حيـث يؤكـد الباحــث العقليـة والنفسـية الـيت تلعــب دورا هامـا يف 

علـــى وجـــود عالقـــة بـــني التمرينـــات البدنيـــة والر�ضـــية ابلقـــدرات العقليـــة واالجتماعيـــة  "Bourguer"روزن برقـــر" "
هـو  .مع "فرويد" يف اعتبار "أن النشاط الر�ضي كمخفف للقلـق الـذي1983للمراهق.  ويتفق "ريتشارد أولرمان" 
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وليد اإلحباط الذي من شأنه يعرقل الطاقة الغريزية للهو. فعن طريق اللعـب ميكـن للطاقـة الغريزيـة أن تتحـرر بصـورة 
اجتماعيــة مقبولـــة ويســتطيع املراهـــق علـــى األقــل الـــتحكم يف صــراعاته الالشـــعورية املرتبطـــة مبرحلــة الطفولـــة وابلتـــايل 

نشاط الر�ضي يتمكن املراهق من تقومي إمكا�ته الفكريـة والعاطفيـة التحكم يف ذاته ويف الواقع". وبفضل اللعب وال
والبدنية. وحماولة تطويرها ابستمرار كما تسمح له ابالنفصـال املؤقـت عـن الواقـع حبثـا عـن صـدى واقعـي هلواماتـه يف 

 عامل األشياء وعامل األشخاص. 
ـــة ميكـــن      ـــذي تســـببه النـــزوات اجلنســـية والعدواني الـــتحكم فيهـــا وتوجيههـــا بفضـــل املمارســـة  كمـــا أن الضـــغط ال

الر�ضية ابعتبارها الوسيلة املقبولة اجتماعيا، وابعتبارها كذلك الطريقة الوحيدة اليت متكن املراهق مـن تكـوين هويتـه 
والــتحكم يف انفعاالتــه، وابلتــايل االنــدماج قصــد التوافــق االجتمــاعي. فاملمارســة الر�ضــية متكــن املراهــق مــن جتــاوز 

فسـيولوجية. فعـن طريـق احلركـة  -ر اللغوي إىل اللغة اجلسدية اليت تسهل له التعبري املطلق عن مكو�ته السـيكواحلوا
يتجاوز املراهق مجيع القوانني واحملرمات التقليدية املفروضـة، وبـذلك حيـاول جتـاوز الواقـع، ومبعـىن آخـر حتـدث قطيعـة 

يتجه الفرد حنو ممارسة النشاط الر�ضي، والسليب حني يتوجـه حنـو  مع احلياة اليومية. فالشيء اإلجيايب عندما إجيابية
 املخدرات واجلرائم.

ولقــد تناولــت بعــض األحبــاث والدراســات قضــية عالقــة النشــاط الر�ضــي بــبعض اجلوانــب الرتبويــة لشخصــية      
الـــرتويح والوقايـــة مـــن التلميـــذ، أن التالميـــذ مييلـــون إىل األنشـــطة الر�ضـــية إلشـــباع حاجـــات مثـــل األمـــن والســـعادة و 

األمراض. كما أكدت دراسات أخرى أن التالميذ املتفوقني يف األنشطة الر�ضية يتمتعون بشخصية انبساطية أكثر 
مــن أقــر�ئهم املتــأخرين فيها.حيــث أن األنشــطة الر�ضــية تســاعد علــى التكيــف مــع اجلماعــة والوســط االجتمــاعي 

عالقات الودية وختلق الصداقة بني أفراد اجلماعـة. فالنشـاط الر�ضـي الذي يعيش فيه، ومن خالل أنشطتها تدعم ال
قــادر علــى تقــدمي الكثــري لتغطيــة احتياجــات وتلبيــة الرغبــة يف التــأثري علــى الغــري، كمــا أنــه يســاهم يف بــث الطمأنينــة 

 . )11صفحة 1979(الرتبية،  .داخل إطار اجملتمع الذي يعيش فيه اإلنسان
 :متةخا 

املراهقـــة كمـــا أشـــار إليهــــا البـــاحثني مـــن علمـــاء الـــنفس، هــــي مرحلـــة حرجـــة و مليئـــة ابلصــــعاب إن مرحلـــة       
تـنعكس عليـه بعـدم التوافـق النفسـي و  ،فهي مرحلة أزمة إذا مل يتجاوزها املراهق بصورة عادية وسـليمة واملشكالت.
تســتلزم تشخيصــها بغيــة " إىل أن هــذه املشــكالت كثــرية ومتنوعـة و Garissonوقــد أشــار "كارسـون"  االجتمـاعي.

اختاذ اإلجراءات الالزمة بصددها". ومن مث إذا راعى اآلابء هذه املرحلة رعاية نفسية و تربوية سليمة، جتنب املراهق 
واكتسب اإلجتاهات النفسية السليمة البناءة اهلادفـة. ويف الواقـع ميكـن أن  -بقدر اإلمكان -التعرض ألزمات النمو

ــار هتيئــة املوافــق املفيــدة والنافعــة أمامــه تســري مرحلــة املراهقــة بيســ ر ودون صــعوابت ومشــكالت، إذا مــا حــاول الكب
بطريقــة ســليمة تشــجعه وال حتبطــه وتــوتره. وإاتحــة الفـــرص الســتقالليته وإعتمــاده علــى نفســه، وحتمــل مســـئوليات 

األسـرية واإلجتماعيـة  احلياة، وإحرتام رأيه ووجهات نظره دون تسفيه أو نبذ أو حتطيم. ومـن خـالل تلـك العالقـات
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لـذا علـى أوليـاء األمـور مـن الوالـدين واملـربني  .بوجه عام تتحدد إجتاهات وشخصية املراهق حنو نفسه، وحنو جمتمعه
وهـذا إباتحـة الفـرص للمشـاركة  إعطاء العناية والرعاية الكاملة هلذه الفئة من اجملتمع حىت تنمو منوا متـز� ومتكـامال،

  ة.وهذا ابلتوجيه السليم إلعدادهم للحياة واملشاركة يف بناء وخدمة اجملتمع. يف خمتلف جماالت احليا
 
  
 
  



 

 

 :الباب األول خامتة

 ثالثةوهذا من خالل  .تطلبات العلمية النظرية للبحثملاإلملام اب إىليف هذا الباب عمد الطالب الباحث 
حيث مث  .حاول الباحث من خالهلا توضيح املفاهيم األساسية للبحث بشيء من التفصيل، فصول أساسية

. أهدافه العامة واخلاصة وخمتلف تصنيفاته، وأمهيته ولر�ضي،التعريف ابلنشاط البدين اإىل  األول التطرق يف الفصل
تضمن الفصل الثاين موضوع التوافق يف حني . لدى املراهق ابلتوافق النفسيممارسة األنشطة الر�ضية  ةوعالق

لة حيث تناولنا فيه خمتلف تعاريفه ونظر�ته، وكذا أبعاده و جماالته. و مشل الفصل الثالث خصائص املرح النفسي
و التطرق ملشكالت  توضيح مظاهر النمو املختلفة يف هذه املرحلة. العمرية لتالميذ املرحلة الثانوية، وحاولنا فيه

خالل هذه املرحلة،و عالقتها  براز أمهية ممارسة األنشطة الر�ضيةاملراهق، وخمتلف حاجاته. وسعينا كذلك إل
 ابلتوافق النفسي للتلميذ املراهق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ــاب الثـانيالب
 الدراســـة المیـدانــــیة

 

  منھجیة البحث وإجراءاتھ المیدانیة: ل األولـالفص -  

 عــرض وتحلـیـل النتـائـجلثـاين: ل اـالفص -  

 اإلستنتاجات العامة ومناقشة النتائـجالثـالث:  لـالفص -  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :الباب الثاين متهيد

 البحث واإلجراءات امليدانية يةنهجخصصنا الفصل األول ملحيث  ،حيتوي هذا الباب على ثالثة فصول 
املتبعة يف هذه الدراسة. أما الفصل الثاين فيتضمن عرضا للنتائج املتوصل إليها مع التحليل. وذلك ابستخدام 

النتائج ومقابلتها  وسائل إحصائية مالئمة.كما خصص الفصل الثالث لإلستنتاجات العامة، حيث قمنا مبناقشة
انطالقا مما جاء  ،واالقرتاحاتابلفرضيات. مث عرض خالصة عامة للبحث. ابإلضافة إىل جمموعة من التوصيات 

مراجع واملصادر اليت للقائمة عرضنا  البابآخر هذا ويف  اسة و كذا النتائج املتوصل إليها.يف اجلانب النظري للدر 
 � عليها يف هذه الدراسة.اعتمد

 

 
 

 

 



 

 الفصـل األول
 جیة البحث وإجراءاتھ المیدانیةمنھ 

 الدراسة األساسیة - 

 منھج البحث -

 مجتمع و عینة البحث -

  مجاالت البحث -

 أدوات البحث  -

 الوسائل اإلحصائیة المستعملة -
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   متهيد:-   
أثر ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية على التوافق  يف يف هذه الدراسة واملتمثلة املطروحة املشكلة خالل من     

 الدراسة منهجية توضيح من للباحث البد املشكلة هذه حل إىل وللوصول النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية 
 وهي كما يلي: .امليدانية وإجراءاهتا

 :بحثالمنهج  -1-1
علــى طبيعــة املشــكلة  اإن جمــال البحــث العلمــي يعتمــد علــى اختيــار املــنهج املناســب لكــل مشــكلة، مســتند

   ).131،ص1984(رابح، نفسها و ختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي يود الباحث التوصل إليه.
 ممارسـة شكلة نفسية لدى التالميذ و املتمثلة يف " أثـرالباحث بصدد دراسة معلى هذا األساس ومبا أن الطالب و 
لتالميــذ املــراهقني ابملرحلــة الثانويــة " اعتمــد املــنهج الوصــفي لعلــى التوافــق النفســي العــام  ةالر�ضــية و البدنيــ ةطنشــاأل

 .املقارنة سحيةامل ابلطريقة
 : بحثجمتمع و عينة ال -1-2
  البحث:جمتمع  -1-2-1

عــزوز ابلبليــدة عبــد القــادر مبكــل مــن اثنويــة  ،تالميــذ الثــانو�ت الوطنيــة الر�ضــية يف لبحــثثــل جمتمــع امت         
تلميــذ وتلميــذة بثانويــة 151 موزعــة علــى.451عـدد التالميــذ ابجلزائــر العاصــمة. حيــث بلــغ جممــوع  واثنويـة الدراريــة

 ضية. ، ميثلون خمتلف األنشطة الر�ثانوية الدراريةبتلميذ وتلميذة  300البليدة. و
 البحث:عينة  -1-2-2 

م مـــن جمتمـــع مت اختيـــاره، املـــذكورة ملؤسســـات التعليميــةابتتكــون عينـــة البحـــث مـــن تالميــذ املرحلـــة الثانويـــة 
 حيـث مت اختيـار التالميـذ املعنيـني ابلدراسـة حبيث مت اسـتبعاد التالميـذ املنخـرطني ابألنديـة. .عشوائيةبطريقة األصل 

و مت  .التعليميــــة ةابملؤسســــ )Internes( يســــتفيدون مــــن إقامـــة داخليــــة .تلميـــذةتلميــــذ و  )200( والبـــالغ عــــددهم
مـــن طـــرف الباحـــث واملتمثلـــة يف: األنشـــطة الر�ضـــية  حســـب األنشـــطة الر�ضـــية املختـــارة علـــى جممـــوعتني تـــوزيعهم
ة اليد، كرة السلة كرة القدم، كر (و األنشطة الر�ضية اجلماعية  )ألعاب القوى،اجلمباز، اجلودو والكرايت دو(الفردية

 والعينة موزعة كالتايل: .)والكرة الطائرة
 
 
 
 
 

 
 



منهجيـة البحـث وإجراءاتـه امليدانيـة                                             الفصل األول          

 - 99 - 

 :يبني توزيع العينة حسب اجلنس ونوع النشاط الر�ضي )01(اجلدول رقم  -
 الذكـور اإلنـاث التخصص نوع النشاط الر�ضي

األنشطة الر�ضية 
 الفردية

 15 16 ألعاب القوى
 09 13 اجلمباز
 16 12 اجلودو
 10 09 يتالكرا

األنشطة الر�ضية  
 اجلماعية

 18 / كرة القدم
 10 12 كرة اليـد
 14 22 كرة السلة

 08 16 الكرة الطائرة
 100 100  اجملمـوع

 
 : بحثجماالت ال -3 -1
 اجملال البشري:-1-3-1

 ذكور و إ�ث ةر�ضيو ال ةالبدني ةطنشألختلف أنواع اعلى جمموعة من التالميذ املمارسني مل دراسةال تأجري   
  .تلميذ و تلميذة 200البالغ عددهم و  ،ابلثانو�ت الوطنية الر�ضية

  املكاين: اجملال -1-3-2
 .ابلبليدة واثنوية الدرارية ابجلزائر العاصمة عبد القادر معزوزبكل من اثنوية أجريت الدراسة        

 اجملال الزمين: -1-3-3
  :  الدراسة النظرية -     

 .2012إىل غاية شهرديسمرب 2011 شهر أكتوبرشرع الباحث يف هذه الدراسة منذ           
 :الدراسة امليدانية -     

 متت هذه الدراسة بتطبيق االختبار على ثالثة مراحل و هي كما يلي:      
مدى صعوبة و  .ملعرفة1320فرباير 06: و هي فرتة إجناز التجربة االستطالعية األوىل بتاريخ املرحلة األوىل-     

 بعد حتكيمه . املقياسسهولة عبارات 
 14. و أعيد االختبار بتاريخ 1320مارس 07بتاريخ  جتريب أداة القياس: و هي فرتة املرحلـة الثانية- 

  صدق و ثبات املقياس). من أجل دراسة األسس العلمية لإلختيار( 2013مارس
 12غاية  إىل2013ديسمرب 09من اتريخ  - ةربة األساسي: و هي مرحلة تطبيق التجاملرحلة الثالثة- 

 بعد هذه املرحلة شرع الباحث يف عملية التحليل اإلحصائي لبيا�ت التجربة األساسية. .2013ديسمرب
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 :بحثالأدوات  -1-4
 اعتمد الباحث يف دراسته على أدوات بغرض مجع املعلومات و البيا�ت و متثلت فيما يلي:

متت عملية سرد املعطيات و املعارف النظرية املرتبطة ابملوضوع و اليت تتماشى و ملراجع: ااملصادر و  -1-4-1
من خالل  ،كذا إلجياد توضيحات لألمور الغامضة، و أهداف البحث للوصول إىل صيغة علمية ختدم العمل

كل ذلك وظف يف .عاجماإلستناد على املصادر و املراجع العلمية ابللغة العربية واألجنبية من كتب و جماالت و م
 الدراسة النظرية من أجل التوضيح .

 :الشخصية املقابلة -1-4-2
. (أنظر امللحق ابملؤسسات التعليمية الرتبوي واإلرشاد النفسي مستشاري التوجيهمت إجراء عدة مقابالت مع       

ورت أسئلة متححيث و هذا من أجل حتديد معامل مشكلة البحث وكشف خمتلف جوانبها.  ،))02رقم (
ين ستشار هؤالء املاملهام واألدوار الفعلية اليت يقوم هبا  حول ،واستفسارات الطالب الباحث خالل املقابلة

يف حالة وجود اضطراابت ومشاكل نفسية  ،ابملؤسسات التعليمية. وكيفية تقدمي خدمات التوجيه واإلرشاد للتالميذ
اعلة يف العمل الرتبوي من أولياء وأساتذة وإداريني. ومتثل أو اجتماعية أو تربوية. ومدى تعاون األطراف الف

التساؤل الرئيسي يف مصدر هذه املشكالت واالضطراابت النفسية كسوء التوافق النفسي والعنف املدرسي... إىل 
 غري ذلك، وعن إسهامات ودور النشاط الر�ضي ابملدرسة يف معاجلة خمتلف هذه االضطراابت واملشاكل النفسية.

 :  يف تتمثلني من خالل التوضيحات املقدمة من طرف مستشاري التوجيه أن املهام اليت يقومون هبا، تب
  .مساعدة التالميذ يف حتديد املشكالت الرتبوية والنفسية املوجودة والعمل على حلها - 
 يت يعانيها املراهق.من أجل إجياد احللول للمشكالت الاجلهود مع كل من األولياء واألساتذة واإلدارة.تنسيق  -

 :وعن مصدر هذه املشكالت فيختلف من تلميذ ألخر، ومن ضمنها املشاكل األسرية
كاإلمهال والقسوة أو التدليل الزائد لألبناء، الطالق، وفاة أحد الوالدين أو كالمها، الوضع املعيشي لألسرة    -

 كالفقر والسكن غري الالئق.
وبة بعض املواد واملقررات الدراسية، كثرة عدد التالميذ ابلقسم الواحد. كثرة وصع  - :ومن املشكالت املدرسية -

 احلجم الساعي اليومي واألسبوعي وقلة األنشطة الرتفيهية ابملدرسة كالنشاط الفين واملوسيقى.
 أما عن النشاط الر�ضي حسب املستشارين فريون أبنه من األنشطة املفضلة واحملببة لدى التالميذ ملا فيه من -

حركة و ألعاب ونشاطات ختفف من ضغوط وأعباء الدراسة، وذلك من خالل تفريغ اإلنفعاالت أثناء املمارسة، 
إال أن املدة املخصصة هلذا النشاط قليلة جدا ابملقارنة مع الفوائد و اخلدمات اليت يقدمها للتالميذ على مستوى 

 الصحة البدنية والنفسية.
 
 الـدراسـة: مقياس -1-4-3
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بعـــد اإلطـــالع علــى العديـــد مــن الدراســـات والبحــوث الـــيت تناولــت موضـــوع التوافــق النفســـي بشــكل عـــام،        
والدراســات الــيت تناولــت التوافــق النفســي و عالقتــه ابملمارســة الر�ضــية بشــكل خــاص. وبعــد اإلطــالع علــى عــدة 

التوافق النفسي للدكتور "عطيـة  مقاييس و اختبارات خاصة بقياس مستوى التوافق النفسي واليت نذكر منها مقياس
 مـن كمـا مت مبـوازاة ذالـك استشـارة عـددهنا"، و مقياس "هيوم بـل" ،و "إجالل سـري"، وعدد أخـر من الباحثني.  

مت اإلعتمـاد يف  وبناءا على ذلكمبعاهد الرتبية البدنية والر�ضية وكليات علم النفس من خمتلف اجلامعات. األساتذة
بار التوافق النفسي العام من إعداد الدكتور " حممود عطية هنا"،وذلـك ألنـه يلـم ابلعديـد مـن هذه الدراسة على اخت

جوانب شخصية املراهق وكل ما حييط به بدءا ابألسرة، املدرسة ،األقران و عالقاته ابجملتمع الذي يعيش فيه. وألنـه 
ري التوجيــــه الرتبــــوي والنفســــي مــــن قبــــل مستشــــا أيضــــا األكثــــر اســــتخداما يف البحــــوث النفســــية و اإلجتماعيــــة،

 ابملؤسسات التعليمية. 
 والثانوية: اإلعدادية للمرحلة التوافق النفسي العام اختبار وصف -1-4-3-1

ــار الــدكتور        ــا"أعــد هـــذا اإلختب ــار كالفورنيــا 1965( "عطيــة حممــود هن ــار عــن اختب ) وقــد اقتــبس هــذا اإلختب
ــــورب" "w.Clarkكــــالرك"والــــذي وضــــعه   "California PersonalityTest"للشخصــــية    وث

"L.P.Tharpe  زـوتيجـ ."Ernest w.Tiegs مـن والثانويـة اإلعداديـة للمرحلـة الشخصـية اختبـار ونيتكـ 
 العبارات بعض لتشمل صنفت وقد ال، أو بنعم عليها ) عبارة. واليت جياب180واليت حتوي ( العبارات من جمموعة

 التوافـق الثـاين يقـيس البعـد حـني يف الشخصـي التوافـق لقيـاس ـدين. البعـد األولإىل بع وتنقسم .والسلبية االجيابية
هــذا  اســتخدم وقـد ويتضـمن كـل بعـد منهمـا ســتة حمـاور تشـكل يف جمموعهـا التوافـق النفسـي العــام. االجتمـاعي.

 .)03أنظر امللحق رقم (  العربية. الدراسات من كثري يف اإلختبار
 عدة نواحي منها:ويصلح اإلختبار يف الكشف عن   
الكشف عن مدى توافق الفرد مع املشاكل والظروف اليت تواجهـه وإىل أي مـدى ينمـو مـن الناحيـة الشخصـية  -1

 واإلجتماعية.
 الكشف عن مدى اعتناء وتلبية األسرة واملدرسة والبيئة اليت يعيش فيها الفرد حلاجاته األساسية. -2
ــن -3 ــنقص أو القــوة يف ال ظم املدرســية الســائدة، وذالــك مبقارنــة جمموعــات األطفــال الــذين الكشــف عــن نــواحي ال

 خيضعون لنظم دراسية متباينة.
ـــع  -4 ـــار يف رف ـــى أســـاليب الدراســـة الشخصـــية ومالحظـــة األطفـــال واســـتخدام نتـــائج اإلختب تـــدريب املدرســـني عل

 مستوى العملية الرتبوية.
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 عرض أبعاد وحماور التوافق النفسي العام: -1-4-3-2
على  املوزعة العبارات من جمموعة على الشخصي التوافق قياس يعتمد :قسم األول:بعـد التوافق الشخصيال - 

 :الفرعية التالية احملاور
 يطلـب أن عمـل دون مـن يـراه مبـا القيـام إىل املراهق ميل تقيس عبارات وتشمل :نفسه على املراهق اعتماد .)أ

 .غريه ألحد ذلك يف خيضع أن سلوكه دون توجيه على قدرته مدى كوكذل بغريه، االستعانة دون و به القيام منه
 .االنفعايل من الثبات بدرجة املسئولية حتمل على قدرته مدى وكذلك

 أب�م ومدى شعوره له اآلخرين بتقدير املراهق شعور مدى تقيس عبارات وتشمل :بقيمته املراهق إحساس .)ب
 أنـه أو حمبـوب وأبنـه النـاس مـن بـه غـريه يقـوم مبـا القيـام على قادر هأبن شعوره مدى و النجاح على قادر أنه يرون

 .اآلخرين من مقبول
 شـعوره سـلوكه ومـدى توجيـه على بقدرته املراهق شعور مدى تقيس عبارات وتشمل :حبريته املراهق شعور .ج)

 .للمستقبل خططه و قراراته اختاذ يف حبريته
 مرغوب وأبنه والديه وأسرته حبب يتمتع أبنه املراهق شعور مدى قيست عبارات مشل: ابالنتماء املراهق شعور .)د

 .عادة مبدرسته ويفخر مبدرسيه عالقة حسنة على املراهق وهذا اخلري له يتمنون وأب�م ،زمالئه من فيه
 أو مـن االنطـواء بتحـرره املراهـق شـعور مـدى تقـيس عبـارات وتشـمل :االنفـراد إىل امليـل مـن املراهـق حتـرر .ه)

 .احلياة يف الواقعي النجاح استقبال على وقدرته نعزالاال
 مـن األعـراض ابخللـو املراهـق شـعور مـدى تقـيس عبـارات وتشـمل :العصـابية راضعـاأل مـن املراهـق خلـو .و)

 الشـعور أو اخلـوف أو األحـالم املزعجـة بسبب النوم على القدرة كعدم النفسي االحنراف على تدل اليت واملظاهر

 .األعراض العصابية من ذلك وغري الكثري البكاء أو ابلتعب املستمر
 املفردات من جمموعة خالل من االجتماعي التوافق يقاس :القسم الثاين: بعـد التوافق اإلجتماعي -        

 :احملاور التالية على املوزعة
 اآلخرين ك حقوقابدرا املراهق شعور مدى تقيس عبارات وتشمل :االجتماعية ت�تو ابملس املراهق اعرتاف .)أ

 صواب هو ما يعرف أنه أخرى اجلماعة وبعبارة حلاجات رغباته بعض إخضاع ضرورة يدرك كذلك حياهلم وموقفه

 .برضا يتقبل أحكامها أنه كما اجلماعة نظر وجهة من خطأ هو وما
 حنـو إظهـار مودتـه علـى املراهـق قـدرة مـدى تقـيس عبـارات وتشـمل :االجتماعيـة ملهـارات املراهـق اكتسـاب)ب

 ومدى الغرابء، ومع معارفه االجتماعية مع عالقاته نضج ومدى .اآلخرين مساعدة على وقدرته بسهولة اآلخرين

 .واملساعدة للتعاون ميله
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 املضـادة مـن امليـول املراهـق خلـو مـدى تقـيس عبـارات وتشـمل: للمجتمـع املضـادة امليـول مـن املراهـق حترر )ج

 .الغري ممتلكات تدمري أو األوامر معهم،أوعصيان والعراك رين،اآلخ مع التشاحن ذلك ويشمل للمجتمع،
 حبـب شـعوره أسـرته،ومدى مـع ابلتوافـق املراهـق شعور مدى تقيس عبارات وتشمل :أبسرته املراهق عالقات )د

 معتدلـة سـلطة مـن للوالـدين ما مع ال تتناىف العالقات وهذه .أسرته داخل ابألمن شعوره ومدى له أسرته واحرتام

 .سلوكه وتوجيه املراهق على
 .وزمالئـه مدرسـته ومدرسـيه مـع املراهـق توافـق مـدى تقـيس عبـارات وتشـمل :املدرسـة يف املراهـق عالقـات )ه

 املدرسـة يف وقيمتـه أبمهيتـه الفـرد ومدى شـعور وميوله، نضجه مستوى مع يتفق املدرسي العمل ابن شعوره ومدى

 .فيها يتعلم اليت
 يعـيش الـيت البيئـة االجتماعيـة مـع املراهـق توافـق مدى تقيس عبارات وتشمل :احمللية ابلبيئة املراهق عالقات )و

 احرتامه ومدى اآلخرين مع والتعاوين تعاونه االجيايب ومدى جريانه، مع يكون عندما ابلسعادة شعوره ومدى فيها،
 )1965هنا،  ( عطية فيه يعيش الذي ابلوسط وكذلك يهتم وبينهم بينه العالقة حتدد اليت للقواعد

 :خطوات ضبط اختبار التوافق النفسي -1-4-3-3

واقرتاحـات  مالحظـات ضـوء يف التعـديالت الالزمـة إجـراء مت، بــعد عـرض املقيـاس علـى األسـاتذة واخلـرباء     
  مايلي: األساتذة احملكمني، وبناءا على ذلك مت

ذف اليت مل حتصل على نسـبة عاليـة مـن اإلتفـاق. ، وحوالقصدكررة يف املعىن تدمج بعض العبارات املتشاهبة وامل - 
ــه  .فمــا فــوق %70الباحــث علــى الفقــرات الــيت كانــت نســبة اإلتفــاق عليهــا الطالــب حيــث اعتمــد  وهــذا كمــا تبين

 .) يف الصفحة املوالية03( و )02ول رقم(ااجلد

فحـوص، دون تغيـري املعـىن إعادة صياغة الفقرات من صيغة سؤال إىل عبارات تعرب عن شـعور و رأي التلميـذ امل - 
 أو املغزى من الفقرة. وكذلك حىت ال يشعر التالميذ أ�م يف موضع امتحان أو حتقيق.

ينطبــق  -ينطبــق بدرجــة قليلــة -ينطبــق علــي -ة شــد( ينطبــق علــي بتقــدير الــدرجات علــى ســلم مخاســي التــدرج  -
. وهـذا إلعطـاء املفحـوص حريـة أكثـر يف "ال"أو  "نعـم"ال ينطبق علي أبدا ). بـدال مـن  -علي بدرجة قليلة جدا

 التعبري عن شعوره، وابلدرجة اليت حيس ويشعر هبا فعال.

 

 

 

 



منهجيـة البحـث وإجراءاتـه امليدانيـة                                             الفصل األول          

 - 104 - 

 12ن =:فقرات بعد التوافق الشخصي):يبني نسبة إتفاق األساتذة احملكمني حول 02( اجلدول رقم -
رقم 
 الفقرة

 مالئمة
 غري

 مالئمة
حباجة 
 للتعديل

رقم 
 الفقرة

 مالئمة
 غري

 مالئمة
حباجة 
 للتعديل

رقم 
 الفقرة

 مالئمة
 غري

 مالئمة
حباجة 
 للتعديل

 %25 %58 %17 61-5م - - %100 31-3م - - %100 1-1م
2 100% - - 32 100% - - 62 92% - 8% 
3 83% 17% - 33 75% - 25% 63 - 75% 25% 
4 75% 25% - 34 92% - 8% 64 75% - 25% 
5 75% 8% 17% 35 34% 66% - 65 83% - 17% 
6 42% 33% 25% 36 50% 33% 17% 66 100% - - 
7 83% - 17% 37 83% - 17% 67 75% 25% - 
8 25% 58% 17% 38 92% - 8% 68 75% - 25% 
9 83% - 17% 39 100% - - 69 100% - - 

10 75% - 25% 40 100% - - 70 75% 25% - 
11 - 83% 17% 41 100% - - 71 83% - 17% 
12 83% 17% - 42 100% - - 72 100% - - 
13 100% - - 43 25% 58% 17% 73 - 92% 8% 
14 33% 42% 25% 44 17% 83% - 74 75% 25% - 
15 75% 25% - 45 75% - 25ù 75 100% - - 

 - %100 - 76-6م - - %100 46-4م %9 %8 %83 16-2م
17 75% - 25% 47 92% - 8% 77 92% - 8% 
18 92% 8% - 48 100% - - 78 75% - 25ù 
19 100% - - 49 83% - 17% 79 100% - - 
20 100% - - 50 42% 50% 8% 80 100% - - 
21 83% 17% - 51 66% - 33% 81 - 92% 8% 
22 100% - - 52 17% 83% - 82 75% - 25% 
23 100% - - 53 75% 8% 17% 83 92% 8% - 
24 25% 50% 25% 54 75% - 25% 84 8% 66% 26% 
25 100% - - 55 100% - - 85 - 83% 17% 
26 92% - 8% 56 92% - 8% 86 17% 75% 8% 
27 75% 25% - 57 42% 33% 25% 87 83% - 17% 
28 75% 25% - 58 75% - 25% 88 100% - - 
29 83% - 17% 59 100% - - 89 92% - 8% 
30 92% - 8% 60 75% 25% - 90 100% - - 
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 12ن =::يبني نسبة إتفاق األساتذة احملكمني حول فقرات بعد التوافق االجتماعي)03( اجلدول رقم -  
رقم 
 الفقرة

 مالئمة
 غري

 مالئمة
حباجة 
 للتعديل

رقم 
 الفقرة

 مالئمة
 غري

 مالئمة
حباجة 
 للتعديل

رقم 
 الفقرة

 مالئمة
 غري

 مالئمة
حباجة 
 للتعديل

 - - %100 61-5م %25 - %75 31-3م - - %100 1-1م

2 83% - 17% 32 100% - - 62 100% - - 

3 75% - 25% 33 83% - 17% 63 100% - - 
4 75% 25% - 34 75% - 25% 64 75% - 25% 

5 50% 17% 33% 35 100% - - 65 42% 33% 25% 

6 75% 25% - 36 75% 25% - 66 83% - 17% 

7 100% - - 37 - 75% 25% 67 100% - - 

8 75% 25% - 38 83% 17% - 68 83% 17% - 

9 75% - 25% 39 75% - 25% 69 66% - 33% 

10 - 92% 8% 40 25% - 75% 70 100% - - 
11 42% 58% - 41 75% 25% - 71 100% - - 

12 - 66% 33% 42 33% 50% 17% 72 92% - 8% 

13 100% - - 43 75% - 25% 73 50% 17% 33% 

14 75% - 25% 44 42% 42% 16% 74 58% 42% - 

15 66% 25% 8% 45 100% - - 75 100% - - 
 - - %100 76-6م - - %100 46-4م %17 - %83 16-2م

17 17% 83% - 47 100% - - 77 100% - - 

18 75% 25% - 48 58% - 42% 78 50% 33% 17% 

19 100% - - 49 83% 17% - 79 92% 8% - 

20 100% - - 50 100% - - 80 100% - - 

21 100% - - 51 33% 25% 42% 81 100% - - 

22 75% - 25% 52 100% - - 82 75% - 25% 

23 100% - - 53 75% - 25% 83 100% - - 

24 50% 33% 17% 54 100% - - 84 75% 25% - 

25 75% - 25% 55 75% 25% - 85 100% - - 

26 100% - - 56 100% - - 86 75% - 25% 

27 75% - 25% 57 83% - 17% 87 92% 8% - 
28 83% - 17% 58 92% - 8% 88 83% - 17% 

29 100% - - 59 66% 33% - 89 100% - - 

30 83% - 17% 60 92% 8% - 90 100% - - 
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 يبني الفقرات اليت مت استبعادها من املقياس بعد عملية التحكيم. :)04( اجلدول رقم - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبعـاد و حمـاور اختبار التـوافـق العــام

 بـعــد التـوافـق االجتـماعـي بـعــد التـوافـق الشخـصــي

 احملور الفقرات املستبعدةرقم  احملور
الفقرات رقم 

 املستبعدة

 اهقاملر  اعتمادحمور   -1
 نفسه على

6-8-11-14 
 املراهق اعرتافحمور  -1

 االجتماعية ابملسئولية
5-10-11-12- 15 

 املراهق إحساسحمور  -2
 بقيمته

24 
 املراهق اكتسابحمور  -2

 االجتماعية ملهارات
17- 24 

 املراهق شعور حمور -3
 حبريته

35-36-43- 44 
 من املراهق حتررحمور  -3

 للمجتمع املضادة امليول
37-42- 44 

  املراهق شعور حمور       -4
 ابالنتماء ابالنتماء   

50-51-52- 57 
 املراهق عالقاتحمور  -4

 أبسرته
48- 51- 59 

 من املراهق حتررحمور  -5
 االنفراد إىل امليل

61-63- 73 
 يف املراهق عالقاتحمور  -5

 املدرسة
65- 69- 73- 74 

 من املراهق خلو حمور -6
 لعصابيةا األمراض األمر

76-81-84-85- 86 
 املراهق عالقاتحمور  -6

 احمللية ابلبيئة
78 
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 وحذف املتكرر منها يف كل حمور بعد التحكيم. تعديلهايبني الفقرات اليت مت  :)05( اجلدول رقم -    

 بـعــد التـوافـق الشخـصــي

 منها  و دمج املتكررة ليت مت تعديل صياغتهاالفقرات ا احملور

 على املراهق اعتمادحمور   -1
 نفسه

)يف املقيــــاس املعــــدل وصــــارت  1) يف الفقــــرة رقــــم (15)و(1مت دمــــج الفقــــرة رقــــم (
 كمايلي

  أستمر يف العمل الذي أقوم به حىت و لو كان متعبا -

 املراهق إحساسحمور  -2
 بقيمته

 ) وصارت كمايلي:17) يف الفقرة رقم (19)و(16مت دمج الفقرة رقم (

 طلب مين عادة أن أساعد يف حتضري احلفالت  ي -

) وصــــــارت  18) يف الفقــــــرة رقــــــم (30)و(28) (27) (22مت دمــــــج الفقــــــرة رقــــــم ( 
 ال يعاملوين معاملة حسنة   و أعتقد أن الناس يظلمونين -          كمايلي:

 ) فصارت13)يف الفقرة (23)و(20دمج الفقرة (مت  

 ا جيدةأن لدي أفكار  أنين ذكي و يعتقد الناس -

 حبريته املراهق شعور حمور -3

 ) فصارت26) يف الفقرة رقم (38)و(34مت دمج الفقرة رقم (

 ألمور ليست هلا أمهية كبرية  كثريا ما أعاقب   -       

 ) فصارت27) يف الفقرة رقم (42)و(41)(40دمج الفقرة رقم ( 

 أشعر أبن يل حرية كافية -        

        املراهق شعور حمور  -4
 ابالنتماء ابالنتماء

 ) فصارت36) يف الفقرة رقم (58)و(56) (48مت دمج الفقرة رقم (

يفـــرحهم أن أكــــون  و زمالئـــي يف القســـم  حمبـــوب مـــن أصــــدقائي وأشـــعر أبين -
 معهم

 امليل من املراهق حتررحمور  -5
 االنفراد إىل

 ) فصارت42) يف الفقرة رقم (67)و(65مت دمج الفقرة رقم (

 وجرح شعوريعر أن األقوى مين حياولون االستهزاء يب أش -    

 ) فصارت43) يف الفقرة رقم (71)و(68دمج الفقرة رقم (

 دائماتثري قلقي  اكل كثريةتوجد لدي مش -    
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 بـعــد التـوافـق االجتـماعـي

 و دمج املتكررة منها ليت مت تعديل صياغتهاالفقرات ا احملور
 املراهـــق اعـــرتافحمـــور  -1

 االجتماعية ابملسئولية
--------------------------------- 

 املراهـــق اكتســـابحمـــور  -2
 االجتماعية ملهارات

 ) فصارت75) يف الفقرة رقم (29)و(25() 22مت دمج الفقرة رقم (
 أساعد زمالئي يف القسم حىت يستمتعوا ابحلفالت اليت حيضرو�ا -

 ) فصارت70قم () يف الفقرة ر 30)و(20مت دمج الفقرة رقم (
 أستمتع ابحلديث مع من أقابلهم ألول مرة -

 امليـول مـن املراهق حتررحمور  -3
 للمجتمع املضادة

 ) فصارت81) يف الفقرة رقم (38،و33،34،36مت دمج الفقرات رقم(
 دفاعا عن حقوقي مع زمالئي للشجار اأضطر كثري  -
 ) فصارت77) يف الفقرة رقم (43)و(32دمج الفقرة رقم ( 
 أشعر ابلسعادة إذا عاملت الظاملني مبا يستحقون    -

 )79) فصارت يف املقياس املعدل الفقرة رقم (40مت إعادة صياغة للفقرة (
 أرى أن بعض الناس سيئون لدرجة أن أكون قاسيا معهم   -

 أبسرته املراهق عالقاتحمور  -4

 ) فصارت91) يف الفقرة رقم (56)و(47دمج الفقرة رقم (
 مرحا وسعيدا عندما أكون يف البيت أكون -

 ) فصارت90) يف الفقرة رقم (60)و(53دمج الفقرة رقم (
 مييل أفراد أسريت إىل الشجار بدرجة كبرية جدا    -
 

 يف املراهـق عالقــاتحمـور  -5
 املدرسة

 ) فصارت99) يف الفقرة رقم (72،و67،71مت دمج الفقرات رقم(
 ملدرسةمع زمالئي يف ا أقضي أوقاات طيبة -
 

 ابلبيئـة املراهـق عالقاتحمور  -6
 احمللية

 ) فصارت103) يف الفقرة رقم (86،و76،83مت دمج الفقرات رقم(
 أزور أصدقائي من اجلريان يف منازهلم ابستمرار -

 ) فصارت106) يف الفقرة رقم (89،و77،79دمج الفقرات رقم(
 يف خمتلف األنشطة واأللعاب من اجلريانأشارك أصدقائي  -

 ) فصارت108) يف الفقرة رقم (84،و81،82دمج الفقرات رقم(
 معظم جرياين من النوع احملبوب - 
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 ).04(أنظـر امللحـق رقـم  .و فقرات املقياس بعد التعديل و اجتاهها أبعاد يبني: )06(اجلدول رقم      

 بـعــد التـوافـق الشخـصــي

عمو اجمل الفقرات السالبة الفقرات املوجبة احملاور    

 10 9-8-7-5-4-3-2 10 - 6 -1 نفسه على املراهق اعتمادحمور   -1

 09 18-16-11 19-17-15-14-13-12 بقيمته املراهق إحساسحمور  -2

-25-23-22-21-20 26 -24 حبريته املراهق شعور حمور -3
27 08 

 09 35-34-32-28 36-33-31-30-29 ابالنتماء املراهق شعور حمور  -4

-41-40-39-38-37 45 االنفراد  إىل امليل من حتررحمور  -5
42-43-44- 46 10 

-51-50-49-48-47 / العصابية األمراض من املراهق خلو حمور -6
52-53-54-55-56 10 

 بـعــد التـوافـق االجتـماعـي

 اجملموع الفقرات السالبة الفقرات املوجبة احملاور  

 10 66 -65-63-62-61 64 -60-59-58-57 جتماعيةاال ابملسئولية املراهق اعرتافحمور  -1

 09 74 -73-68-67 75 -72-71-70-69 االجتماعية ملهارات املراهق اكتسابحمور  -2

-80-79-78-77-76 / للمجتمع املضادة امليول من تحررال -3
81-82- 83 08 

 10 93-92-90-86-85 91-89-88-87-84 أبسرته املراهق عالقاتحمور  -4

 -100-98-97-96 102-99-95-94 املدرسة يف املراهق عالقاتور حم -5
101 09 

-106-105-104-103 احمللية ابلبيئة املراهق عالقاتحمور  -6
107-108 109- 110 08 

 
 
 : تقدير الدراجاتو  طريقة التصحيح - 
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ينطبـــق   - ة شـــدجييــب التلميـــذ املفحــوص علـــى الفقـــرات علــى ســـلم مخاســـي التــدرج و هـــي (ينطبـــق علــي ب       
 ). وتقابلها األوزان ال ينطبق علي أبدا - ينطبق علي بدرجة قليلة جدا  - ينطبق بدرجة قليلة  -علي

درجة) يف الفقرات ذات اإلجتاه املوجـب. و تعكـس األوزان يف  1درجة ،  2درجات، 3درجات، 4 درجات، 5(  
 الفقرات ذات اإلجتاه السالب.

وتدل الدرجة الكلية لإلختبار على درجـة التوافـق  .تميزون ابلسمة اليت يقيسها البعدأصحاب الدرجة العالية ي -   
 النفسي العام.

 الدراسة اإلستطالعية: -1-5
احملكمني مت إجراء دراسة استطالعية أوىل  ىبعد عرض االستبيان اخلاص ابختبار التوافق النفسي العام عل         

 ميذة، و كان الغرض من التجربة ما يلي:تلميذ و تل)  30( على عينة قوامها 
جتريب أداة القياس على عينة مماثلة و ذلك ملعرفة مدى تالؤم حمتوى االستبيان من حيث صعوبة وسهولة  -

 العبارات و ذلك مبا يتناسب مع التالميذ.
 التعرف على طبيعة العينة و كيفية التعامل معها . -
 و الدراسة األساسية.ختبار دراسة األسس العلمية لالاختيار أفضل وقت ل -

تلميذ و تلميذة، بثانوية )  30( فقد مت إجراء التجربة األولية على تالميذ من كال اجلنسني و املقدر عددهم بـ  
أمحـد بومهـدي بسيدي خلضر. حبيث كان اهلدف من التجربة هو معرفة مدى تالؤم حمتوى االستبيان من حيث 

يتناسب مع التالميذ. و ذلك بعد ترتيب األمور مع أعضاء إدارة املؤسسة  صعوبة وسهولة العبارات و ذلك مبا
الذين قدموا املساعدة. حيث مت إدخال التالميذ إل قاعة التدريس، و مت شرح طريقة أداة االختبار و تتمثل يف 

و ذلك بوضع عالمة اإلجابة على العبارات املوجودة يف االستبيان اخلاص ابختبار التوافق النفسي العام للتالميذ. 
 )x  يف اخلانة اليت تتناسب مع أحاسيس التلميذ املفحوص و اليت تنطبق على شخصيته وتعرب عن شعوره (

 وأحاسيسه،  ووضع عالمة استفهام يف بداية العبارة إذا كانت غامضة أوغري مفهومة.
ارات املطروحة يف االستبيان كانت بعد عملية الفرز و التصحيح توصل الطالب الباحث إىل أن مجيع الفقرات والعب

دقيقة و بدون طرح أي سؤال. فبالتايل قبلنا  30سهلة و واضحة، و أجاب عنها التالميذ يف مدة قصرية قدرت بـ 
 .العبارات كما هي وقمنا بتطبيقها من أجل دراسة األسس العلمية لالختبار
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 دراسة األسس العلمية ألداة القياس: -  1-6
) 20على عينة مماثلة من التالميذ بثانوية أمحـد بومهـدي بسيدي خلضر، وقد بلـغ عـددهم ( الدراسةجراء مت إ      

ـــات، الصـــدق و  ـــة لالختبـــار ( الثب ـــة هـــو دراســـة األســـس العلمي ـــذة ، حبيـــث كـــان اهلـــدف مـــن التجرب تلميـــذ و تلمي
 املوضوعية ) .

طبـق علـى عينـة مـن األفـراد يف مناسـبتني  ئجـه فيمـا لـويقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو اسـتقرار نتا الثبـات: -
 )152،ص1993مقدم احلفيظ،  ( خمتلفتني. 

تطبيقـه،  وبطريقـة  ةاستخدم الطالب الباحث طريقتني حلساب ثبات االختبار ومها طريقة تطبيق االختبـار وإعـاد   
األســلوب إىل حتديـد نســبة وقيمــة  التجزئـة النصــفية للتأكـد مــن مــدى دقـة واســتقرار نتـائج االختبــار. و يهــدف هـذا

 العوامل املوقفية أو املؤقتة يف االختبار .
أ�م مـع تثبيـت كـل 10: قام الباحث إبجـراء االختبـار علـى مـرحلتني بفاصـل زمـين قـدره طريقة إعادة اإلختبار -1

" بريســون "  املتغــريات ( نفــس املكــان، نفــس العينــة، نفــس التوقيــت ). واســتعملنا حلســاب معامــل الثبــات عمليــة
اجلـدول رقـم كما هـو موضـح يف )0.88و 0.65(عامل االرتباط ابلطريقة املباشرة، حيث وجد حمصور بنيحلساب م

)07(. 
 طريقة التجزئة النصفية: -2

بغرض استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية قام الباحـث بتقسـيم فقـرات املقيـاس إىل نصـفني. قسـم يتضـمن     
ــة و وال ــة. واســتخدم معامــل اإلرتبــاط لبريســون.فقــرات فردي حيــث وجــد حمصــور  قســم األخــر يتضــمن فقــرات زوجي

 .)08(يف اجلدول رقم كما هو موضح )0.89و 0.60(بني
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الستبيان  الثبات الصدق و يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامل :)07(اجلدول رقم 
 الختبار)العام (إعادة ا النفسي التوافق

 أبعـاد و حمـاور
 املقياس

حجم 
 العينة

معامل  التطبيق الثاين التطبيق األول
 الثبات

معامل 
 ع -س ع -س الصدق

 نفسه على املراهق اعتمادحمور 

20 

22.20 1.72 22.80 2.32 0.68 0.82 

 0.81 0.66 1.95 20.55 1.64 21.40 بقيمته املراهق إحساس 

 0.83 0.70 2.16 17.05 2.59 17.45 حبريته املراهق شعور 

 0.86 0.75 3.22 20.80 2.13 21.15 ابالنتماء املراهق شعور 

 0.93 0.88 3.30 20.70 3.18 20.65 االنفراد إىل امليل من تحررال

 0.80 0.65 2.72 18.90 2.30 20.10 العصابية األمراض من املراهق خلو

 0.91 0.84 10.20 120.80 8.36 122.25 بعد التوافق الشخصي

 0.81 0.66 2.68 23.20 2.09 23.80 االجتماعية ابملسئولية االعرتاف

 0.81 0.66 2.12 20.40 1.80 20.40 االجتماعية ملهارات اكتساب

 0.83 0.70 2.55 19.55 2.51 19.35 املضادةللمجتمع امليول من التحرر

 0.86 0.74 3.18 24.35 2.56 24.40 أبسرته املراهق عالقات

 0.90 0.82 1.89 20.55 2.26 20.85 املدرسة يف املراهق عالقات

 0.85 0.73 2.40 18.00 2.34 18.70 احمللية ابلبيئة املراهق عالقات

 0.91 0.83 10.25 126.05 9.65 127.50 بعد التوافق االجتماعي

 0.91 0.84 12.18 123.43 11.89 125.23 اختبار التوافق العـام

 
يتبني من خالل اجلدول املبني أعاله أن قيم معامل اإلرتباط الستبيان التوافق النفسي العام تراوحت حمصـورة بـني    
ــار عنــد مســتوى 0.88و 0.65( ) ابلرجــوع إىل جــدول دالالت اإلرتبــاط البســيط "لبريســون" ملعرفــة ثبــات اإلختب

وجدت قيم معامل الصدق و  ).0.36ة تساوي (" اجلدولير) فإن "19) ودرجة حرية مقدرة ب (0.05الداللة (
و منــه تبــني أن اســتبيان ) وهــذه القــيم دالــة إحصــائيا ابملقارنــة مــع " ر " اجلدوليــة. 0.91و0.80حمصــورة مــا بــني(

 عالية. وصدق التوافق النفسي العام ببعديه الشخصي واالجتماعي يتميز بدرجة ثبات
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  معامل اإلرتباط الستبيان التوافق النفسي ابلتجزئة النصفيةيبني )08(اجلدول طريقة التجزئة النصفية: -   

 أبعـاد و حمـاور
 املقياس

حجـــم 
 العينة

درجـــــــــــة 
 احلرية

"ر"  الفقرات الزوجية الفقرات الفردية
 حمسوبة

مســــــــــــــــــــتوى 
الداللـــــــــــــــــــــــة 

 ع -س ع -س )0.05(

 نفسه على املراهق اعتمادحمور 

20 19 

 دال 0.63 1.47 11.05 1.26 11.50

 // 0.68 1.14 11.15 1.53 11.15 بقيمته املراهق ساسإح 

 // 0.68 2.14 8.60 1.28 9.05 حبريته املراهق شعور 

 // 0.67 1.81 9.30 1.57 12.05 ابالنتماء املراهق شعور 

 // 0.70 2.43 10.65 2.12 9.75 االنفراد إىل امليل من تحررال

 // 0.65 1.95 9.65 1.63 10.65 العصابية األمراض من خلو

 // 0.89 6.78 60.40 5.91 64.15 بعد التوافق الشخصي

 // 0.60 1.54 11.55 1.40 12.20 االجتماعية ابملسئولية االعرتاف

 // 0.65 1.97 10.90 1.64 10.55 االجتماعية ملهارات اكتساب

 // 0.61 1.97 9.10 1.65 10.00 امليول مضادةللمجتمع من التحرر

 // 0.68 1.77 12.25 1.90 11.95 أبسرته املراهق عالقات

 // 0.65 1.46 10.15 1.74 10.80 املدرسة يف املراهق عالقات

 // 0.76 1.50 9.60 1.65 9.00 احمللية ابلبيئة املراهق عالقات

 // 0.86 5.88 63.55 6.60 64.50 بعد التوافق االجتماعي

 // 0.85 6.46 61.97 6.19 64.32 اختبار التوافق العـام

يتبـني مــن خـالل اجلــدول املبــني أعـاله أن قــيم معامـل اإلرتبــاط الســتبيان التوافـق النفســي العـام ابلتجزئــة النصــفية    
) ابلرجـوع إىل جـدول دالالت اإلرتبـاط "بريسـون" ملعرفـة ثبـات اإلختبـار عنـد 0.89و 0.60تراوحت حمصورة بني (

ومنـــه تبــني أن اســـتبيان ) 0.36(.حيــث كانـــت "ر" اجلدوليــة مقــدرة ب 19ودرجـــة حريــة  )0.05(مســتوى الداللــة 
 التوافق النفسي العام يتميز بدرجة ثبات عالية.
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صــدق االختبــار يشــري إىل الدرجــة الــيت ميتــد إليهــا يف قيــاس مــا وضــع ألجلــه.  فاالختبــار أو املقيــاس  الصــدق: -
 )199،ص1995(حسنني،  اليت صمم لقياسها.الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة 

وهـذا   الـداخلي االتسـاقصـدق   فيما خيص صدق املقياس مت إجياده بعدة طرق:صدق احملتـوى والصـدق الـذايت    
 كالتايل:

: مت إجياد صدق احملتوى للمقياس من خالل عرضه بصورته األولية على جمموعة من احملكمني من صدق احملتوى -
ص و ذوو خـــربة و كفــــاءة يف جمـــال التـــدريس والبحــــث العلمـــي يف العلــــوم النفســـية الرتبويــــة و هلـــم عالقـــة ابلتخصــــ

إلبــداء الــرأي حــول مــدى مالئمــة فقــرات االســتبيان مــن حيــث وضــوح فقراتــه مــن حيــث املضــمون و  .االجتماعيــة
رو�ا مناسبة ، قد تثري الصياغة و اللغة ، و مدى مناسبة الفقرة للبعد اليت تندرج حتته.وإضافة أو حذف أية فقرة ي

  اخلاص ابألساتذة احملكمني. )01( أنظر امللحق رقم  .هذه الدراسة 
 و توصل الباحث من خالل استطالع رأي األساتذة اخلرباء و بناء على مالحظاهتم العلمية مت ما يلي :  -
يقـاس حبسـاب اجلـذر : مـن أجـل التأكـد مـن صـدق االسـتبيان اسـتخدمنا الصـدق الـذايت والـذي الصدق الذايت -

 . .)07اجلدول رقم (كما هو موضح يف )0.91و0.80(حيث وجد حمصورا بني الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار.
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 :مل االرتباط أللفا كرونباخامع) 09( اجلدول رقم : صدق االتساق الداخلي -   
 ط كل فقرة مع فقرات احملورمت حساب عالقة ارتبا                           

 ألفا كرونباخمعامل  عناوين احملاور رقم احملور

 810. نفسه على املراهق اعتمادحمور  01

 830. بقيمته املراهق إحساسحمور  02

 790. حبريته املراهق شعور حمور 03

 710. ابالنتماء  املراهق شعور حمور 04

 820. راداالنف إىل امليل من املراهق حتررحمور  05

 710. العصابية األمراض من املراهق خلو حمور 06

 900. االجتماعية ابملسئولية املراهق اعرتافحمور  07

 750. االجتماعية ملهارات املراهق اكتسابحمور  08

 800. املضادة للمجتمع امليول من املراهق حتررحمور  09

 810. أبسرته املراهق عالقاتحمور  10

 900. املدرسة يف املراهق اتعالقحمور  11

 900. احمللية ابلبيئة املراهق عالقاتحمور  12

 
 ذو داللـة ارتباطـا للمقيـاس الكليـة ابلدرجة ترتبط مبحاورها و املقياس فقرات مجيع أن أعاله اجلدول من يتضح   

 أن هـذا مـا يؤكـدو )0.90) و(0.71(حيث كان معامل اإلرتباط يرتاوح ما بني 0.05داللة مستوى عند إحصائية
 .الداخلي من االتساق عالية بدرجة يتمتع املقياس
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ـــيت تعـــين التحـــرر مـــن التمييـــز املوضـــوعية - ـــاس، املوضـــوعية وال : مـــن العوامـــل اهلامـــة الـــيت جيـــب أن تتـــوفر يف املقي
 الذاتيـة العوامـل مـن  الفـاحص أو احملكـم حتـرر مـدى هـي": "عـالوي حسـن حممـد" يعرفهـا والتعصـب يف اآلراء.

فاملوضوعية تعـين أن توصـف قـدرات الفـرد كمـا هـي موجـودة فعـال. حيـث  .)169،ص1989( رضوان، ."كالتحيز
أن أهم صـفات القيـاس اجليـد أن يكـون موضـوعيا لقيـاس الظـاهرة الـيت أعـد أصـال لقياسـها، وأن هنـاك فهمـا كـامال 

 )155،ص2001(عبداجمليد،  من مجيع عينة البحث مبا سيؤدونه. 
ابلتــايل فــإن و ذا عبــارات املقيــاس جييـب عليهــا املفحــوص بــدون تــدخل مـن الفــاحص أو إبحيــاء منــه، مـن أجــل هــ   

النتـــائج تعـــرب عـــن آراء أصـــحاهبا بـــدون تـــدخل أي طـــرف آخـــر. وهـــذا يعـــرب عـــن املوضـــوعية يف احلكـــم علـــى نتـــائج 
 التالميذ.   

مني يف ضوء نتائج الدراسة االستطالعية كما مت القيام إبجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات األساتذة احملك
 حىت يتحقق املقياس شرط املوضوعية .

 خطوات تطبيق الدراسة: -1-7
  على النحو التايل:  الدراسةإجراء خطوات  تمت

 .والر�ضيةمت سحب تسهيل املهمة من مصلحة ما بعد التدرج مبعهد الرتبية البدنية  -
لقبول إجـراء الدراسـة، واإلتفـاق علـى اتريـخ حمـدد والعينـة ة الر�ضوأساتذة  االتصال مبدراء املؤسسات املختارةمت  -

قينـا ترحيبـا وتسـهيالت مـن قبـل طـاقم اإلدارة واألسـاتذة. ومـن خالهلـا وهـو مـا مت فعـال، حيـث ال املقرتحة للدراسة.
 .ابملؤسسةاملوجودة زودتنا اإلدارة بعدد التالميذ وأنواع األنشطة الر�ضية 

 اد االستبيان الختبار التوافق النفسي العام و نسخ العدد الكايف اخلاص ابلعينةضبط و إعد -
 مت التنسيق مع فريق البحث واإلعداد املسبق لكيفية إجراء وتنظيم الدراسة. -
 ملئ االستمارة .حة إلجراء االختبار و رصد الطريقة الصحي مت -
 ستمارات و حتليلها.مجع اال -
  :البحث فريق - 1-8
وطالب ابحث يف الدكتوراه مبعهد الرتبية »  أ «أساتذة ابحثني بدرجة أستاذ مساعد من البحث فريق كونيت  

و األستاذ  "حرابش ابراهيمواألستاذ " "كحلي كمال"وهم على التوايل األستاذ . مستغامن جامعةالدنية والر�ضية 
الباحث شخصيا يف شرح طريقة  . حيث أشرف الطالب"عامر حسني"والطالب الباحث   "جغدم بن ذهيبة"

وكيفية إجراء االختبار للتالميذ. كانت مهمة فريق البحث توزيع ومجع استمارات االختبار، وكذا مهمة املتابعة 
وطريقة  االختبار مضمون حول توضيحا واملراقبة وتوفري اجلو املالئم لسري العملية. ونشري إىل أن فريق البحث تلقى

املعطيات  بعض صعوابت لضبط العملية من هذه يف يدور ما كل على لإلطالع ةجلس بعقد وذلك إجرائه،
 وتوحيد الروئى وتوزيع املهام.

 الوسائل اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج : -1-9
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اعتمد الطالب الباحث على جمموعة من الوسائل اإلحصائية حىت يتمكن من معاجلة النتائج بغرض االستناد    
 وتتمثل فيما يلي: ،ملية التحليل و التفسريعليها يف ع

 )91صفحة 1988(�جي،        . النسببة املئوية •
        .املتوسط احلسايب •
  .االحنراف املعياري •
 )92صفحة 1991(كامل،           .الدرجة التائية •
 (Gauvrit, 2005p 271)    .معامل ارتباط بريسون •
 ) .216فحة ص 2006(رضوان،     .معامل الصدق الذايت •

 )132صفحة1995(حسني،    )2اختبار حسن املطابقة (كا •
 .حتليل التباين أحادي االجتاه للعينات املستقلة •
 )96صفحة 1999حتليل التباين ثالثي االجتاه للعينات املستقلة. (الطيب،  •
 

 :خامتة
راءات امليدانيـة املتبعـة الفصل إلتباع منهجية علمية لتحديـد وضـبط اإلجـ هذا خالل من الباحث سعى الطالب    

 البحـث إبجـراءات وثيـق بشـكل ومرهـون مـرتبط العلميـة هدرجتـ كانـت مهمـا حبـث ألن أييف البحـث العلمـي،
 املالئـم مت حتديد املنهج وبناءا على .الرئيسية البحث حدود ضبط كيفية يف يكمن الدراسة جوهر امليدانية،كما أن

 األصلي اجملتمع ميثل الذي البشري اللمجا مت حتديد كما الرئيسية، ثالبح مشكلة ومبا خيدم الدراسة هذه لطبيعة
 اإلحصـائية الوسـائل حتديـد مـع اسـتخدامها وكيفيـة جلمـع البيـا�ت الالزمـة البحـث أدوات ، ومت حتديـد للبحـث
  .البحث إشكالية تساؤالت على اإلجابة بغية وحتليل النتائج عرض يف تساعد واليت املالئمة

 
 
 
 



 

 الفصـل الثـاني
 

 عـــرض وتحلـیـل النتــائـج
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درجات اتئية، وعلى  إىلأنه مت حتويل الدرجات اخلام  إىلنشري هنا  :العام قياس درجة التوافق النفسي -1
 :كان على التايلن تقدير الدرجات لكل مستوى  إأساسها مت وضع مستو�ت ابلتدريج اخلماسي، وعليه ف

 .يوضح املستو�ت والدرجات التائية املقدرة هلا )10(  اجلدول
 رجة التائية املقدرةالد املستوى

 100- 81 درجة عالية جدا

 80 – 61 درجة عالية

 60 – 41 توسطةدرجة م

 40 – 21 ةدرجة منخفض

 20 - 00 جدا ةدرجة منخفض

 :لدى التالميذ التوافق الشخصيعرض وحتليل نتائج أوال: 

 ) يوضح قياس التوافق الشخصي حسب احملاور.11اجلدول (

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا نخفضةمدرجة  متوسطةدرجة  عاليةدرجة  / الدرجة احملاور
 05.دال عند  4.12 39 138 23 االعتماد على النفس
 غري دال 0.20 21 155 24 االحساس ابلقيمة
 غري دال 0.22 38 128 34 الشعور ابحلرية

 غري دال 2.00 30 150 20 الشعور ابالنتماء
 0.05دال عند 3.81 37 141 22 التحرر من امليل لالنفراد

 غري دال 0.06 35 132 33 راض العصابيةاخللو من األع
 0.05دال عند  17.65 احملسوبة ²كا

 غري دال 1.05 25 159 16 التوافق الشخصي
روق معنوية وهذا يدل على وجود ف 0.05دالة عند مستوى 17.65أن القيمة احملسوبة  نالحظ من اجلدول      

ة والتكرارات املتوقعة وعليه توجد عالقة بني درجة البعد ونوع البعد، مبعىن أن املمارسني شاهدبني التكرارات امل
للنشاط الر�ضي على اختالف جنسهم ونوع النشاط املمارس وكذا العمر التدرييب ال يتميزون بنفس الدرجة يف 

النفس  بكل من حمور االعتماد على) اخلاصة  3.81 – 4.12حيث جند أن القيم (  مجيع احملاور املذكورة أعاله
 منخفضة،  إىل متوسطةوابلتايل فإ�ا درجة  0.05وحمور التحرر من امليل لالنفراد دالة عند مستوى 
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 .توسطةبينما القيم اخلاصة ابحملاور االخرى غري دالة وابلتايل فهي درجة م
وجود فروق دالة معنو� بني التكرارات  غري دالة عند احصائيا وهو يدل على عدم 1.05ونالحظ أيضا أن القيمة  

 .توسطةاملتوقعة والتكرارات املشاهدة أي أن درجة التوافق الشخصي م
ونستنتج من هذا أن املمارسني للنشاط الر�ضي يف املدارس الر�ضية على اختالف اجلنس ونوع النشاط    

عد التوافق الشخصي بكل حماوره، ما عدا يف ب توسطةالر�ضي املمارس وكذا العمر التدرييب يتميزون بدرجة م
  منخفضة. إىل توسطةحموري االعتماد على النفس وحمور التحرر من امليل لالنفراد فهي درجة م

 املتطلبات على التغلب على الفرد تساعد اليت النفسية العوامل جمموعة هو التوافق أن "الزروس" يرى حيث      
 الر�ضي البدين النشاط ممارسة أن الباحث الطالب يرى منهو  )109ص1998(القذايف،  .املتعددة والضغوط

 امليل من التحرر وحمور النفس على االعتماد حمور يف وخاصة ه،حماور  مجيع يف الشخصي التوافق حتقيق على تساعد
 حممد" يؤكده ما وهذا ،التدرييب والعمر املمارس والنشاط اجلنس اختالف حسب فيها الفروق تظهر حيث لالنفراد
 الفرد ،تكسب نسبيا طويلة ولفرتات ابنتظام املختلفة النشاط أوجه من وجه أي ممارسة أن على "عبيه أبو حسن
 .)44ص1998(عيبة،  .العالية الر�ضية املستو�ت إىل الوصول يف تساعد معينة نفسية وقدرات وخصائص مسات

 ي.يوضح الفرق يف املستوى حملاور التوافق الشخص  (12)اجلدول

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 480.63 5 2403.14 بني اجملموعات
 20.42 1194 24381 داخل اجملموعات 0.01دال عند  23.54

    الكلي

د فرق يف املستوى و وهذا يعين وج 0.01دالة عند مستوى  23.54ويتضح من اجلدول أن قيمة ف احملسوبة    
 بني احملاور الستة لبعد التوافق الشخصي، مبعىن أن مستوى املمارسني خيتلف ابختالف احملاور.

 

 

 

 



 و حتليل النتائج عرض                                                            الفصل الثاين

- 121 - 

 

 ) بوضح املقار�ت البعدية يف حماور التوافق الشخصي.13اجلدول (

االعتماد  
 على النفس
35.19 

الشعور 
 ابالنتماء
32.68 

التحرر من 
 االنفراد

32.45 

االحساس 
 ابلقيمة

32.08 

اخللو من 
 األمراض
31.71 

الشعور 
 ابحلرية

30.51 

 

 3.64 * 4.68 3.48 3.11 2.74 2.47 / االعتماد على النفس

 3.49 2.17 0.97 0.60 0.23 /  الشعور ابالنتماء

 3.28 1.94 0.74 0.37 /   التحرر من االنفراد

 2.99 1.57 0.37 /    االحساس ابلقيمة

 2.50 1.20 /     اخللو من األمراض

 / /      الشعور ابحلرية

مما يعين وجود  0.01دالة عند مستوى  4.68املقار�ت البعدية حيث جند القيمة  أعالهيوضح اجلدول 
فروق دالة بني حمور االعتماد على النفس وحمور الشعور ابحلرية، بينما ال توجد فروق دالة احصائيا بني بقية احملاور 

 ب احملاور على أساس الفرق يف املستوى كما يلي:وعليه فانه ميكن ترتي

 االعتماد على النفس. -
 .العصابية راضواخللو من األع -ابلقيمة اإلحساس -نفراد لإل امليل التحرر من -الشعور ابالنتماء  -
 الشعور ابحلرية. -
 صفات يكتسب ضيالر� النشاط ممارسة خالل من الر�ضي الفرد أن الباحث الطالب يرى هذا بناءا علىو   

 سهري" ترى حيث للتوافق النفسي البعد يف يظهر هذا وكل السوية شخصيته بناء على تساعده عديدة نفسية
 حسم على القدرة أي املتصارعة دوافعه بني التوفيق على املقدرة هو للتوافق النفسي البعد أن "أمحد كامل

 :يف وتتمثل إجيابية بصفة شاكلامل حل على والقدرة مرضية بصورة فيها والتحكم الصراعات
 . املسؤولية وحتمل سلوكه توجيه على الفرد قدرة خالل من: النفس على االعتماد - 
 أبنه وشعوره النجاح حتقيق على قادرا يرونه ،وأنه  له اآلخرين بتقدير الفرد شعور: الذاتية ابلقيمة االحساس -

 . به يقوم مبا القيام على قادر
 . مستقبلية خطط يضع أن يستطيع وأنه سلوكه توجيه على قادر أبنه الفرد شعور: الذاتية ابحلرية الشعور -

 األعراض من يشكو وال مرغوب أبنه ويشعر عائلته حبب يتمتع أي: العصابية األمراض من واخللو ابالنتماء الشعور
 )53ص 2001أمحد، سهري ( ة.النفسي املشاكل إىل تشري اليت واملظاهر
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 :لدى التالميذ التوافق االجتماعيحتليل نتائج عرض و اثنيا: 

 ) يوضح قياس التوافق االجتماعي حسب احملاور.14اجلدول (
 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة احملاور

 0.05دال عند  4.77 39 139 22 االجتماعية تو�تاملس
  دالغري 0.41 33 139 28 املهارات االجتماعية

 غري دال 0.73 37 133 30 امليول املضادة للمجتمع
 0.05دال عند  5.40 47 126 27 األسرةالعالقات مع 

 غري دال 0.50 40 126 34 العالقات يف املدرسة
 غري دال 0.28 30 144 26 العالقات مع البيئة احمللية

 0.05دال عند  13.64 احملسوبة ²كا
 غري دال 0.32 19 157 24 التوافق االجتماعي

وهذا يدل على وجود فروق  0.05دالة عند مستوى 13.64أن القيمة احملسوبة  نالحظ من اجلدول
والتكرارات املتوقعة وعليه توجد عالقة بني درجة البعد ونوع البعد، مبعىن أن  املشاهدةمعنوية بني التكرارات 

املمارس وكذا العمر التدرييب ال يتميزون بنفس املمارسني للنشاط الر�ضي على اختالف جنسهم ونوع النشاط 
املسؤولية  ) اخلاصة بكل من حمور 5.40 – 4.77الدرجة يف مجيع احملاور املذكورة أعاله حيث جند أن القيم ( 

منخفضة، بينما  إىلدرجة متوسطة  فإ�اوابلتايل  0.05االجتماعية وحمور العالقات مع االسرة دالة عند مستوى 
 غري دالة وابلتايل فهي درجة متوسطة. األخرىة ابحملاور القيم اخلاص

وهو يدل على عدم وجود فروق دالة معنو� بني  إحصائياغري دالة عند  0.32ونالحظ أيضا أن القيمة 
 التكرارات املتوقعة والتكرارات املشاهدة أي أن درجة التوافق االجتماعي متوسطة على العموم.

 للنشاط الر�ضي يف املدارس الر�ضية على اختالف اجلنس ونوع النشاط ونستنتج من هذا أن املمارسني
الر�ضي املمارس وكذا العمر التدرييب يتميزون بدرجة متوسطة على العموم يف بعد التوافق االجتماعي بكل حماوره، 

 منخفضة. إىلفهي درجة متوسطة  األسرةاالجتماعية و العالقات مع  تو�تما عدا حموري املس

 والتفاعل اجملتمع، إىل ابالنتماء لشعورا هو االجتماعي التوافق أن" أسعد ميخائيل يوسف" يشرييف هذا الصدد و   
 )147ص 2002  (النيال،  .مباشرة اتصاالت أو خارجية عالقات شكل يف التفاعل هذا كانسواء   معه املستمر
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 ،واإلنسانية اجلماعية العالقات بناء رصلدى ممارسيها ف تتيح الر�ضية األنشطة أن الباحث الطالب ويرى 
 ،متبادل بشكل إليه املنتمي ابلفريق اخلاص احمليط أو األسرة سواء البيئة مع والتفاعل جديدة صداقات واكتساب

 ابلبيئة واالحتكاك للتعامل اجتماعية مهارات ميتلك الر�ضي يصبح أي ،معها واالنسجام فيها والتأثري هبا للتأثر

 أفراد بني اإلنسانية العالقات تدعيم على تعمل الر�ضية الرتبية أنشطة أبن" بيوتشر تشارلز" كدهيؤ  ما وهذا،
 بني والنزعات امليول يف توافق مع ،لالختيار واسع جمال فيها الر�ضي ابلنشاط اجلماعة عالقة أن ،حيث اجلماعة

 واالستعدادات املواهب تنمية على األنشطة ذهه تعمل كما واإلخاء، والود الصداقة قيام يضمن مبا ،اجلماعة أفراد
 )165ص 2003(علي، . األنشطة هلذه األفراد ممارسة خالل من الفردية

 ) يوضح الفرق يف مستوى التوافق االجتماعي حسب احملاور.15اجلدول(

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 1017.87 5 5089.33 تبني اجملموعا

 21.65 1194 25858 داخل اجملموعات 0.01دال عند  47.01
    الكلي

بني  مما يدل على وجود فروق يف 0.01دالة عند مستوى  )47.01(قيمة ف اجلدول أنويتضح من 
 آخر.  إىلواجلماعية خيتلف من حمور  الفردية احملاور، مبعىن أن مستوى املمارسني لألنشطة الر�ضية
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 ) يوضح املقار�ت البعدية حملاور التوافق االجتماعي.16دول (اجل

الشعور  
ابملسؤولية 
34.80 

العالقات 
ابالسرة 
34.36 

العالقات 
ابلبيئة 
احمليطة 
32.10 

املهارات 
االجتماعية 
31.58 

العالقات 
ابملدرسة 
31.31 

امليول 
 املضادة

للمجتمع 
28.61 

 

 3.75 * 6.19 3.49 3.22 2.70 0.44 / الشعور ابملسؤولية
 3.60 * 5.75 3.05 2.78 2.26 /  ابألسرةالعالقات 

 3.38 * 3.49 0.79 0.52 /   العالقات ابلبيئة احمليطة
 3.08 2.97 0.27 /    املهارات االجتماعية
 2.58 * 2.70 /     العالقات ابملدرسة

  /      للمجتمع امليول املضادة
دالة عند )2.70(و  )3.49(و  )5.75( و )6.19(قار�ت البعدية حيث جند القيم ويوضح اجلدول امل

للمجتمع وكل من الشعور  ةاملضاد حمور التحرر من امليول ، مما يعين أن هناك فرق يف املستوى بني 0.05مستوى 
أساس الفرق يف املستوى   ابملسؤولية والعالقات ابألسرة والعالقات ابلبيئة احمليطة وكذا العالقات ابملدرسة، وعلى

 ميكن ترتيب احملاور كما يلي:

 العالقات ابملدرسة. -العالقات ابلبيئة احمليطة  -العالقات ابألسرة  -الشعور ابملسؤولية  •
 املهارات االجتماعية -املضادة للمجتمع  التحرر من امليول •

 حمور إىل حمور من وخيتلف متوسط تماعياج بتوافق يتميزون الر�ضيني التالميذ أن رىن هذا خالل من         
 عالقات الر�ضي يكسب أن ميكن اجلماعي النشاط أن ،حيث الر�ضي التخصص طبيعة الختالف راجع وهذا

 االجتماعية واملهارات ابملسؤولية الشعور الر�ضي يكسب أن ميكن الفردي الر�ضي النشاط بينما واملدرسة ابلبيئة
 التوافق معايري من فإن" ابهي ومصطفى حشمت أمحد حسني" ،وحسب  ماعياجل النشاط ممارسي من أفضل

 وأنشطة مهارات نتائج من يستفيد ،وأن اآلخرين مع سوية اجتماعية عالقات إقامة يف الفرد جناح هي االجتماعي
 والتشاور نالتعاو  بذلك ،ويقصد اآلخرين اجلماعة أفراد بني االجتماعية ابملسؤولية الفرد شعور ،وكذلك اآلخرين 

 حياهتم وتنظيم اجلماعة أمور ختص تنظيمية أو اجتماعية مشكالت من يواجهه ما مناقشة أو حل يف معهم
 )58ص 2007(ابهي،.لآلخرين الفرد احرتام ضرورة ،وكذلك وأعماهلم
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 :العام النفسي التوافق عرض وحتليل نتائجاثلثا: 

 ) يوضح قياس درجة التوافق العام.17اجلدول(

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة راحملاو 
 غري دال 1.05 25 159 16 التوافق الشخصي
 غري دال 0.62 19 157 24 التوافق االجتماعي

  1.42 احملسوبة ²كا
 غري دال 1.25 27 156 17 التوافق العام

وهذا يدل على وجود فروق عشوائية  0.05عند مستوى غري دالة  1.42نالحظ من اجلدول أن القيمة احملسوبة   
والتكرارات املتوقعة وعليه ال توجد عالقة بني درجة البعد ونوع البعد، مبعىن أن املمارسني  املشاهدةبني التكرارات 

للنشاط الر�ضي على اختالف جنسهم ونوع النشاط املمارس وكذا العمر التدرييب يتميزون بنفس الدرجة يف كل 
 بعد التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي وابلتايل فهي درجة متوسطة.من 

غري دالة احصائيا وهو يدل على عدم وجود فروق دالة معنو� بني التكرارات  1.25ونالحظ أيضا أن القيمة     
 املتوقعة والتكرارات املشاهدة أي أن درجة التوافق العام متوسطة على العموم.

أن املمارسني للنشاط الر�ضي يف املدارس الر�ضية على اختالف اجلنس ونوع النشاط ونستنتج من هذا     
 الر�ضي املمارس وكذا العمر التدرييب يتميزون بدرجة متوسطة يف التوافق العام ببعديه الشخصي واالجتماعي.
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 ) يوضح الفرق يف املستوى بني التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي.18اجلدول (

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 359.105 1 359.105 بني اجملموعات
 318.85 198 126902 داخل اجملموعات غري دال 1.13

    الكلي
جتماعي صي والتوافق االويؤكد لنا اجلدول أعاله عدم وجود فروق يف املستوى بني بعدي التوافق الشخ

 غري دالة إحصائيا. 1.13حيث جند القيمة 

ويرى الطالب الباحث أن ممارسة النشاط الر�ضي تكسب وتساعد املمارس على حتقيق التوافق العام 
 يتعلم مبادئ الطاعة واإلمتثال لألوامر، والسعي لتحقيق حاجاته وأهدافه ابلطرق املشروعة. وتقدير الذات حيث

نه جمموعة ردود الفعل اليت يعدل هبا الفرد بناءه النفسي، أو أعلى  لتوافقل "يم الرفاعينع" يف هذا الصدد شريي
على  "إىل التوافق  "عبد املنعم احلنفي"ويشري أيضا  )28ص 1987(الرفاعي،  "سلوكه ليستجيب لشروط حميطه

عها، وأن يكون بوسعه القيام أنه عالقة موائمة وتكيف مع البيئة، منها أن يبقي الفرد على استبقاء حاجاته وإشبا
أو  مبا يطلب منه ومواجهة الظروف اليت حتيط به، أو اليت تفرض عليه، ويقتضى ذلك أن يعدل من سلوكه أحيا�

متتد حماوالت التعديل إىل البيئة نفسها، حىت يقارب بني إمكا�ته وظروفه ويوازن بني حاجاته ومتطلباته، فإن جنح 
أي يكون هناك  .)526ص1995 (احلنفي،  "، وإن فشل فهو ما يسمى عدم التوافقيف ذلك وهو غالبا ما ينجح

أتثري إجيايب للممارسة ولكن هناك ظروف وعوامل تساهم يف وجود اضطراب وتوتر يظهر كنتيجة لضغط نفسي مير 
ل راتب أسامة كام"به املمارس من خالل عدم التوفيق بني متطلبات املمارسة ومتطلبات الدراسة ، حيث يشري 

 بغرض استجاابت من يتبعه وما اإلنسان جسم أجهزة على يقع الذي احلمل أو العبء هو أن الضغط النفسي"
 .واالنفعايل والكيميائي العضوي التوازن حبالة الفرد الحتفاظ التعبريات تلك ومواجهة التوافق أو التكيف
ا تؤثر حسب درجتها على حتقيق وحىت لو كانت هذه الضغوط بنسبة متوسطة فإ� )134ص 2004(راتب،

  .التوافق العام وهذا ما وجد�ه لدى عينة البحث
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مقارنة حسب متغري اجلنس ونوع النشاط الر�ضي والعمر التدرييب يف التوافق النفسي العام حسب   -2
 األبعاد واحملاور:

 التوافق الشخصي:عرض نتائج أوال: 

 احملور األول: االعتماد على النفس:
 .العالقة بني حمور االعتماد على النفس وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب ) يوضح19دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 10 72 18 ذكور

 0.01دال عند  25.45
 33 65 02 إ�ث
 18 68 14 فردي

 غري دال 1.35
 21 70 09 مجاعي

 25 65 10 فأقل 5
 0.05دال عند  8.25

 14 63 23 5أكثر من 

ترابط بني درجة وهذا يدل على وجود  0.01دالة عند مستوى  25.45يتضح من اجلدول أن القيمة 
االعتماد على النفس ومتغري اجلنس، مبعىن أن درجة االعتماد على النفس تتأثر ابجلنس، حيث جند أ�ا درجة 

منخفضة عند اإل�ث أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة  إىلعند الذكور ومتوسطة مرتفعة  إىلمتوسطة 
غري دالة وعليه فإن درجة االعتماد على النفس ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي  1.35ابإل�ث.بينما جند القيمة 

ييب فنالحظ أن القيمة ابلنسبة للعمر التدر  أما منخفضة ابلنسبة لنوعي النشاط. إىلاملمارس وهي درجة متوسطة 
وعلية فإن درجة االعتماد على النفس تتأثر ابلعمر التدرييب، وهي درجة متوسطة  0.05دالة عند مستوى  8.25

 سنوات. 5مرتفعة أكثر من  إىلسنوات ومتوسطة  5منخفضة عند أقل من  إىل
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 ونوع النشاط والعمر التدرييب.الفرق يف مستوى االعتماد على النفس وكل من اجلنس  ) يوضح20دول ( اجل

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 43.65 521.64 01 521.64 بني اجلنسني
 غري دال 4.45 53.04 01 53.04 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند  26.35 315 01 315 العمر التدرييب
 غري دال 0.22 2.64 01 2.64  اجلنس ونوع النشاطالتفاعل بني

 غري دال 0.15 1.80 01 1.80 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 1.99 23.80 01 23.80 لنشاطاالتفاعل بني العمر التدرييب و 

 غري دال 1.77 21.12 01 21.12 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 11.95 192 2295.32 داخل اجملموعات

يف حمور إعتماد املراهق على نفسه  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  أعالهونالحظ من اجلدول 
، مما يعين أن مستوى اعتماد  0.01دالة عند مستوى  43.65ابختالف اجلنس حيث جاءت القيمة احملسوبة 

 املراهق على نفسه خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور.

غري دالة احصائيا وعليه اليوجد أتثري  2.75النشاط الر�ضي فكانت القيمة احملسوبة أما ابلنسبة لنوع 
العمر التدرييب نالحظ أن القيمة  لنوع النشاط الر�ضي على حمور إعتماد املراهق على نفسه وكذلك خبصوص

تدرييب لصاحل وعليه فان مستوى اعتماد املراهق على نفسه خيتلف ابختالف العمر ال 0.01دالة عند  26.35
 .)12( رقم أصحاب مخس سنوات فأكثر.كما يوضحه اجلدول
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 التدرييب         ) يوضح املتوسطات احلسابية حملور االعتماد على النفس حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر 21دول (اجل

 الكلي إ�ث ذكور 
 71.42 33.98 37.44 فردي
 69.36 33.18 36.18 مجاعي

 67.88 32.42 35.46 فأقل 5
 72.9 34.74 38.16 5أكثر من 
 / 67.16 73.62 الكلي

النشاط  غري دالة وهذا يعين أن التفاعل بني اجلنس ونوع 1.77و  1.99و  0.15و  0.22وجند القيم 
وهذه النتائج تتفق مع نتائج اجلدول املمارس وكذا العمر التدرييب ال يؤثر على مستوى اعتماد املراهق على نفسه. 

) أعاله، وعليه نستنتج أن مستوى اعتماد املراهق على نفسه خيتلف ابختالف اجلنس حيث جنده مرتفعا 20(
 عند الذكور مقارنة ابإل�ث وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي، كما أنه يتأثر ابلعمر التدرييب.

 اخلربات ،وهذه التدريب مسار خالل املكتسبة اخلربات كمية هو التدرييب العمر أن ومن خالل ذلك نرى      
 تفاعالت حدوث تعين السيكولوجي ابملعىن اخلربة "ميخائيل يوسف" ،وحسب التدريب استمرارية مع تزداد
 تلك عن ،فيتأتى اخلارجي الواقع من مستمدة مثريات من املرء يستقبله ما ،وبني سابقة أوخربات خربة بني خربية

 الواقع ذلك جملاهبة كفاءة ،وأكثر اخلارجي الواقع من املكتسبة اخلربة من تراكبا أكثر خربي مركب التفاعالت

 كمية هي  اليت اخلربة وجود مع وابلتايل)6ص 2000(أسعد،  وجناعة، كفاءة أبكثر مقوماته ،واستثمار
 ثناءأ طبيعيا يظهر ،حىت املتكررة املواقف مواجهة يف بفاعلية يستخدمها واليت تلميذال يكتسبها اليت املكتسبات

 على يؤثر اجلنس أن ،كما القليلة اخلربة ذوي عكس النفس على االعتماد تعزز اخلربة ،هذه به مير الذي املوقف
 الذكور مييل حيث واإل�ث الذكور بني الشخصية السمات يف الفروق لوجود وذلك ابلنفس االعتماد بعد

 .اإل�ث من أكثر النفس على لالعتماد
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 ابلقيمة: اإلحساساحملور الثاين: 

 العالقة بني حمور اإلحساس ابلقيمة وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح22دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 11 71 18 ذكور

 0.01دال عند  11.81
 9 87 4 إ�ث
 10 78 12 فردي

 غري دال 0.02
 11 77 12 مجاعي

 19 71 10 فأقل 5
 0.05دال عند  6.85

 07 78 15 5أكثر من 
د ترابط بني وهذا يدل على وجو  0.01دالة عند مستوى  11.81أن القيمة  أعاله يتضح من اجلدول

، حيث جند أ�ا درجة ابجلنسابلقيمة تتأثر  اإلحساسابلقيمة ومتغري اجلنس، مبعىن أن درجة  اإلحساسدرجة 
 .ابإل�ث، أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة اإل�ثمنخفضة عند  إىلمرتفعة عند الذكور ومتوسطة  إىلمتوسطة 

ابلقيمة ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس وهي  اإلحساسغري دالة وعليه فإن درجة  0.02بينما جند القيمة 
 منخفضة ابلنسبة لنوعي النشاط.  إىلدرجة متوسطة 

 0.05دالة عند  6.85ابلقيمة والعمر التدرييب حيث أن القيمة  اإلحساسترابط بني درجة ونالحظ وجود    

مرتفعة عند املمارسني أكثر من مخس  إىلمنخفضة عند املمارسني مخس سنوات فأقل ومتوسطة  إىلوهي متوسطة 
 سنوات. 
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 ع النشاط والعمر التدرييب.الفرق يف مستوى اإلحساس ابلقيمة وكل من اجلنس ونو  ) يوضح23دول ( اجل

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 6.89 131.22 01 131.22 بني اجلنسني
 غري دال 1.59 30.42 01 30.42 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند 7.95 151.38 01 151.38 العمر التدرييب
 غري دال 2.42 46.08 01 46.08  اجلنس ونوع النشاطالتفاعل بني

 غري دال 1.63 32 01 32 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 1.52 28.88 01 28.88 التفاعل بني العمر التدرييب و النشاط

 0.05دال عند 5.29 100.82 01 100.82 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 19.04  3654.92 داخل اجملموعات

ابلقيمة ابختالف اجلنس  اإلحساسيف حمور  إحصائيةونالحظ من اجلدول أن هناك فروق ذات داللة 
ابلقيمة خيتلف  اإلحساس، مما يعين أن مستوى 0.01دالة عند مستوى  6.89حيث جاءت القيمة احملسوبة 
 ابختالف اجلنس لصاحل الذكور.

وعليه ال يوجد أتثري لنوع  إحصائياغري دالة  1.59لقيمة أما ابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي فكانت ا
 0.01دالة عند  7.95ابلقيمة وخبصوص العمر التدرييب نالحظ أن القيمة  اإلحساسالنشاط الر�ضي على حمور 

  كثر من مخس سنوات.ألابلقيمة خيتلف ابختالف العمر التدرييب لصاحل املمارسني  اإلحساسوعليه فان مستوى 
 .)24رقم (اجلدول  كما يوضحه
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 يوضح املتوسطات احلسابية حملور االحساس ابلقيمة حسب اجلنس والنشاط والعمر التدرييب. )24(اجلدول 

 الكلي إ�ث ذكور 
 64.98 32.14 32.80 فردي
 63.38 30.40 32.98 مجاعي

 62.42 30.80 31.62 فأقل 5
 65.90 31.74 34.16 5أكثر من 
 / 62.54 65.78 الكلي

وكذا العمر التدرييب  ،ابلقيمة خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور اإلحساسوعليه نستنتج أن مستوى      
مما يعين  0.01دالة عند  5.29وجند القيمة  لصاحل أكثر من مخس سنوات، وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي.

 ابلقيمة. اإلحساستدرييب يؤثر على مستوى أن التفاعل بني كل من اجلنس ونوع النشاط الر�ضي والعمر ال
مبيلهم الطبيعي للتنافس واالشرتاك يف املنافسات  �ثعن اإلذكور يتميز ال "عزت حممود كاشف"وحسب       

الر�ضية فلديهم رغبة يف مواجهة مواقف الضغط النفسي اليت حتدث أثناء ظروف املنافسات على الرغم مما قد 
ف أو االنبهار من قوة املنافس واحتمال التعرض لإلصاابت نتيجة االشرتاك يف يصاحبها من مظاهر كاخلو 

اإلحساس ابلقيمة مرتفع عند الذكور مقارنة  أنوهلذا يرى الطالب الباحث )18ص1999(كاشف، املسابقات،
لكبرية ابإل�ث ،كما أن اخلربة املتمثلة يف كمية املكتسبات اليت ختتلف بني الر�ضيني حيث أصحاب اخلربة ا

 .م،ويشعرون بتقدير اآلخرين وقدرهتم على التفوق والتميز�اقر أحيسون بقيمة أكرب من 
مما يعين وجود أثر لتفاعل اجلنس  0.05دالة عند مستوى  5.29) أن القيمة 24ونالحظ أيضا من اجلدول (     

 ).02) و (01يوضحه الشكل ( ابلقيمة كما اإلحساسونوع النشاط الر�ضي املمارس والعمر التدرييب على حمور 

 

 

 

 

 

 



 و حتليل النتائج عرض                                                            الفصل الثاين

- 133 - 

 

 ) يوضح التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب يف اإلحساس ابلقيمة حسب اجلنس.01كل (الش    
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من خـالل الشـكل البيـاين الـذي يوضـح التفاعـل بـني    

نالحظ  العمر التدرييبالنشاط الر�ضي و  كل من نوع
ـــة وابألخـــص ـــذ املمارســـني لألنشـــطة اجلماعي  أن التالمي
ــر مــن مخــس ســنوات يتميــزون  التالميــذ املمارســني ألكث

ــة مق .بدرجــة مرتفعــة يف مســتوى اإلحســاس ابلقيمــة ارن
ابألقل ممارسة. و عليه ميكننا القول أبنه كلما زاد عـدد 
الســنوات املمارســة الر�ضــية ارتفعــت درجــة اإلحســاس 
ـــدى التالميـــذ. و يف هـــذا الصـــدد يشـــري كـــل  ابلقيمـــة ل

"أمحـــد أمـــني فـــوزي" أن و ن عـــالوي"حممـــد حســـ مـــن"
املمارسة الر�ضية املنتظمة و ملدة طويلـة نسـبيا نكسـب 

ا العديــد مــن الســمات الشخصــية، و الفــرد املمــارس هلــ
ــنفس ممــا  الــيت منهــا اكتســاب الثقــة و االعتمــاد علــى ال

 ذاتية .ال تهيعزز إحساس الفرد بقيم
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 ) يوضح التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط يف اإلحساس ابلقيمة حسب العمر التدرييب.02كل (الش  
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وضح التفاعل بني كل ة اليت تل البيانياشكمن خالل األ 

نالحــظ أن التالميــذ  اجلــنسالنشــاط الر�ضــي و  مــن نــوع
املمارسـني لألنشـطة اجلماعيـة وابألخـص الـذكور يتميـزون 

كمــا متيــز   .بدرجــة مرتفعــة يف مســتوى اإلحســاس ابلقيمــة
ــــر مــــن مخــــس ســــن ــــذ املمارســــني ألكث وات ممارســــة التالمي

ـــــة ابألقـــــل  بدرجـــــة مرتفعـــــة يف اإلحســـــاس ابلقيمـــــة مقارن
ممارسة. و عليه ميكننا القول أبنه كلما زاد عدد السنوات 
املمارسة الر�ضية ارتفعت درجة اإلحسـاس ابلقيمـة لـدى 

ــــدى الذكور. ــــه التالميــــذ و ابألخــــص ل ــــا يتميــــز ب وهــــذا مل
ء.  الذكور مـن صـالبة وجـرأة يف إثبـات ذواهتـم أمـام الـزمال

كمــا أن طبيعــة ومســة األنثــى النفســية واإلحســاس املرهــف 
 قد يساهم يف تذبذب إحساسها بقيمتها الذاتية.
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 لثالث: الشعور ابحلرية:احملور ا

 العالقة بني حمور الشعور ابحلرية وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح25دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 24 60 16 ذكور

 غري دال 4.89
 12 70 18 إ�ث
 11 76 13 فردي

 غري دال 1.18
 16 69 15 عيمجا
 15 72 13 فأقل 5

 غري دال 4.09
 22 58 20 5أكثر من 

الشعور ابحلرية ومتغري درجة ا يعين عدم وجود ترابط بني غري دالة وهذ 4.89يتضح من اجلدول أن القيمة 
 ختتلف ابختالف اجلنس، مما يدل على أ�ا درجة متوسطة. اجلنس، مبعىن أن درجة الشعور ابحلرية ال

غري دالة وعليه فإن درجة الشعور ابحلرية ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس وهي درجة  1.18القيمة  وجند
 متوسطة. 

ن درجة الشعور ابحلرية ال ختتلف ابختالف العمر التدرييب وهي درجة غري دالة وعليه فإ 4.09ما القيمة بين
 متوسطة.
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 لشعور ابحلرية وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.الفرق يف مستوى ا ) يوضح26دول ( اجل

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 غري دال 0.56 36.12 01 36.12 بني اجلنسني
 غري دال 0.73 5.44 01 5.44 بني نوعي النشاط

 دال غري 0.02 37.84 01 37.84 العمر التدرييب
 غري دال 3.87 483.60 01 483.60 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 0.51 63.845 01 63.845 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 0.02 2.645 01 2.645 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 0.005 0.60 01 0.605 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 124.74 192 2395.15 اجملموعات داخل

فروق ذات داللة احصائية يف حمور الشعور ابحلرية ابختالف اجلنس حيث توجد أنه ال  ونالحظ من اجلدول
 غري دالة ، مما يعين أن مستوى الشعور ابحلرية ال خيتلف ابختالف اجلنس.  0.56جاءت القيمة احملسوبة 

غري دالة احصائيا وعليه ال يوجد أتثري لنوع  0.73فكانت القيمة احملسوبة  أما ابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي  
غري دالة  0.02النشاط الر�ضي على حمور شعور املراهق ابحلرية وكذلك خبصوص العمر التدرييب نالحظ أن القيمة 

 .)27(دولراهق ابحلرية.كما يوضحه اجلال يوجد ملتغري العمر التدرييب أتثري على حمور شعور امل وعليه
 ) يوضح املتوسطات احلسابية حملور الشعور ابحلرية حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.27دول (اجل

 الكلي إ�ث ذكور 
 60.70 29.22 31.48 فردي
 61.36 32.66 28.70 مجاعي

 60.16 29.94 30.22 فأقل 5
 61.90 31.94 29.96 5أكثر من 
 / 61.88 60.18 الكلي

خيتلف ابختالف اجلنس حيث جنده مرتفعا عند الذكور مقارنة ال ستنتج أن مستوى شعور املراهق ابحلرية وعليه ن
 ، وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي، كما أنه ال يتأثر بتفاعل متغري اجلنس مع نوع النشاط الر�ضي.ابإل�ث
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قامة والنظام الداخلي، حبيث أن أفراد عينة النتيجة أنه قد يكون سببه ظروف اإلذه هل الباحث الطالب ويرى    
الدراسة يقيمون إقامة داخلية وخيضعون فيها لنظام وقواعد تتميز ابلصرامة واإلنضباط التام.كما أن الرب�مج 
األسبوعي خمطط و مضبوط ويشمل على أوقات مضبوطة مبا حتتويه من أوقات الدراسة، وأوقات التدريب 

 تشري العديد من الدراسات ة وأوقات اإلسرتاحة و النوم. وهذا على مدار أ�م الدراسة.الر�ضي، اإلطعام، املذاكر 
 على القدرة هلا الشخصية  ،وهذا جنسه كان مهما الر�ضي دالفر  شخصية صقل يف هام دور الر�ضي للنشاط أن

قة بني على وجود عال (  Rosen Bourguer)  "روزن برقر " يؤكد حيث حرية بكل للمستقبل التخطيط
والر�ضية ابلقدرات العقلية و احلالة النفسية و االجتماعية اليت تساهم يف حتسني عملية التوازن  التمرينات البدنية

 )379p1993, SCHAGEN(. النفسي و االجتماعي للمراهق
 احملور الرابع: الشعور ابالنتماء:

 .اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب العالقة بني حمور الشعور ابالنتماء وكل من ) يوضح28دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 12 70 18 ذكور

 0.05دال عند  7.75
 19 75 6 إ�ث
 9 82 09 فردي

 0.05دال عند  7.16
 22 67 11 مجاعي

 18 67 15 فأقل 5
 غري دال 4.47

 12 80 8 5أكثر من 
وهذا يدل على وجود ترابط بني درجة   0.05دالة عند مستوى  7.75من اجلدول أن القيمة يتضح 

الشعور ابالنتماء ومتغري اجلنس، مما يدل على أ�ا درجة متوسطة اىل مرتفعة عند الذكور ومتوسطة اىل منخفضة 
 7.16ط الر�ضي جند القيمة عند اإل�ث أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة ابإل�ث.وكذلك ابلنسبة لنوع النشا

وعليه فإن درجة الشعور ابالنتماء تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس وهي درجة  0.05دالة عند مستوى 
 منخفضة ابلنسبة للنشاط اجلماعي.  إىل متوسطة ابلنسبة للنشاط الفردي ومتوسطة
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 .نس ونوع النشاط والعمر التدرييبالفرق يف مستوى الشعور ابالنتماء وكل من اجل ) يوضح29دول ( اجل

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 11.93 115.52 01 115.52 بني اجلنسني
 0.05دال عند  27.22 87.12 01 87.12 بني نوعي النشاط

 غري دال 0.24 3.92 01 3.92 العمر التدرييب
 غري دال 0.06 0.32 01 0.32 اعل بني اجلنس ونوع النشاطالتف

 غري دال 0.59 9.68 01 9.68 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 0.05دال عند 4.67 76.88 01 76.88 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 0.31 5.12 01 5.12 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 16.45 199 3157.96 داخل اجملموعات

ابختالف ابالنتماء  الشعوريف حمور  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  أعالهونالحظ من اجلدول 
، مما يعين أن مستوى الشعور ابالنتماء  0.01دالة عند مستوى  11.93اجلنس حيث جاءت القيمة احملسوبة 

دالة  27.22الر�ضي فكانت القيمة احملسوبة  خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور. أما ابلنسبة لنوع النشاط
وعليه يوجد أتثري لنوع النشاط الر�ضي على مستوى الشعور ابالنتماء لصاحل  إحصائيا  0.01عند مستوى 

وعليه ال خيتلف مستوى  إحصائياغري دالة  0.24أما خبصوص العمر التدرييب نالحظ أن القيمة  النشاط الفردي.
 .)30( رقم كما يوضحه اجلدول  الف العمر التدرييب .الشعور ابالنتماء ابخت

 حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ابالنتماءحملور الشعور  ) يوضح املتوسطات30دول (اجل

 الكلي إ�ث ذكور 
 66.68 32.62 34.06 فردي
 64.04 31.22 32.82 مجاعي

 65.08 31.56 33.52 فأقل 5
 65.64 32.28 33.36 5أكثر من 
 / 63.84 66.88 الكلي

وخيتلف أيضا  .وعليه نستنتج أن مستوى الشعور ابالنتماء خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور
 ابختالف نوع النشاط الر�ضي لصاحل النشاط الفردي، إال أنه ال خيتلف ابختالف العمر التدرييب.
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 يشعرون فإ�م ابإل�ث مقارنة هلم االجتماعي احمليط اتساع مع الذكور أن الباحث الطالب يرى     
 أن " أمحد ساري محدان" ويرى مدربني أو تالميذ أو مدرسني سواءا احمليط مع جيدة عالقة ومنو أكثر ابالنتماء

 تساعد اليت النفسية اخلربات اكتساب للفرد تتيح اليت الفرص من كثرياً  هتيئ والر�ضية البدنية  األنشطة ممارسة
 شعور فيه تشبع أ�ا كما مناسبة سلوكية ملستو�ت واكتسابه اجلماعة حلياة الفرد خصيةش تكوين يف كثرياً 

متيز  الباحث الطالب ويعزو )103ص 2001(سليم، .السامية واخللقية االجتماعية القيم وتنمي االنتماء
ميذ األنشطة اجلماعية، يف املمارسني لألنشطة الفردية مبستوى مرتفع يف حمور الشعور ابالنتماء مقارنة بتالالتالميذ 

كون أن فرق األنشطة الفردية لديها نتائج وألقاب على املستوى احمللي والدويل. مما يساهم ذلك يف تعزيز الشعور 
 ابالنتماء لديهم.

مما يعين وجود أثر لتفاعل اجلنس  0.05دالة عند مستوى  4.67القيمة  أن )30(ونالحظ أيضا من اجلدول     
 ).03ملمارس والعمر التدرييب على حمور الشعور ابالنتماء كما يوضحه الشكل (ونوع النشاط ا

 .الشعور ابالنتماء حمور ) يوضح التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب يف03الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــــن خـــــالل الشـــــكل البيـــــاين الـــــذي يوضـــــح 
التفاعـــل بـــني نـــوع النشـــاط الر�ضـــي و عـــدد ســـنوات 
املمارسـة الر�ضـية، جنـد أن هنــاك تفاعـل بـني كـل مــن 
ــــــوع النشــــــاط الر�ضــــــي املمــــــارس و عــــــدد ســــــنوات  ن
املمارســـــة ألكثــــــر مــــــن مخـــــس ســــــنوات أي أن حمــــــور 

ـــــأثر بنـــــوع النشـــــاط الر�ضـــــي و الشـــــعور ابالنتمـــــا ء يت
يتـأثر ابخلـربة لصـاحل التالميـذ الفردية و  لصاحل األنشطة
منه ميكـن و  من مخس سنوات ممارسة املمارسني ألكثر

القـــول أنـــه كلمـــا زاد عـــدد ســـنوات املمارســـة الر�ضـــية 
ــــــذ  ــــــدى التالمي ارتفــــــع مســــــتوى الشــــــعور ابالنتمــــــاء ل

 املنتظمني يف املمارسة.
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 احملور اخلامس: التحرر من امليل لالنفراد: -

 .لالنفراد وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب العالقة بني حمور التحرر من امليل ) يوضح31دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 16 69 15 ذكور

 0.05دال عند  6.05
 22 73 5 إ�ث
 20 68 12 فردي

 غري دال 3.23
 11 74 15 مجاعي

 28 62 10 فأقل 5
 0.05دال عند  6.31

 15 78 7 5أكثر من 
جة التحرر من امليل لالنفراد وهذا يدل على أن در  0.05دالة عند مستوى  6.05يتضح من اجلدول أن القيمة  

، أي اإل�ثمنخفضة عند  إىلمرتفعة عند الذكور ومتوسطة  إىل، مما يدل على أ�ا درجة متوسطة ابجلنستتأثر 
غري دالة وعليه فإن درجة التحرر من امليل لالنفراد  3.23القيمة .بينما جند ابإل�ثأ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة 

 6.31أما القيمة .منخفضة ابلنسبة لنوعي النشاط إىلال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس وهي درجة متوسطة 
ها وعليه فان درجة التحرر من امليل لالنفراد ختتلف ابختالف العمر التدرييب حيث جند 0.05فهي دالة عند 

 منخفضة عند املمارسني أقل من مخس سنوات ومتوسطة عند املمارسني أكثر من مخس سنوات.

 

 

 

 

 

 

 



 و حتليل النتائج عرض                                                            الفصل الثاين

- 141 - 

 

 الفرق يف مستوى امليل لالنفراد وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب ) يوضح 32دول (اجل

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 6.89 220.5 01 220.5 بني اجلنسني
 غري دال 1.15 36.98 01 36.98 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند 27.65 551.12 01 551.12 العمر التدرييب
 0.01دال عند 7.59 151.38 01 151.38 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
  دالغري 1.60 32 01 32 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 0.05دال عند 4.64 92.48 01 92.48 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 0.005 0.08 01 0.08 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 19.93 199 3825.96 داخل اجملموعات
 يف حمور التحرر من امليل لالنفراد ابختالف إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  ونالحظ من اجلدول

، مما يعين أن مستوى التحرر من امليل  0.01دالة عند مستوى  6.89اجلنس حيث جاءت القيمة احملسوبة 
 1.15لالنفراد خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور. أما ابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي فكانت القيمة احملسوبة 

 تحرر من امليل لالنفراد.غري دالة وعليه ال يوجد أتثري لنوع النشاط الر�ضي على مستوى ال

مما يعين وجود أثر للعمر التدرييب   0.01دالة عند مستوى  27.65وخبصوص العمر التدرييب نالحظ أن القيمة 
 )33(كما يوضحه اجلدول   على مستوى التحرر من امليل لالنفراد لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات.

 من امليل لالنفراد حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح املتوسطات حملور التحرر33اجلدول (   

 الكلي إ�ث ذكور 
 64.04 31.84 32.20 فردي
 65.76 30.96 34.80 مجاعي

 61.58 30.14 31.44 فأقل 5
 68.22 32.66 35.56 5أكثر من 
 / 62.80 67 الكلي
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             وكذا العمر  ،ختالف اجلنس لصاحل الذكوروعليه نستنتج أن مستوى التحرر من امليل لالنفراد خيتلف اب  
 وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي. ،التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات

يفسر الطالب الباحث متيز الذكور بدرجة مرتفعة يف حمور التحرر من امليل لإلنفراد مقارنة ابإل�ث راجع      
ية للذكور سواء ابملدرسة أو خارجها، وانتمائهم جلماعات متعددة من األصدقاء، إىل تعدد العالقات االجتماع

الاليت تعترب عالقتهن االجتماعية جد  األمر الذي يعينهم على التحرر من االنعزال واالنطواء أكثر من اإل�ث
عزت "لصدد وحسب عدد سنوات املمارسة يشري يف هذا ا .،وهذا راجع أيضا لطبيعة وثقافة اجملتمعحمدودة

، حيتاجون دائما إىل الرعاية  األكثر خربة خربة مقارنة ابلناضجني قلاأل أن الر�ضيون"  حممود كاشف
وتدعيم وتقومي سلوكياهتم مجلة وتفصيال خالل املسابقات ،األمر الذي يقتضي من املدرب ضرورة  ،والنصيحة

نفسهم ،ويتم ذلك الدعم أو النصيحة من خالل متابعة تصرفاهتم وأفعاهلم بقصد املساعدة على تنمية ثقتهم أب
 األقل خربة،ر�ضي وال ،األكثر خربة ونضجا ر�ضياملناقشات الفردية مع املدرب أو بني ال

بعالقات اجتماعية أكثر مما يكسبهم مهارات  وابلتايل فإن األكثر خربة يتميزون)20ص1999(كاشف،
 .والعزلة النفراد من ا همرر التعامل مع اآلخرين مما ينعكس على حت

        مما يعين وجود أثر للتفاعل  0.05دالة عند مستوى  4.64و  7.59القيم  أن )32(ونالحظ أيضا من اجلدول    
   بني اجلنس ونوع النشاط الر�ضي املمارس وبني نوع النشاط والعمر التدرييب على حمور التحرر من امليل لالنفراد 

 .)05) و (04كما يوضحه الشكل (
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 حمور التحرر من امليل لإلنفرادبني العوامل الثالثة يف  التفاعلوضح ي )05و( )04رقم ( ةالبياني لاشكاأل
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) يوضح التفاعل بني اجلنس ونوع 04شكل (

 النشاط يف حمور التحرر من امليل لالنفراد
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خمسة فأقل

أكثر من 
خمسة

 
) يوضح التفاعل بني نوع النشاط 05شكل (

 والعمر التدرييب يف حمور التحرر من امليل
 

ــة  مــن خــالل األشــكال   ــالبياني فاعــل الت يت توضــحال
بني كل من متغري اجلنس و نوع النشاط الر�ضي يف 

 حمور التحرر من امليل لالنفراد.
جنــــد أن التالميـــــذ املمارســــني لألنشـــــطة الر�ضـــــية    

اجلماعيــة لــديهم مســتوى مرتفــع يف حمــور التحــرر مــن 
امليــل لالنفــراد، و ابألخــص لــدى الــذكور. كمــا يبــني 

�ضــي و الشــكل أيضــا التفاعــل بــني نــوع النشــاط الر 
ــــت لصــــاحل  املمارســــةعــــدد ســــنوات  فنجــــد أ�ــــا كان

و مــن  يــذ املمارســني ألكثــر مــن مخــس ســنواتالتالم
ــــك ميكــــن القــــول أبن لألنشــــطة الر�ضــــية  خــــالل ذل
ـــــة و عـــــدد ســـــنوات املمارســـــة  دور يف رفـــــع  اجلماعي

 لــــدى التالميــــذ مســــتوى التحــــرر مــــن امليــــل لالنفــــراد
طواء ، حبيث تساعدهم يف التخلص من العزلة و االن

طية و التفــــــتح و مشــــــاركة و تنمــــــي لــــــديهم االنبســــــا
األصدقاء يف األنشطة اجلماعيـة ابملدرسـة و الزمالء و 

 خارجها .
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 راض العصابية:حملور السادس: اخللو من األعا

 والعمر التدرييب راض العصابية وكل من اجلنس ونوع النشاطالعالقة بني حمور اخللو من األع ) يوضح34دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 18 57 25 ذكور

 0.01دال عند  18.79
 17 79 4 إ�ث
 15 67 18 فردي

 غري دال 1.72
 10 75 15 مجاعي

 21 69 10 فأقل 5
 0.05دال عند  6.50

 13 65 22 5أكثر من 
راض ذا يدل على أن درجة اخللو من األعوه 0.01دالة عند مستوى  18.79يمة يتضح من اجلدول أن الق

منخفضة عند  إىلمرتفعة عند الذكور ومتوسطة  إىل، مما يدل على أ�ا درجة متوسطة ابجلنسالعصابية تتأثر 
 .ابإل�ث، أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة اإل�ث

اخللو من األمراض العصابية ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي غري دالة وعليه فإن درجة  1.72وجند القيمة 
 .منخفضة ابلنسبة لنوعي النشاط إىلاملمارس وهي درجة متوسطة 

وعليه فان درجة اخللو من األمراض العصابية تتأثر ابلعمر  0.05دالة عند  6.50بينما جند القيمة  
 نوات مقارنة ابملمارسني أقل من مخس سنوات.التدرييب حيث جندها مرتفعة عند املمارسني أكثر من مخس س
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 راض العصابية وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.الفرق يف مستوى اخللو من األع ) يوضح35دول ( اجل    

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 9.17 237.62 01 237.62 بني اجلنسني
 غري دال 0.05 1.62 01 1.62 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند 7.76 224.72 01 224.72 العمر التدرييب
 غري دال 0.001 0.02 01 0.02 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 0.89 25.92 01 25.92 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب

 0.01دال عند 7.76 224.72 01 224.72 لعمر التدرييبالتفاعل بني النشاط وا
 0.01دال عند 9.62 278.48 01 278.48 التفاعل بني العوامل الثالث

 / / 28.95 199 5562.08 داخل اجملموعات
أن مستوى اخللو من األمراض العصابية خيتلف ابختالف اجلنس حيث جاءت القيمة  ونالحظ من اجلدول   

راض العصابية يتأثر ابجلنس لصاحل مما يعين أن مستوى اخللو من األع ، 0.01لة عند مستوى دا 9.17احملسوبة 
وعليه ال يوجد أتثري  إحصائياغري دالة  0.05أما ابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي فكانت القيمة احملسوبة  .الذكور

 راض العصابية .اخللو من األعلنوع النشاط الر�ضي على مستوى 

راض العصابية خيتلف وعليه فان مستوى اخللو من األع  0.01فهي دالة عند مستوى  7.76القيمة وخبصوص     
 ابختالف العمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات.
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 راض العصابية حسب اجلنس و النشاط والعمر التدرييب.طات احلسابية حملور اخللو من األع) يوضح املتوس36اجلدول (

 الكلي إ�ث ورذك 
 63.60 30.70 32.90 فردي
 63.24 30.54 32.70 مجاعي

 61.30 29.92 31.38 فأقل 5
 65.54 31.32 34.22 5أكثر من 
 / 61.24 65.60 الكلي

وعليه نستنتج أن مستوى اخللو من األمراض العصابية خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور ويتأثر كذلك    
  املمارسني أكثر من مخس سنوات، بينما ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي. ابلعمر التدرييب لصاحل

أن الذكور يتميزون بدرجة مرتفعة يف حمور اخللو من األعراض العصابية مقارنة  الباحث الطالب ويرى     
الصرب، وقوة ابإل�ث، ويرجع الباحث ذلك يف كون أن طبيعة الذكر وتركيبته النفسية والبدنية تساعده يف التحمل و 

اإلرادة يف مواجهة هذا النوع من األعراض النفسية ، أما األنثى فيؤثر عليها اخلوف والقلق مما يضعف نفسيتها 
 ،الر�ضي اجملال يف ابلتفوق اإل�ث من اهتماما أكثر الذكور أن علها يف حاجة مستمرة إىل مساندة. كمابشدة وجي

 "و يتفق  العصابية األعراض من اخللو بينها من واليت التفوق هذا رقلتع اليت املشكالت كل من التخلص وابلتايل

اللعب و النشاط الر�ضي كمخفض أن يف اعتبار  (Richard et Freuid) "فرويد "مع  "ان مدر لريتشارد أ
ر بصفة مقبولة ، ر لعب ميكن للطاقة الغريزية أن تتحهو وليد اإلحباط ، فعن طريق ال الذي للقلق و التوتر ،

وبفضل اللعب و النشاط الر�ضي أيضا يتمكن املراهق من تقييم و تقومي إمكا�ته الفكرية و العاطفية و البدنية و 
ابإلضافة إىل أن ذوي املمارسة أكثر من مخس سنوات  )444ص1965(األفندي،  .حماولة تطويرها ابستمرار

اكتساهبا من خالل التعلم يتم سلوكات يتبعون سلوكات منظمة للتقليل وتفادي األمراض العصابية وهذه ال
 .ةاملستمر واملمارسة 

مما يعين وجود أثر  0.01دالة عند مستوى  9.62و  7.76القيم  أن )35(ونالحظ أيضا من اجلدول 
للتفاعل نوع النشاط والعمر التدرييب  وكذا بني العوامل الثالث على حمور اخللو من األعراض العصابية كما توضحه 

 .) 08) (07) (06( األشكال
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 .راض العصابيةاخللو من األع ) يوضح التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب يف06الشكل (

 

27
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فردي جماعي

5أقل من 

5أكثر من 

 
حيـث نالحـظ أن هنـاك تفاعـل بـني األنشـطة  العمر التدرييب.الشكل التفاعل بني نوع النشاط الر�ضي و  يبني     

و اليت كانت لصاحل التالميذ املمارسني  يف رفع درجة اخللو من األعراض العصابية، مارسةالر�ضية و عدد سنوات امل
املمارسـة الر�ضـية  اإلسـتمرار يف . و هذا يبني أبنيف األنشطة الفردية واجلماعية معا ألكثر من مخس سنوات ممارسة

 خلوف و القلق و اإلحساس ابلوحدة.ا مشاعر يف األعراض العصابية واملتمثلة تساعد يف التخلصمبختلف أنواعها 
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 اخللو من األعراض العصابية حسب اجلنس) يوضح العالقة بني نوع النشاط والعمر التدرييب يف 07كل (الش
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ل التفاعـــــل بـــــني نـــــوع النشـــــاط اشـــــكبـــــني األت   
حيث نالحظ  .الر�ضي و عدد سنوات املمارسة

أن هنــاك تفاعــل بـــني األنشــطة الر�ضــية و عـــدد 
مـــــــن يف رفـــــــع درجـــــــة اخللـــــــو  ســـــــنوات املمارســـــــة
و الـيت كانـت لصـاحل التالميـذ  األعراض العصـابية

حيث  املمارسني ألكثر من مخس سنوات ممارسة.
ـــــــــدى الـــــــــذكور و اإل�ث يف  ـــــــــة ل ـــــــــت مرتفع كان

و هـــــــذا يبـــــــني أبن املمارســـــــة  األنشـــــــطة الفرديـــــــة
ــــدة طويلــــة نســــبيا تســــاعد التلميــــذ  الر�ضــــية و مل

اخلوف و القلق  املمارس يف التخلص من مشاعر
 لوحدة.و اإلحساس اب
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 اخللو من األعراض العصابية حموريف  اجلنس ونوع النشاطبني  تفاعلوضح ال) ي08رقم ( البياين لشكال

 ييبالتدر حسب العمر 
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لتفاعل بني نوع النشـاط الر�ضـي ل ااشكبني األت   

أن درجـة اخللـو مــن حيـث نالحــظ  و متغـري اجلـنس.
كانـــت مرتفعـــة لـــدى الـــذكور يف   األعـــراض العصـــابية

ديــــة مقارنــــة ابإل�ث. حيــــث جنــــد أن األنشــــطة الفر 
اإل�ث أكثــــــر عرضــــــة واستســــــالم ملشــــــاعر اخلــــــوف 
والقلـق. وابملقارنــة حسـب ســنوات التـدريب فكانــت 

التالميـذ املمارسـني ألكثـر مـن مخـس سـنوات لصـاحل 
حيث كانــت مرتفعــة لــدى الــذكور و اإل�ث ممارســة.

و هــــــذا يبــــــني أبن  يف األنشـــــطة الفرديــــــة واجلماعيـــــة
�ضــــــية و ملـــــدة طويلــــــة نســـــبيا تســــــاعد املمارســـــة الر 

اخلــوف و  التلميــذ املمــارس يف الــتخلص مــن مشــاعر
 القلق و اإلحساس ابلوحدة.
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 العالقة بني بعد التوافق الشخصي وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح37دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 12 70 18 ذكور

 0.01دال عند  10.58
 25 69 6 إ�ث

 20 66 14 فردي
 غري دال 2.12

 14 74 12 مجاعي

 23 66 11 فأقل 5
 0.05دال عند  7.25

 10 74 16 5أكثر من 
درجة بعد وهذا يدل على وجود ترابط بني  0.01دالة عند مستوى  10.58يتضح من اجلدول أن القيمة    

مرتفعة عند الذكور  إىلدل على أ�ا درجة متوسطة ، مما يابجلنسالتوافق الشخصي ومتغري اجلنس، مبعىن أ�ا تتأثر 
 .ابإل�ث، أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة اإل�ثمنخفضة عند  إىلومتوسطة 

غري دالة وعليه فإن درجة بعد التوافق الشخصي ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس  2.12بينما جند القيمة   
 شاط. وهي درجة متوسطة ابلنسبة لنوعي الن

دالة عند مستوى  7.25وخبصوص العمر التدرييب فهو يؤثر على درجة التوافق الشخصي حيث جند القيمة    
 وهي درجة متوسطة عند املمارسني أقل من مخس سنوات مقارنة ابملمارسني أكثر من مخس سنوات. 0.05
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 ونوع النشاط والعمر التدرييب.الفرق يف مستوى التوافق الشخصي وكل من اجلنس  ) يوضح38دول ( اجل

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 16.97 4802 01 4802 بني اجلنسني
 غري دال 0.79 224.72 01 224.72 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند  20.76 5875.28 01 5875.28 العمر التدرييب
 غري دال 0.06 16.82 01 16.82 اعل بني اجلنس ونوع النشاطالتف

 غري دال 0.16 44.18 01 44.18 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 2.16 612.5 01 612.5 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 1.55 438.08 01 438.08 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 282.95 199 54327.04 داخل اجملموعات

يف بعد التوافق الشخصي ابختالف اجلنس حيث  إحصائيةونالحظ من اجلدول أن هناك فروق ذات داللة    
، مما يعين أن مستوى التوافق الشخصي خيتلف ابختالف  0.01دالة عند مستوى  16.97جاءت القيمة احملسوبة 
مما  0.01دالة عند مستوى  20.76 نالحظ أن القيمة وكذلك خبصوص العمر التدرييب. اجلنس لصاحل الذكور

يعين أن مستوى التوافق الشخصي خيتلف ابختالف العمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات. أما 
وعليه ال يوجد أتثري لنوع النشاط  إحصائياغري دالة  0.79ابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي فكانت القيمة احملسوبة  

 .)39(ي على بعد التوافق الشخصي. كما يوضحه اجلدول الر�ض

 ) يوضح املتوسطات احلسابية لبعد التوافق الشخصي حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.39اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 391.38 190.5 200.88 فردي
 387.14 188.96 198.18 مجاعي

 378.42 184.78 193.64 فأقل 5
 400.10 194.68 205.42 5أكثر من 
 / 379.46 399.06 الكلي

الذكور، ويتأثر كذلك ابلعمر  ابختالف اجلنس لصاحل ج أن مستوى التوافق الشخصي خيتلفوعليه نستنت        
 ابختالف نوع النشاط الر�ضي. التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات، وهو ال خيتلف
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 من حالة الطالب هبا حيقق اليت العملية تلك هي الشخصي التوافق أبن "اخلطيب الغين عبد" يؤكده ما خالل ومن
 يظهر ،كما تعرتضه اليت املواقف مواجهة يف عليها معتمدا منها، واثقا يكون أن يف ذلك ،ويظهر نفسه مع االتزان

 عينة أن احثالب الطالب يرى.)72ص1998(اخلطيب،  .واالنبساط واالنتماء والواقعية التحرر غلى ميله يف
 النشاط ملمارسة مالئمة وأكثر توافقا أكثر الذكور يظهر حيث ،هبا احمليطة ابلبيئة وثيقا ارتباطا ترتبط البحث
جماهبة خمتلف املواقف اليت مير  على والتعود واملكتسبات املمارسة سنوات عامل أن ،كما ابإل�ث مقارنة الر�ضي

تنمي لديه مهارات اإل عتماد على النفس و الشعور بإلنتماء  ،افسةهبا ويتلقاها خالل مواقف التدريب واملن
 .الشخصي وافقوالت من قدرا ى التلميذ لد ققحي من اإلنفراد والعزلة، األمر الذي التحررو واإلحساس ابلقيمة 

 االجتماعية: ت�تو ملساب اإلعرتاف :ولاحملور األ :جتماعيالتوافق اال عرض نتائج:اثنيا  

 وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب العالقة بني حمور اإلعرتاف ابملستو�ت االجتماعية يوضح ) 40دول (اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 21 61 18 ذكور

 0.01دال عند  17.87
 19 80 1 إ�ث
 13 71 16 فردي

 غري دال 0.98
 18 66 16 مجاعي

 25 68 7 فأقل 5
 0.05دال عند  6.80

 13 72 15 5أكثر من 
حيث أن القيمة  ،ومتغري اجلنساإلعرتاف ابملستو�ت االجتماعية يتضح من اجلدول وجود ترابط بني درجة    

مرتفعة عند  إىل، مما يدل على أ�ا درجة متوسطة ابجلنسوهذا يعين أ�ا تتأثر  0.01دالة عند مستوى  22.25
 0.98بينما جند القيمة  .ابإل�ث، أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة اإل�ثمنخفضة عند  إىلور ومتوسطة الذك

 إىلغري دالة وعليه فإن درجة املسؤولية االجتماعية ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس وهي درجة متوسطة 
وعليه فان درجة   0.05دالة عند مستوى  فهي 6.80منخفضة ابلنسبة لنوعي النشاط. أما ابلنسبة للقيمة 

املسؤولية االجتماعية تتأثر ابلعمر التدرييب حيث جندها منخفضة عند املمارسني مخس سنوات فأقل ومتوسطة عند 
 املمارسني أكثر من مخس سنوات.

الفرق يف مستوى اإلعرتاف ابملستو�ت االجتماعية وكل من اجلنس ونوع النشاط  ) يوضح41دول (اجل
 والعمر التدرييب
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 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 15.37 202 01 202 بني اجلنسني
 غري دال 0.14 1.80 01 1.80 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند  6.93 91.12 01 91.12 التدرييب العمر
 0.01دال عند  12.46 163.80 01 163.80 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 0.01دال عند  6.73 88.44 01 88.44 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 2.62 34.44 01 34.44 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 0.20 2.64 01 2.64 لعوامل الثالثالتفاعل بني ا
 / / 13.14 199 2523.32 داخل اجملموعات

ابختالف  اإلعرتاف ابملستو�ت االجتماعيةيف حمور  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  ونالحظ من اجلدول    
إلعرتاف ابملستو�ت ا، مما يعين أن مستوى  0.01دالة عند مستوى  15.37اجلنس حيث جاءت القيمة احملسوبة 

وابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي . )41خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور كما يوضحه اجلدول ( االجتماعية
حصائيا وعليه ال يوجد أتثري لنوع النشاط الر�ضي على مستوى املسؤولية غري دالة إ 0.14القيمة احملسوبة  فكانت

على مستوى  للعمر التدرييب أتثري وعليه يوجد 0.01عند مستوى فهي دالة  6.93أما القيمة  االجتماعية.
 املسؤولية االجتماعية لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات.

 املستو�ت االجتماعية حسب اجلنس و النشاط والعمر التدرييب.حملور ) يوضح املتوسطات 42اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 69.40 34.60 34.80 فردي
 69.78 32.98 36.80 مجاعي

 68.24 33.78 34.46 فأقل 5
 70.94 33.80 37.14 5أكثر من 
 / 67.58 71.60 الكلي

خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور  اإلعرتاف ابملستو�ت االجتماعيةوعليه نستنتج أن مستوى 
 الر�ضي. وكذلك العمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات، وهو ال يتأثر بنوع النشاط
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 ابدراك حقـوق املراهـق شـعور مـدىيشـري "عطيـة حممـود هنـا" أن اإلعـرتاف ابملسـتو�ت االجتماعيـة يعـين       

 ما يعرف أنه أخرى وبعبارة ،اجلماعة حلاجات رغباته بعض إخضاع ضرورة يدرك كذلك ،حياهلم وموقفه اآلخرين

أن الفـروق  الباحـث  يرى الطالب .برضا أحكامهايتقبل  أنه كما اجلماعة نظر وجهة من خطأ هو وما صواب هو
كانــت لصــاحل الــذكور، وهــذا يعــين أن الــذكور هلــم القــدرة أكثــر مــن اإل�ث يف االعــرتاف ابملســتو�ت االجتماعيــة، 
ويدركون حقوق اآلخرين ويتنازلون عن بعض املصاحل الفردية لصاحل اجلماعة. أما حسب نوع النشاط الر�ضي فلـم 

التالميذ املمارسني سواء لألنشطة الفردية أو اجلماعية يف حمور االعرتاف ابملسـتو�ت االجتماعيـة ، تظهر فروق بني 
ويفسـر الباحـث هــذه النتيجـة أن ممارسـة النشــاط الر�ضـي ابخـتالف ألوانــه يسـاعد الفـرد يف تقبــل اجلماعـة ويعــرتف 

 ـام.ل عـــن األ�نيـــة والفرديـــة والعمـــل للصـــاحل العـــابملســـتو�ت االجتماعيـــة ، ويعـــرتف مببـــدأ القيـــادة والتبعيـــة ، والتنـــاز 
وحسـب العمـر التـدرييب كانـت النتــائج لصـاحل التالميـذ املمارسـني ألكثـر مــن مخـس سـنوات ، ويفسـر الباحـث هــذه 
النتيجة يف كون أن املمارسة املستمرة وألطول فرتة البد وأن تساهم يف صقل وهتذيب الفرد املمارس وذلك إبكسابه 

تماعية ، وحسن التعامل مع اآلخرين وإدراك حقوقهم ومستو�هتم ، وتعلمـه النظـرة االجيابيـة والقضـاء الصفات االج
 وااللتـزام اجلماعـة متاسـك تعزيـز إىل يـؤهلهم ممـا.علـى األفكـار السـلبية والتحـرر مـن الفرديـة والعمـل للصـاحل العام

 .العالية عيةاالجتما اآلداب إتباع مع جيد بشكل احملددة واملسؤوليات ابملهام

مما يعين وجود أثر للتفاعل  0.01دالة عند مستوى  6.73و  12.46القيم  أن )41(ونالحظ أيضا من اجلدول    
بني اجلنس ونوع النشاط الراضي وبني اجلنس والعمر التدرييب على حمور االعرتاف ابملستو�ت االجتماعية كما 

 ).10) و (09يوضحه الشكل (
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) يوضح التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط يف 09شكل (

 ت االجتماعيةاإلعرتاف ابملستو�

) يوضح التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب يف 10شكل (

 اإلعرتاف ابملستو�ت االجتماعية

 
و  )10) و (09(مـــن خـــالل الشـــكل البيـــاين    

ني نــوع النشــاط الر�ضــي الــذي يوضــح التفاعــل بــ
نالحــــــــظ أن حمــــــــور  ،متغــــــــري اجلــــــــنساملمــــــــارس و 

ـــــة يتـــــأثر بنـــــوع  االعـــــرتاف ابملســـــتو�ت االجتماعي
مــــــارس لصــــــاحل الر�ضــــــات النشــــــاط الر�ضــــــي امل

ــأثر اجلماعيــة و  يتــأثر ابجلــنس لصــاحل الــذكور. و يت
ابجلــنس و عــدد الســنوات املمارســة حيــث كانــت 
ـــــر مـــــن مخـــــس  ـــــذ املمارســـــني ألكث لصـــــاحل التالمي
ســـنوات. أي أن عـــدد ســـنوات املمارســـة يســـاهم 
يف رفـــــع مســــــتوى اعـــــرتاف التلميــــــذ ابملســــــتو�ت 

احملافظــة احــرتام اآلخــرين و  ماعيــة، و تكســبهاالجت
علــى حقــوقهم، و يــدرك قــيم األمانــة و معــايري مــا 

ا هـــــو خطـــــأ. و يـــــتعلم الطاعـــــة هـــــو صـــــح و مـــــ
 االمتثال لرأي اجلماعة.و 
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 املهارات االجتماعية:اكتساب  :يناحملور الثا

 العالقة بني حمور اكتساب املهارات االجتماعية وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح43دول ( اجل  

 اللةمستوى الد احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 11 66 23 ذكور

 0.01دال عند  26.06
 25 74 1 إ�ث
 20 75 5 فردي

 0.01دال عند  14.74
 14 62 24 مجاعي

 23 68 9 فأقل 5
 0.05دال عند  8.23

 10 72 18 5أكثر من 
ترابط بني درجة  وهذا يدل على وجود 0.01دالة عند مستوى  26.06يتضح من اجلدول أن القيمة 

مرتفعة  إىل، مما يدل على أ�ا درجة متوسطة ابجلنسهارات االجتماعية ومتغري اجلنس، مبعىن أ�ا تتأثر امل اكتساب
 .ابإل�ث، أي أ�ا مرتفعة عند الذكور مقارنة اإل�ثمنخفضة عند  إىلعند الذكور ومتوسطة 

ة تتأثر بنوع النشاط الر�ضي وعليه فإن درجة املهارات النفسي 0.01دالة عند مستوى  14.74وجند أيضا القيمة   
مرتفعة ابلنسبة لألنشطة  إىلمنخفضة ابلنسبة لألنشطة الفردية ومتوسطة  إىلاملمارس وهي درجة متوسطة 

 اجلماعية مقارنة ابلنشاطات الفردية.الر�ضية اجلماعية، أي أ�ا مرتفعة ابلنسبة للنشاطات 

املهارات االجتماعية تتأثر ابلعمر  اكتسابدرجة  مما يدل على أن 0.05دالة عند  8.23وكذلك القيمة   
 التدرييب، وهي مرتفعة عند املمارسني أكثر من مخس سنوات مقارنة ابملمارسني مخس سنوات فأقل.
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 الفرق يف مستوى املهارات االجتماعية وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح44دول ( اجل

 مصدر التباين
جمموع 

 ربعاتامل
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 45.99 561.12 01 561.12 بني اجلنسني
 غري دال 11.70 142.80 01 142.80 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند  21.86 266.80 01 266.80 العمر التدرييب
 دال غري 0.30 3.64 01 3.645 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 0.004 0.04 01 0.045 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 3.85 47.04 01 47.045 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 3.54 43.24 01 43.24 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 12.20 199 2343.16 داخل اجملموعات

ابختالف اجلنس  ق ذات داللة احصائية يف حمور املهارات االجتماعيةأن هناك فرو  ونالحظ من اجلدول
، مما يعين أن مستوى املهارات االجتماعية خيتلف  0.01دالة عند مستوى  45.99حيث جاءت القيمة احملسوبة 

دالة عند  11.70أما ابلنسبة لنوع النشاط الر�ضي فكانت القيمة احملسوبة  ابختالف اجلنس لصاحل الذكور.
 وعليه يوجد أتثري لنوع النشاط الر�ضي على حمور املهارات االجتماعية لصاحل األنشطة اجلماعية. 0.01مستوى 

وعليه يوجد أتثري للعمر التدرييب على مستوى املهارات االجتماعية لصاحل  0.01دالة عند  21.86وكذلك القيمة 
 .)45(كما يوضحه اجلدولسنوات.املمارسني أكثر من مخس 

 النشاط والعمرالتدرييب. املهارات االجتماعية حسب اجلنس و بسااكت ) يوضح املتوسطات احلسابية حملور45ول (اجلد

 الكلي إ�ث ذكور 
 61.46 28.92 32.54 فردي
 64.84 30.88 33.96 مجاعي

 60.84 28.76 32.08 فأقل 5
 65.46 31.04 34.42 5أكثر من 
 / 59.80 66.5 الكلي
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تج أن مستوى املهارات االجتماعية خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل فئة الذكور، وهو يتأثر بنوع وعليه نستن    
لصاحل املمارسني أكثر من مخس  النشاط الر�ضي لصاحل األنشطة اجلماعية، كما أنه يتأثر ابلعمر التدرييب  

 سنوات.
جتماعية مقارنة ابإل�ث. يف كون أن درجة الذكور كانت مرتفعة يف حمور اكتساب املهارات االأن  ونفسر     

الذكور لديهم شبكة اتصال وعالقات اجتماعية واسعة مقارنة ابإل�ث، مما يعزز لديهم اكتساب العديد من 
املهارات كالقدرة على إظهار املودة واملساعدة لآلخرين من املعارف أو الغرابء عنهم. كما كانت النتائج لصاحل 

طة اجلماعية فطابع األنشطة اجلماعية ثري مبهارات التفاعل اجلماعي والتعاون بني الزمالء التالميذ املمارسني لألنش
لتحقيق األهداف املشرتكة يف الفريق. أما حسب العمر التدرييب فكانت لصاحل التالميذ املمارسني أكثر من مخس 

سة يكتسب التلميذ املمارس فن سنوات ، ويفسر الطالب الباحث هذه النتيجة أنه من خالل االستمرار يف املمار 
التعامل مع اآلخرين ، كما يستطيع من خالل التفاعل أن يصبح أكثر مرونة وتساهل مع اآلخرين ، ويتعلم معاين 

 أتثري هلا ممارسة األنشطة الر�ضية أن إىل "راتب أسامة"ويشري يف هذا الصدد  القيادة والتبعية والوالء االجتماعي.
 واملنافسني الزمالء مع الشخصية العالقات يف، و االجتماعية املهارات لتنمية متنوعة فرص توفري يف كبري إجيايب

 .بنجاح األهداف حتقيق  جلأ من زمالئه توجيه فرصة يتاح عندما القيادة مهارة تطوير ميكن كما ،والقيادات
 ينتج ،له االتصايل واحمليط الر�ضي بني ومتنوع دائم اتصال توفر اجلماعية األنشطة أن الباحث الطالب ويرى
 . اآلخرين ومساندة التفاعل ومدى املكتسب النضج مهارات منها معينة مبيزات الر�ضي الفرد متيز عنها
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 امليول املضادة للمجتمع:التحرر من : ثالثاحملور ال

 س و النشاط والعمر التدرييب.امليول املضادة للمجتمع وكل من اجلن نالتحرر مالعالقة بني حمور  ) يوضح46دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 21 65 14 ذكور

 0.05دال عند  6.54
 10 66 24 إ�ث
 18 64 18 فردي

 غري دال 0.80
 15 70 15 مجاعي

 18 68 14 فأقل 5
 غري دال 0.94

 16 65 19 5أكثر من 
التحرر من امليول مما يعين وجود ترابط بني درجة  0.05عند مستوى  دالة 6.54دول أن القيمة يتضح من اجل    

 مقارنة ابلذكور. اإل�ث، حيث جندها مرتفعة عند ابجلنسومتغري اجلنس، أي أ�ا تتأثر  املضادة للمجتمع
ال تتأثر بنوع  ضادة للمجتمعالتحرر من امليول املغري دالة وعليه فإن درجة  0.94و 0.80وجند أيضا أن القيم   

 ابلعمر التدرييب وهي درجة متوسطة.  املمارس والالنشاط الر�ضي 
 الفرق يف مستوى امليول املضادة للمجتمع وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح47دول ( اجل

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 الداللةمستوى  قيمة ف

 0.01دال عند 3.93 115.52 01 115.52 بني اجلنسني
 غري دال 0.15 4.5 01 4.5 بني نوعي النشاط

 غري دال 0.57 16.82 01 16.82 العمر التدرييب
 غري دال 0.01 0.32 01 0.32 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 لغري دا 0.04 1.28 01 1.28 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب

 غري دال 1.03 30.42 01 30.42 التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب
 0.01دال عند  9.79 288 01 288 التفاعل بني العوامل الثالث

 / / 29.42 199 5649.72 داخل اجملموعات
امليول  التحرر من ، مما يعين أن مستوى 0.05دالة عند مستوى  3.93أن القيمة احملسوبة  ونالحظ من اجلدول

فهي غري  0.57و  0.15أما ابلنسبة للقيم احملسوبة  . اإل�ثاملضادة للمجتمع خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل 
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امليول املضادة التحرر من دالة احصائيا وعليه اليوجد أتثري لنوع النشاط الر�ضي والعمر التدرييب على مستوى 
 للمجتمع. 

 ور امليول املضادة للمجتمع حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.) يوضح املتوسطات احلسابية حمل48اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 56.92 29.26 27.66 فردي
 57.52 29.48 28.04 مجاعي

 56.64 29 27.64 فأقل 5
 57.80 29.74 28.06 5أكثر من 
 / 58.74 55.70 الكلي

، وهو ال اإل�ثللمجتمع خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل امليول املضادة التحرر من وعليه نستنتج أن مستوى   
 يتأثر بنوع النشاط الر�ضي وال ابلعمر التدرييب. 

التشاحن  ذلك يشمل واآلخرين، للمجتمع املضادة من امليول املراهق خلو مدىأن  يشري "عطية حممود هنا"      

يف هـذا  أن الفـروق الباحـث الطالـب يـرى .الغـري ممتلكـات تـدمري أو األوامـر أوعصيان معهم، والعراك اآلخرين، مع

أن طبيعـة األنثـى  التحرر من امليول املضادة للمجتمع ويفسـر هـذه النتيجـة علـى حمور لصاحل اإل�ث يف كانت  احملور
ــه مــن مســة اهلــدوء والتومــا  ــز ب عكــس الــذكر الــذي يتميــز  .ة والرقــة يف تعاملهــا مــع زميالهتــا ومــع اآلخــرين فــطالتمي

والبنيـة اجلسـمية للـذكور مـن العوامـل اهلامـة الـيت حتفـز علـى  البيولوجيـةكما أن الطبيعـة ،وسـرعة االستشـارة ابالندفاع
أمـــا النتـــائج حســـب نـــوع النشـــاط الر�ضـــي وعـــدد الســـنوات  ســـواء بطريقـــة لفظيـــة  أو جســـدية. ،الشـــجار والعـــراك

الباحــث هــذه النتيجــة يف كــون أن ممارســة ويعــزو الطالــب  .بــني التالميــذ املمارســني قاملمارســة فلــم تظهــر هنــاك فــرو 
ويعتــرب وســيلة  ،ممارســيه ىالنشــاط الر�ضــي مبختلــف ألوانــه يســاعد يف التخفيــف مــن التــوتر واإلنفعــاالت احلــادة لــد

ا مبــهامــة للــتخلص مــن الضــغوط النفســية الناجتــة عــن الوجبــات الدراســية ، وحيســن املــزاج ، ويعــدل ســلوك املمــارس 
ويقوي الروابط اإلجتماعية مما يزيد يف درجة حترر التالميذ من امليول املضادة  ، يتعايش معهامع اجلماعة اليت يتالءم

 للمجتمع .
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ــة عنــد مســتوى   9.79القيمــة  أن )47(ونالحــظ أيضــا مــن اجلــدول    ــر للتفاعــل بــني  0.05دال ممــا يعــين وجــود أث
كمـا يوضـحه الشــكل   .يــول املضـادة للمجتمـعاجلـنس ونـوع النشـاط الر�ضـي املمــارس والعمـر التـدرييب علـى حمـور امل

 .)12(و  )11(
 ) توضح التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط يف امليول املضادة للمجتمع حسب العمر التدرييب11كل (الش     
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التفاعـــل بـــني كـــل مـــن ة ل البيانيـــاشـــكبـــني األت  
ومتغـــــــري عــــــــدد ســــــــنوات  اجلــــــــنسمتغـــــــري نــــــــوع 

ـــــــــاك تفاعـــــــــل لصـــــــــاحل املمارســـــــــة.نالحظ أن  هن
ـــذ املمارســـني لألنشـــطة  .ولصـــاحل اجلماعيةالتالمي

التالميذ املمارسني األكثر من مخس سـنوات أمـا 
التفاعــــــــل حســـــــــب اجلـــــــــنس فكانـــــــــت لصـــــــــاحل 
اإل�ث.ومنـــه ميكـــن القـــول أن ســـنوات املمارســـة 
تســـاعد التالميـــذ يف التحـــرر مـــن امليـــول املضـــادة 
للمجتمـــع وابألخــــص لـــدى  اإل�ث، وهــــذا ملــــا 

تميـــز بـــه اإل�ث والـــيت مـــن طبيعـــتهن أ�ـــن أقـــل ت
العدوانيــــة  توالســــلوكيامــــيال للشــــجار والعــــراك 

 .مقارنة ابلذكور
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 ) يوضح التفاعل بني نوع النشاط العمر التدرييب يف امليول املضادة للمجتمع حسب اجلنس12شكل (ال
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التفاعل بني كل من متغري  ةل البيانياشكبني األت
نوع النشاط الر�ضي ومتغري عدد سنوات 

املمارسة.نالحظ أن هناك تفاعل لصاحل التالميذ 
.ولصاحل التالميذ ماعيةاملمارسني لألنشطة اجل

 .إ�ث ذكور األكثر من مخس سنواتاملمارسني
، ومنه ميكن القول أن سنوات املمارسة 
تساعد وخصوصا األنشطة اجلماعية، حيث 

التالميذ يف التحرر من امليول املضادة للمجتمع ، 
 و تنمي العالقات االجتماعية بني التالميذ. 
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 : العالقات مع األسرة:رابعاحملور ال

 العالقة بني حمور العالقات مع األسرة وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. يوضح )49دول ( اجل

 مستوى اداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 18 64 18 ذكور

 0.05دال عند  8.32
 31 62 7 إ�ث
 24 57 19 فردي

 0.05دال عند  6.88
 21 69 7 مجاعي

 17 72 11 فأقل 5
 غري دال 1.64

 20 64 16 5أكثر من 
جود ترابط بني درجة وهذا يدل على و  0.05دالة عند مستوى  6.88و  8.32يتضح من اجلدول أن القيم    

 ابإل�ث،ضي، حيث جندها مرتفعة عند الذكور مقارنة وكذا نوع النشاط الر� ،العالقات مع األسرة ومتغري اجلنس
غري دالة وعليه فإن درجة  1.64بينما جند القيمة  ومرتفع عند ممارسي األنشطة اجلماعية مقارنة ابألنشطة الفردية.

 ابلعمر التدرييب.  تتأثر العالقات مع األسرة ال
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 سرة لكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييبالفرق يف مستوى العالقات مع األ يوضح )50دول ( اجل

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 31.49 677.12 01 677.12 بني اجلنسني
 0.01دال عند 5.51 118.58 01 118.58 بني نوعي النشاط

 غري دال 0.16 3.38 01 3.38 العمر التدرييب
 غري دال 1.81 188.18 01 188.18 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 0.21 4.5 01 4.5 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 2.14 46.08 01 46.08 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 0.05دال عند  4.82 103.68 01 103.68 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 21.50 192 4128.56 داخل اجملموعات

يف مستوى العالقات مع األسرة ابختالف  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  ونالحظ من اجلدول
مما يعين  ،0.01دالة عند مستوى  5.51و  31.49اجلنس وكذا نوع النشاط الر�ضي حيث جاءت القيم احملسوبة 

تالف اجلنس لصاحل الذكور وخيتلف أيضا ابختالف نوع النشاط أن مستوى العالقات مع األسرة خيتلف ابخ
فهي غري دالة احصائيا وعليه ال  0.16أما ابلنسبة للقيمة احملسوبة  الر�ضي املمارس لصاحل األنشطة اجلماعية.

 .)51اجلدول (ع األسرة. كما يوضحه مر التدرييب على مستوى العالقات ميوجد أتثري للع

 املتوسطات احلسابية حملور العالقات مع األسرة حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب ) يوضح51اجلدول (   

 الكلي إ�ث ذكور 
 70.26 34.26 36 فردي
 67.18 30.78 36.40 مجاعي

 68.98 32.5 36.48 فأقل 5
 68.46 32.54 35.92 5أكثر من 
 / 65.04 72.40 الكلي

ابختالف اجلنس لصـاحل الـذكور وخيتلـف أيضـا ابخـتالف  األسرة خيتلفمع وعليه نستنتج أن مستوى العالقات    
 نوع النشاط الر�ضي املمارس لصاحل األنشطة اجلماعية، وهو ال يتأثر ابلعمر التدرييب. 



 و حتليل النتائج عرض                                                            الفصل الثاين

- 165 - 

 

ــائج وجــود فــرو          .رو وهــذا الصــاحل الــذك ،يف مســتوى العالقــات يف األســرة بــني اإل�ث والــذكور قأظهــرت النت
ويســامهون يف  ،الباحــث هــذه النتيجــة يف كــون أن الــذكور يتمتعــون حبريــة أكثــر يف البيــت و خارجــه ويفســر الطالــب
عليهــا اخلضــوع ملطالــب وواجبــات األســرة.أما يفــرض شــؤون األســرة. عكــس الفتــاة الــيت املتعلقــة ببعــض القــرارات 

اعيـة ملـا تـوفره هـذه األنشـطة النتائج حسب نوع النشاط الر�ضـي فكانـت لصـاحل التالميـذ املمارسـني لألنشـطة اجلم
ومبادئ القيادة والتبعية واليت تنعكس أاثرها ابإلمتثـال لألوامـر والطاعـة  ،من مهارات التفاعل والتواصل مع اجلماعة

بني التالميذ املمارسـني ألقـل  قأما النتائج حسب عدد سنوات اخلربة فلم تظهر هناك فرو  .وإحرتام السلطة الوالدية
مارســني ألكثــر مــن مخــس ســنوات يف حمــور العالقــات مــع األســرة . ويفســر الطالــب الباحــث مــن مخــس ســنوات وامل

هــذه النتيجــة يف أن الر�ضــي بصــورة عامــة حباجــة إىل األســرة ينتمــي إليهــا حتميــه وهتيــئ لــه الظــروف املالئمــة للعــيش 
 .حملبة بني أفراد األسرة ويسعى هو كذلك ألداء واجباته الدراسية واألسرية إلثراء عالقات املودة وا .الكرمي
مما يعين وجود أثر للتفاعل بني  0.05دالة عند مستوى  4.82القيمة  أن) 50ونالحظ أيضا من اجلدول (     

) 13(اجلنس ونوع النشاط الر�ضي املمارس والعمر التدرييب على حمور العالقات مع األسرة كما يوضحه الشكل 
)14.( 
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 التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب يف العالقات نع األسرة حسب اجلنس ) يوضح13شكل (ال     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

بـــني نـــوع النشـــاط يوضـــح الشـــكل البيـــاين التفاعـــل 
عنــد كــل الر�ضــي وعــدد ســنوات املمارســة الر�ضــية 

ـــــذكور  ـــــث نالحـــــظ أن مســـــتوى مـــــن اإل�ث وال حي
متقـــارب بـــني النشـــاطني الفـــردي العالقـــات ابألســـرة 

واجلمــاعي و هــذا لصــاحل التالميــذ املمارســني ألكثــر 
مســــــتوى العالقــــــات  مــــــن مخــــــس ســــــنوات. أي أن

صاحل التالميـذ يتأثر بعدد سنوات املمارسة ل ابألسرة
وهـــذا  املمارســـني ألكثـــر مـــن مخـــس ســـنوات ممارســـة

يبـــني أن ســـنوات املمارســـة الر�ضـــية تســـاهم يف رفـــع 
للتلميــــذ مــــع أفــــراد  مســــتوى العالقــــات االجتماعيــــة
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 ) توضح التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط يف العالقات مع األسرة حسب العمر التدرييب14كل (الش      
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يوضـــح الشـــكل البيـــاين التفاعـــل بـــني نـــوع النشـــاط    
عــــدد ســــنوات املمارســــة اجلــــنس حســــب  الر�ضــــي و

عند كل من اإل�ث والذكور. حيـث نالحـظ الر�ضية 
متيـــــــــز الـــــــــذكور عـــــــــن اإل�ث يف األنشـــــــــطة الفرديـــــــــة 
 واجلماعيـة، وهــذا عنـد أقــل وأكثـر مــن مخـس ســنوات.
وهـــذا يبـــني أن ســـنوات املمارســـة الر�ضـــية تســـاهم يف 
رفـــع مســـتوى العالقـــات االجتماعيـــة، حبيـــث تنمـــي يف 
الفرد وابألخـص الـذكور يف تطـوير مهـارهتم يف التعامـل 
مــع اآلخــرين وابألخــص مــع أفــراد األســرة. حيــث جنــد 
أن التلميـــــذ الر�ضـــــي يتميـــــز بعالقـــــات أســـــرية نشـــــطة 

يع الوالدين واألخوة يف ومرحة وهذا ملا يتلقاه من تشج
 مزاولة الر�ضة.
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 :العالقات ابملدرسة: اخلامساحملور 

 العالقة بني حمور العالقات ابملدرسة وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ضح) يو 52دول ( اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 12 76 12 ذكور

 غري دال 1.03
 17 71 12 إ�ث
 20 68 12 فردي

 غري دال 4.28
 21 57 22 مجاعي

 25 63 12 فأقل 5
 0.05دال عند  7.79

 13 63 24 5أكثر من 
  

غري دالة احصائيا وهذا يدل على عدم وجود ترابط بني درجة  4.28و  1.03يتضح من اجلدول أن القيم    
العالقات ابملدرسة ال  العالقات ابملدرسة وكل من متغريي اجلنس ونوع النشاط الر�ضي املمارس، مبعىن أن درجة

دالة عند  7.79ع النشاط الر�ضي املمارس، وهي درجة متوسطة.بينما جند القيمة تتأثر بكل من اجلنس ونو 
وعليه فإن درجة العالقات ابملدرسة تتأثر ابلعمر التدرييب وهي درجة مرتفعة عند املمارسني أكثر  0.01مستوى 

 من مخس سنوات.
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 نس ونوع النشاط والعمر التدرييبالفرق يف مستوى العالقات ابملدرسة وكل من اجل ) يوضح 53دول (اجل

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 0.03 0.5 01 0.5 بني اجلنسني
 غري دال 0.72 13.52 01 13.52 بني نوعي النشاط

 0.05دال عند  5.10 95.22 01 95.22 العمر التدرييب
 غري دال 0.62 11.52 01 11.52 اجلنس ونوع النشاطالتفاعل بني 

 0.01دال عند  9.27 172.98 01 172.98 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 غري دال 0.27 5.12 01 5.12 التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 2.68 50 01 50 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 18.65 192 3381.92 داخل اجملموعات

يف حمور العالقات ابملدرسة ابختالف اجلنس  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة  أعالهنالحظ من اجلدول    
غري دالة ، مما يعين أن مستوى  0.72و  0.03ونوع النشاط الر�ضي املمارس، حيث جاءت القيم احملسوبة 

أما ابلنسبة للقيمة احملسوبة  ونوع النشاط الر�ضي املمارس.العالقات ابملدرسة ال خيتلف ابختالف كل من اجلنس 
مستوى العالقات ابملدرسة لصاحل  وعليه يوجد أتثري للعمر التدرييب على   0.01فهي دالة عند مستوى  5.10

 املمارسني أكثر من مخس سنوات.

 ع النشاط والعمر التدرييب.) يوضح املتوسطات احلسابية حملور العالقات ابملدرسة حسب اجلنس ونو 54اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 62.10 31.24 30.86 فردي
 63.14 31.28 31.86 مجاعي

 61.24 29.64 31.60 فأقل 5
 64 32.88 31.12 5أكثر من 
 / 62.56 62.72 الكلي

ضي كل من اجلنس ونوع النشاط الر�  وعليه نستنتج أن مستوى العالقات ابملدرسة ال خيتلف ابختالف     
 املمارس ، وهو يتأثر ابلعمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات. 
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بـني التالميـذ يف حمـور العالقـات ابلبيئـة املدرسـية حسـب متغـري اجلـنس  قأسفرت النتائج عن عـدم وجـود فـرو        
كــل مــن الــذكور   ويفســر الطالــب الباحــث هــذه النتــائج أبن .وحســب متغــري نــوع النشــاط الر�ضــي ،إ�ث / ذكــور

كمــا أن القــوانني   .واإل�ث هلــم إهتمــام مشــرتك ابجلــو املدرســي ، ويســعون لتكــوين أنفســهم وحتقيــق وإثبــات ذواهتــم
ــة يســري علــى مجيــع التالميــذ بغــض النظــر عــن يوالنظــام املســطر ابملؤسســات التعل ع التالميــذ يــومجاجلــنس، نــوع مي
حســـب متغـــري العمــر التـــدرييب فكانـــت النتـــائج لصـــاحل  قلفـــرو أمـــا فيمــا يتعلـــق اب متســاوون يف احلقـــوق والواجبـــات.

التالميــذ املمارســني ألكثــر مــن مخــس ســنوات ،ويعــزو الطالــب الباحــث هــذه النتيجــة يف كــون أن التلميــذ الر�ضــي 
وغالبـا مـا تسـند لـه األدوار القياديـة سـواء يف  ،من قبل زمالئـهوتقدير حرتام حيظى اب ،الذي لديه خربة وممارسة أكرب

 تعـين سـنوات مخـس مـن أكثـر املمارسـة فـرتة طـول أن الباحـث الطالـب ويـرى .مـي إليهـاتالفريـق أو اجلماعـة الـيت ين
وهـذا مـا  النجـاح يف االسـتمرارية وابلتـايل ،الر�ضـي املتمـدرس تواجـه الـيت الصـعاب ومواجهـة التكيـف علـى القـدرة
ر ورضا مـن احمليطـني بـه، سـواء مـن املدرسـني أو مـن أن التحصيل املرتفع يتبع عادة تقدي "خري الدين عويس"يؤكده 
 .)162ص(اهلاليل،  .وهذا بدوره يؤدي إىل ثقة التلميذ بنفسه وشعوره ابالرتياح .الزمالء
مما يعين وجود أثر للتفاعل بني  0.05دالة عند مستوى  9.27القيمة  أن) 53ونالحظ أيضا من اجلدول (     

 .)15(التحرر من امليل لالنفراد كما يوضحه الشكل اجلنس والعمر التدرييب على حمور 
 ) يوضح التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب يف حمور العالقات ابلبيئة املدرسية.15شكل (ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يبــني الشــكل البيــاين التفاعــل بــني كــل مــن    
متغـــــري اجلـــــنس و عـــــدد ســـــنوات املمارســـــة، 
ــــــأثر  حيــــــث جنــــــد أن العالقــــــات املدرســــــية تت
ابجلـــــــنس و لصـــــــاحل اإل�ث و تتـــــــأثر بعـــــــدد 
ســنوات املمارســة لصــاحل التالميــذ املمارســني 

ر مــــن مخــــس ســــنوات. وهــــذا يبــــني أن ألكثــــ
االســـــتمرار يف املمارســـــة الر�ضـــــية لســــــنوات 
ـــدة يســـاهم يف تطـــوير عالقـــات التلميـــذ  عدي
 ابحمليطني به من مدرسني و زمالء ابملدرسة. 
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 : العالقات ابلبيئة احمليطة:سادساحملور ال

 من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.العالقة بني حمور العالقات ابلبيئة احمليطة وكل  يوضح )55دول ( اجل     

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 10 73 17 ذكور

 0.05دال عند  6.58
 20 72 8 إ�ث
 14 76 10 فردي

 غري دال 2.87
 15 67 18 مجاعي

 23 62 15 فأقل 5
 0.05دال عند  8.40

 10 80 10 5أكثر من 
على وجود ترابط بني  وهذا يدل 0.05دالة عند مستوى   8.40و  6.58تضح من اجلدول أن القيم ي

درجة العالقات ابلبيئة احمليطة وكل من متغريي اجلنس والعمر التدرييب، مبعىن أن درجة العالقات ابلبيئة احمليطة تتأثر 
، ومرتفعة عند املمارسني أكثر من مخس إل�ثابابجلنس وابلعمر التدرييب، وهي درجة مرتفعة عند الذكور مقارنة 

 سنوات.
غري دالة وعليه فإن درجة العالقات ابلبيئة احمليطة ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي  2.87بينما جند القيمة 

 منخفضة. إىلاملمارس وهي درجة متوسطة 
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 ل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.الفرق يف مستوى العالقات ابلبيئة احمليطة وك ) يوضح56دول (اجل    

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

  0.01دال عند  57.42 725.80 01 725.80 بني اجلنسني
 غري دال 0.004 0.005 01 0.005 بني نوعي النشاط

 0.01عند دال  36.79 465.12 01 465.12 العمر التدرييب
 غري دال 0.33 4.205 01 4.205 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 3.57 45.125 01 45.125 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب

 0.01دال عند  24.52 310 01 310 التفاعل بني نوع النشاط والعمر التدرييب
 0.01عند  دال 4.70 59.505 01 59.505 التفاعل بني العوامل الثالث

 / / 12.64 199 2427.02 داخل اجملموعات
يف مستوى العالقات ابلبيئة احمليطة ابختالف اجلنس  إحصائيةنالحظ من اجلدول أن هناك فروق ذات داللة   

مما يعين أن مستوى  ،0.01دالة عند مستوى   36.79و  57.42تدرييب حيث جاءت القيم احملسوبة لوالعمر ا
ابختالف العمر التدرييب لصاحل املمارسني  الذكور وخيتلفاحمليطة خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل  العالقات ابلبيئة

فهي غري دالة احصائيا وعليه ال يوجد أتثري لنوع  0.004أكثر من مخس سنوات.أما ابلنسبة للقيمة احملسوبة 
 مستوى العالقات مع البيئة احمليطة . النشاط الر�ضي على

 املتوسطات احلسابية حملور العالقات ابلبيئة احمليطة حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح57اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 64.20 30.34 33.86 فردي
 64.22 30.06 34.16 مجاعي

 61.16 28.20 32.96 فأقل 5
 67.26 32.20 35.06 5أكثر من 
 / 60.40 68.02 الكلي

توى العالقات مع البيئة احمليطة خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور وخيتلف أيضا وعليه نستنتج أن مس     
 العمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي. ابختالف
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الذكور ، ويعزو بني اإل�ث والذكور يف حمور العالقات مع البيئة وهذا لصاحل  قأظهرت النتائج أنه توجد فرو     
وهوا�هتم سواء يف البيت  اختياراهتم يف ممارسة ربكون أن الذكور يتميزون حبرية  أكالباحث هذه النتيجة يف  الطالب 

عكس  فيما بينهم. تبادل الز�رات و أو خارجه مقارنة ابإل�ث ، والذكور هلم فرصة أكرب يف اإللتقاء أببناء احلي
لصاحل  قفرو الأما النتائج حسب متغري سنوات املمارسة فكانت  قاهتا مع حميطها.األنثى فهي مراقبة جدا يف عال

الر�ضي التلميذ ويعزو الطالب الباحث هذه النتيجة يف كون أن . التالميذ املمارسني ألكثر من مخس سنوات
له األدوار القيادية  وغالبا ما يستشار وتسند ابحلي، أصدقائهخربة وممارسة أكرب يكن له إحرتام من قبل  ديهالذي ل

سعى تأن املمارسة الر�ضية  "حممود عبد الفتاح عنانويؤكد " يف القضا� واألنشطة املتعلقة ابحلي الذي يعيش فيه.
وابلتايل الوصول للشخصية الر�ضية الكاملة  ،لتحقيق هدف أمشل وهو االرتقاء إبمكانيات الفرد وقدراته الكامنة

 .)421ص1995�ن، د(ع .أي الشخصية الفاعلة يف اجملتمع ،ياة العامةوالقادرة على التكيف مع احل
مما يعين وجود أثر  0.01دالة عند مستوى  4.70و  24.52أن القيم   )56(ونالحظ أيضا من اجلدول     

يطة  ئة احمليللتفاعل بني نوع النشاط الر�ضي والعمر التدرييب وأيضا بني العوامل الثالث يف حمور العالقات مع الب
 .)17) و (16(كما يوضحه الشكل 
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حسب  العالقات ابلبيئة احمليطة حمور نوع النشاط والعمر التدرييب بني تفاعلال يبني )16رقم ( البياين لشكلا
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التفاعل بني كل من نـوع  ةل البيانياشكوضح األت  
ســـنوات املمارســـة عـــدد النشـــاط الر�ضـــي و متغـــري 

ــة احمليطــة يحيــث جنــد أن حمــور العالقــات ابل تــأثر بيئ
ـــــــذ  ـــــــت لصـــــــاحل التالمي ـــــــث كان ـــــــوع النشـــــــاط حي بن

عنـد كـل مـن الـذكور  املمارسني لألنشطة اجلماعية.
ــــــر مــــــن مخــــــس ســــــنوات  واإل�ث. املمارســــــني ألكث

ـــا القـــول أن األنشـــطة الر�ضـــية  ممارســـة. ـــه ميكنن ومن
ــة و عــدد ســنوات املمارســة يســاهم يف رفــع  اجلماعي

 نمـــابلبيئـــة احمليطـــة ســـتوى العالقـــات االجتماعيـــة م
  .ابحلي اجلريان وصدقاء أ
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 طة حسب ) يبني التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط حمور العالقات ابلبيئة احملي17الشكل البياين رقم (
 العمر التدرييب
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التفاعل بـني كـل مـن نـوع  ةل البيانياشكوضح األت  
حمـور العالقـات يف  اجلـنسالنشاط الر�ضي و متغـري 

بيئة احمليطة، حيث جند أن مسـتوى الـذكور مرتفـع ابل
ــــة ــــة واجلماعي  يف كــــل مــــن األنشــــطة الر�ضــــية الفردي

ـــــــة ابإل�ث. ـــــــهمقارن ـــــــذكور  ميكـــــــن القـــــــول ومن أن ال
يتميـــزون بعالقـــات اجتماعيـــة أكـــرب مـــن اإل�ث. و 

ه الذكور مـن حريـة أكثـر يف عالقـاهتم ا يتميز بهذا مل
مـــــع اآلخـــــرين و يف ممارســـــة هـــــوايتهم و اختيـــــاراهتم 

 خارج البيت و املدرسة.
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 التوافق االجتماعي: جمموع حماور

 .العالقة بني بعد التوافق االجتماعي وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب ) يوضح58دول ( اجل       

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 8 69 23 ذكور

 0.01ل عند دا 19.45
 26 68 6 إ�ث
 19 68 13 فردي

 غري دال 3.03
 12 68 20 مجاعي

 20 70 10 فأقل 5
 0.05دال عند  7.65

 12 66 22 5أكثر من 
جود ترابط بني درجة وهذا يدل على و  0.05دالة عند مستوى  7.65و 19.45يتضح من اجلدول أن القيم   

، ابإل�ثنس والعمر التدرييب، وهي درجة مرتفعة عند الذكور مقارنة التوافق االجتماعي وكل من متغريي اجل
غري دالة احصائيا وعليه فإن درجة التوافق  3.03بينما جند القيمة  ومرتفعة عند املمارسني أكثر من مخس سنوات.

 لنشاط.منخفضة ابلنسبة لنوعي ا إىلاالجتماعي ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي املمارس وهي درجة متوسطة 

 الفرق يف مستوى التوافق االجتماعي وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح59دول ( اجل

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 27.53 6543.68 01 6543.68 بني اجلنسني
 غري دال 0.28 67.28 01 67.28 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند  14.91 3544.82 01 3544.82 العمر التدرييب
 غري دال 3.96 941.78 01 941.78 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 0.77 184.32 01 184.32 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب
 0.01دال عند  8.51 2022.48 01 2022.48 التفاعل بني النشاط والعمر التدرييب

 غري دال 1.97 468.18 01 468.18 التفاعل بني العوامل الثالث
 / / 237.67 199 45632.96 داخل اجملموعات
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يف مستوى التوافق االجتماعي ابختالف  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  )59( نالحظ من اجلدول    
، مما يعين أن  0.01دالة عند مستوى  14.91و  27.53اجلنس والعمر التدرييب، حيث جاءت القيم احملسوبة 

مستوى التوافق االجتماعي خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور ، وخيتلف أيضا ابختالف العمر التدرييب لصاحل 
فهي غري دالة احصائيا وعليه ال يوجد أتثري  0.28أما ابلنسبة للقيمة احملسوبة  املمارسني أكثر من مخس سنوات.

 .)60مستوى التوافق االجتماعي .كما يوضحه اجلدول ( الر�ضي على لنوع النشاط

 ) يوضح املتوسطات احلسابية لبعد التوافق االجتماعي حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.60اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 384.34 188.62 195.72 فردي
 386.66 185.44 201.22 مجاعي

 377.08 181.86 195.22 فأقل 5
 393.92 192.20 201.72 5أكثر من 
 / 374.06 396.94 الكلي

االجتماعي خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور وأيضا ابختالف العمر  وعليه نستنتج أن مستوى التوافق   
 التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي.

، يرجع الذكور لصاحل نياجلنس بني االجتماعي التوافق يف درجة ختالفالا أن حثالبا الطالبفسر وي      
تعطي احلق األكرب للذكر يف اإلستقالل والثقة ابلنفس، حبيث  ،املعاملة الوالدية وأساليب الرتبية ابألسرة ألسلوب

كاملة يف التصرف واخلروج ملمارسة   ابملقارنة مع األنثى اليت ال تزال تعاين التفرقة. فنجد أن الذكر لديه حرية تقريبا
وجيد الفرص املتاحة للمشاركة اإلجتماعية ،وتكوين عالقات الصداقة والروابط اإلجتماعية ،مما  إختياراته وهوا�ته،

.  جيعله أكثر قدرة من األنثى يف مشاركة أقرانه يف املدرسة وخارجها ،وهذا كله يساهم يف حتقيق توافقه اإلجتماعي
من  تكسبه املمارسة املستمرة نتائج لصاحل التالميذ املمارسني ألكثر من مخس سنوات وهذا ملاكما كانت ال

االجتماعية لدى الفرد املمارس ابنتظام  والروابط مهارات التواصل والتعامل مع األخرين، واتساع شبكة العالقات
دة طويلة وخاض غمار املنافسة يف يشري "أمني فوزي" أن الفرد الذي مارس الر�ضة ملوملدة أطول. ويف الصدد 

البد وأن ختتلف شخصيته عن ذلك الفرد الذي مل يتعامل مع البيئة الر�ضية ، أو الذي تعامل معها ، ر�ضة ما
 .ملدة قصرية
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مما يعين وجود  0.01و  0.05دالة عند مستوى  8.51و  3.96) ان القيم 59ونالحظ أيضا من اجلدول (    
نس ونوع النشاط الر�ضي املمارس وبني نوع النشاط والعمر التدرييب على بعد التوافق أثر للتفاعل بني اجل

 .)19(و  )18(االجتماعي كما يوضحه الشكل 
بعد التوافق  اجلنس والنشاط والعمر التدرييب يفبني  تفاعلوضح الي)19و()18رقم( الشكل البياين
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الشكل البياين يوضح التفاعل بني كـل مـن     
متغـري اجلـنس و نـوع النشـاط الر�ضـي و متغــري 
ســنوات املمارســة، جنــد أن التوافــق االجتمــاعي 

تــأثر بكـــل مـــن نــوع اجلـــنس لصـــاحل الـــذكور و ي
يتـــأثر بعـــدد ســـنوات املمارســـة لصـــاحل التالميـــذ 

كثـــر مـــن مخـــس ســـنوات. و هـــذا املمارســـني أل
ن الـــــذكور يتميـــــزون بتوافـــــق اجتمـــــاعي يبـــــني أب

مرتفــــع مقارنــــة ابإل�ث، وذلــــك ملــــا يتمتــــع بــــه 
الــــــــــذكور مــــــــــن حريــــــــــة أكثــــــــــر يف عالقــــــــــاهتم 

مارســــة االجتماعيــــة. كمــــا أن عــــدد ســــنوات امل
ــــــروابط  الر�ضــــــية يســــــاهم يف رفــــــع و تطــــــوير ال
ـــــــــذ املنتظمـــــــــني يف  ـــــــــدى التالمي االجتماعيـــــــــة ل
املمارسة الر�ضية مقارنة ابلتالميذ األقل خربة. 
و هــذا كلــه يعــزز لــدى التلميــذ الر�ضــي الرضــا 
عن النفس و الرضا على اآلخرين، و تقبل قيم 
ــه ممــا حيقــق لــه  ومعــايري اجملتمــع الــذي يعــيش في

 وافق االجتماعي. الت
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 :العامالنفسي التوافق جمموع 

 العالقة بني التوافق العام وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح 61دول (اجل

 مستوى الداللة احملسوبة ²كا درجة منخفضة درجة متوسطة درجة مرتفعة 
 10 69 21 ذكور

 0.01دال عند  23.53
 30 67 3 إ�ث
 22 65 13 فردي

 غري دال 3.51
 12 71 16 مجاعي

 20 69 11 فأقل 5
 10 68 22 5أكثر من  0.05دال عند  6.17

ل على وجود ترابط وهذا يد 0.05و  0.01دالة عند مستوى  6.17و  23.53يتضح من اجلدول أن القيم    
 ابجلنسدرجة التوافق النفسي تتأثر  بني درجة التوافق النفسي وكل من متغريي اجلنس والعمر التدرييب، مبعىن أن

 ، ومرتفعة عند املمارسني أكثر من مخس سنوات.ابإل�ثوابلعمر التدرييب، وهي درجة مرتفعة عند الذكور مقارنة 

غري دالة وعليه فإن درجة التوافق النفسي العام ال تتأثر بنوع النشاط الر�ضي  3.51بينما جند القيمة 
 منخفضة ابلنسبة لنوعي النشاط.  إىلاملمارس وهي درجة متوسطة 
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 الفرق يف مستوى التوافق العام وكل من اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب. ) يوضح 62دول (اجل

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.01دال عند 26.85 22514.42 01 22514.42 بني اجلنسني
 غري دال 0.05 44.18 01 44.18 بني نوعي النشاط

 0.01دال عند 22.05 18508.88 01 18508.88 العمر التدرييب
 غري دال 0.83 699.38 01 699.38 التفاعل بني اجلنس ونوع النشاط
 غري دال 0.05 46.08 01 46.08 التفاعل بني اجلنس والعمر التدرييب

 غري دال 0.48 403.28 01 403.28 تدرييبالتفاعل بني النشاط والعمر ال
 غري دال 2.14 1800 01 1800 التفاعل بني العوامل الثالث

 / / 839.22 192 161131.36 داخل اجملموعات
يف التوافق النفسي العام ابختالف اجلنس  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  ونالحظ من اجلدول

، مما يعين أن مستوى  0.01دالة عند مستوى  22.05و  26.85بة والعمر التدرييب حيث جاءت القيم احملسو 
العمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من  فوابختال ،التوافق النفسي العام خيتلف ابختالف اجلنس لصاحل الذكور

ضي على غري دالة احصائيا وعليه ال يوجد أتثري لنوع النشاط الر� 0.05مخس سنوات.أما ابلنسبة للقيمة احملسوبة 
 مستوى التوافق النفسي العام .

 ) يوضح املتوسطات احلسابية للتوافق العام حسب اجلنس ونوع النشاط والعمر التدرييب.63اجلدول (

 الكلي إ�ث ذكور 
 775.70 379.10 396.60 فردي
 773.86 374.46 399.40 مجاعي

 755.52 366.66 388.86 فأقل 5
 794.04 386.90 407.14 5أكثر من 
 / 753.56 796 الكلي

خيتلف ابختالف اجلنس حيث جنده مرتفعا عند الذكور مقارنة  التوافق النفسي العاموعليه نستنتج أن مستوى     
 ، وهو ال يتأثر بنوع النشاط الر�ضي، كما أنه ال يتأثر بتفاعل متغري اجلنس مع نوع النشاط الر�ضي.ابإل�ث
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ى مرتفــع يف درجــة التوافــق النفســي العــام أببعــاده ، مقارنــة ابإل�ث ،راجــع ألســباب متيــز الــذكور مبســتو  رىونــ       
، وإىل مـا تتعـرض لـه اإل�ث يف جمتمعاتنـا احملافظـة، وابخلصـوص جمتمعنـا االجتماعيـةتتعلق ابلرتبية وأساليب التنشـئة 

ــراهن، إال أنــه يف القضــا�  الــيت متــس األنثــى أو املــرأة بصــفة احمللــي، حبيــث وابلــرغم مــن التفــتح احلاصــل يف الوقــت ال
عامة، فنجـدها ال تـزال تعامـل بصـورة خاصـة مقارنـة ابلـذكر (الرجـل ). حبيـث متـارس عليهـا الرقابـة الصـارمة يف كـل 
تصــرفاهتا وحتركاهتــا مــن قبــل أســرهتا، واجملتمــع ككــل. فعالقتهــا حمــدودة وال تكــاد تتجــاوز بعــض زمــيالت الدراســة أو 

ممـا يشـكل لـديها ضـغوطا  ي تعيش يف دائرة مغلقة مابني شؤون البيت ومقاعد الدراسـة،فه. العمل وبعض األقارب
إليـــه خبصــوص عـــدد ســـنوات  تومـــن خــالل هـــذه النتـــائج ومــا توصـــل .واالجتمـــاعينفســية تعيـــق توافقهـــا النفســي 

علـى الصــعيد  املمارسـة، تبـني أنـه توجـد عالقـة إجيابيــة بـني سـنوات املمارسـة ومنـو وتطـور العديــد مـن القـدرات سـواء
  .أو على الصعيد النفسي والعقلي واالجتماعي ،البدين واحلركي

أن املمارسة املنتظمة للنشـاط الر�ضـي هلـا أمهيـة ابلغـة يف حتسـني واحلفـاظ علـى  " تشري "فلورنس روسنت حيث     
كمـا تسـاهم يف تطـوير   ومـن مجيـع اجلوانـب كتطـوير الوظـائف احليويـة والوقايـة مـن األمـراض، ،اللياقة العامة للشباب

منــافع علــى املســتوى النفســي واالجتمــاعي . حبيــث تســاعد املمــارس يف الــتخلص مــن كمــا هلــا   ،القــدرات العقليــة
األفكـــار الســـلبية، وتنمـــي الـــتحكم يف املشـــاعر، وتعـــزز الثقـــة ابلـــنفس والنظـــرة االجيابيـــة لآلخـــرين وتنمـــي العالقـــات 

 .(Rostan, 2011, p. 17) والروابط االجتماعية.
 العـاطفي التطور يعزز أن ميكن الر�ضية األنشطة يف الشامل االشرتاكأن "Wenkel et Berger" "يؤكد و      

 كمـا،عام بشـكل تطويره على واجلوهري الفعلي التأثري على القدرة ،هلا الطالب يواجهها اليت اخلربةو ، واالجتماعي
 املعـارف لنقـل مبثابـة تكـون أن ميكـن الر�ضـية، الربامج يف اركةاملش جراء الطالب يكتسبها اليت العديدة اخلربات أن

عبـد املـنعم "يشـري و اجملتمـع.  ذلـك يف السـائدة تلـك هي ،املنقولة اخلاصة القيم تلك تكون أن ،وميكن واملعايري القيم
حاجاتـــه  علــى أنـــه عالقــة موائمــة وتكيـــف مــع البيئــة، منهـــا أن يبقــي الفــرد علـــى اســتبقاء "إىل التوافــق  "احلنفــي

وإشباعها، وأن يكون بوسعه القيام مبا يطلب منه ومواجهـة الظـروف الـيت حتـيط بـه، أو الـيت تفـرض عليـه، ويقتضـى 
ذلــك أن يعــدل مــن ســلوكه أحيــا� أو متتــد حمــاوالت التعــديل إىل البيئــة نفســها، حــىت يقــارب بــني إمكا�تــه وظروفــه 

  "غالبـا مـا يـنجح، وإن فشـل فهـو مـا يسـمى عـدم التوافـقويـوازن بـني حاجاتـه ومتطلباتـه، فـإن جنـح يف ذلـك وهـو 
 .)526ص 1995(احلنفي، 
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 االستنتاجات العـامـة:  -
 املمارســـني للنشــاط الر�ضـــي يف املــدارس الر�ضـــية علـــى اخــتالف اجلـــنس ونــوع النشـــاط الر�ضـــي  التالميــذ نإ -1

مــا عــدا ، املمــارس وكــذا العمــر التــدرييب يتميــزون بدرجــة متوســطة يف التوافــق العــام ببعديــه الشخصــي واالجتمــاعي
ـــى الـــنفس والتحـــرر مـــ ـــق الشخصـــي، وكـــذا  ن امليـــل لالنفـــرادحمـــوري االعتمـــاد عل حمـــوري املســـتو�ت ابلنســـبة للتواف

 .فهي درجة متوسطة إىل منخفضةابلنسبة للتوافق االجتماعي االجتماعية و العالقات مع األسرة 
 :ميكن ترتيب احملاور على أساس الفرق يف املستوى ابلنسبة للتوافق الشخصي كما يليو 

 االعتماد على النفس. •
 واخللو من األعراض العصابية. -اإلحساس ابلقيمة -التحرر من امليل لإلنفراد  -النتماء الشعور اب •
 الشعور ابحلرية. •

 :أما ابلنسبة للتوافق االجتماعي فيمكن ترتيبها كما يلي

 العالقات ابملدرسة. -العالقات ابلبيئة احمليطة  -العالقات ابألسرة  -الشعور ابملسؤولية  •
 املهارات االجتماعية -ضادة للمجتمع امل التحرر من امليول •

كما فعا عند الذكور مقارنة ابإل�ث ،إن مستوى التوافق النفسي العام خيتلف ابختالف اجلنس حيث جنده مرت -2
ــه يتــأثر  ــأثر بنــوع النشــاط  بعــدد ســنوات املمارســة لصــاحل املمارســني أكثــر مــن مخــس ســنواتأن  الر�ضــيوهــو ال يت
 املمارس.

ابختالف اجلنس لصاحل الذكور، ويتأثر كذلك ابلعمر التدرييب مبحاوره الستة  التوافق الشخصيمستوى خيتلف  -3
، وهـو ال خيتلـف ابخـتالف ما عدا حمور الشعور ابحلرية والشعور ابالنتماء لصاحل املمارسني أكثر من مخس سنوات

 .ما عدا الشعور ابالنتماء فهو لصاحل األلعاب الفردية الر�ضي،نوع النشاط 
خيتلف مستوى التوافق االجتماعي ابختالف اجلنس لصاحل الذكور ماعدا العالقـات ابملدرسـة، أمـا التحـرر مـن  -4

كما خيتلف ابختالف العمر التدرييب لصاحل املمارسني أكثر من مخس   امليول املضادة للمجتمع فهو لصاحل اإل�ث،
ما  الر�ضي،ت مع األسرة،  وهو ال يتأثر بنوع النشاط سنوات ما عدا التحرر من امليول املضادة للمجتمع والعالقا

 .عدا املهارات االجتماعية والعالقات مع األسرة فهو لصاحل األلعاب اجلماعية
التحرر من امليل لإلنفـراد حيـث جنـد أن النشـاطات إن لتفاعل اجلنس والنشاط الر�ضي املمارس أثر على حمور  -5

ولـــه أثــر علـــى مســـاعدة الــذكور علــى التحـــرر مــن امليـــل لالنفــراد مقارنــة ابإل�ث، الفرديــة واجلماعيــة هلـــا فاعليــة يف 
  .على التوافق االجتماعي ركما يؤث،املستو�ت االجتماعية

 .العالقات ابملدرسة و إن لتفاعل اجلنس والعمر التدرييب أثر على املستو�ت االجتماعية -6
كــل مــن الشــعور ابالنتمــاء والتحــرر مــن امليــل  درييب أثــر علــىإن لتفاعــل النشــاط الر�ضــي املمــارس والعمــر التــ -7

  .التوافق االجتماعي و اخللو من األعراض العصابية، العالقات ابلبيئة احمليطة، لالنفراد
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اخللــو مــن  و إن لتفاعــل اجلــنس ونــوع النشــاط الر�ضــي املمــارس والعمــر التــدرييب أثــر علــى اإلحســاس ابلقيمــة -8
 .العالقات ابلبيئة احمليطة والعالقات ابألسرة  ،يول املضادة للمجتمعامل ،األعراض العصابية

 مناقشة فرضيات البحث: -
مــن خــالل الفرضــية الــيت طرحهــا الباحــث كحــل مؤقــت ملشــكلة البحــث و املتمثلــة   ناقشــة الفرضــية األوىل:م -1

من التوافق النفسي العام عالية ضية بدرجة ملمارسني لألنشطة البدنية والر�ضية ابلثانو�ت الر�ا التالميذيتميز  -يف:
 .)الشخصي واالجتماعي (أببعاده 

والــيت تبــني مســتوى التوافــق النفســي العــام أببعــاده  )12،15،18( مــن خــالل مــا أدلــت بــه النتــائج اجلــداول رقــم    
 إن النتائج بينتختلف األنشطة الر�ضية ابلثانوية الر�ضية. فلدى التالميذ املمارسني مل جتماعيواالالشخصي 

املمارسني للنشاط الر�ضي يف املـدارس الر�ضـية علـى اخـتالف اجلـنس ونـوع النشـاط الر�ضـي املمـارس  التالميذ نأ
مـــا عـــدا حمـــوري ، وكـــذا العمـــر التـــدرييب يتميـــزون بدرجـــة متوســـطة يف التوافـــق العـــام ببعديـــه الشخصـــي واالجتمـــاعي

حمـوري املسـتو�ت االجتماعيـة و ابلنسـبة للتوافـق الشخصـي، وكـذا  راداالعتماد على النفس والتحرر مـن امليـل لالنفـ
 .فهي درجة متوسطة إىل منخفضةابلنسبة للتوافق االجتماعي العالقات مع األسرة 

 :ترتيب احملاور على أساس الفرق يف املستوى ابلنسبة للتوافق الشخصي كما يلي و عليه كان

 االعتماد على النفس. •
 واخللو من األعراض العصابية. -اإلحساس ابلقيمة -التحرر من امليل لإلنفراد  -الشعور ابالنتماء  •
 الشعور ابحلرية. •

 :ترتيبها كما يلي فكانأما ابلنسبة للتوافق االجتماعي 

 العالقات ابملدرسة. -العالقات ابلبيئة احمليطة  -العالقات ابألسرة  -الشعور ابملسؤولية  •
 املهارات االجتماعية -مع املضادة للمجت التحرر من امليول •

وهذه النتيجة ال تتطابق مع نتائج الدراسات السابقة واليت أوضـحت أن النشـاط الر�ضـي يـؤثر إجيابيـا يف رفـع      
درجة التوافق النفسي أببعاده لدى املمارسني. ويعزو الطالب الباحـث هـذه النتيجـة رمبـا إىل طبيعـة العينـة والظـروف 

راد العينة هم تالميذ يدرسون ويقيمون إقامة داخلية ابملؤسسات التعليمية ،وخيضعون لنظام حيث أن أف .احمليطة هبا
مــربمج وصــارم طيلــة أ�م األســبوع. كمــا أن أوقــات الفــراغ قليلــة جــدا، لكــي يســتمتع التالميــذ بلقــاءات فيمــا بيــنهم 

اسـة و التـدريبات ووقـت املـذاكرة. األمـر للرتفيه واالسرتخاء، والتخلص من أعباء الواجبات اليوميـة واملتمثلـة يف الدر 
ومبراجعــة  الـذي قــد يشـكل ضــغطا نفسـيا علــى التالميـذ وابلتــايل حيـد مــن تـوافقهم وتكــيفهم النفسـي واالجتمــاعي.

عـامًال أساسـياً يف تكـوين تعـد األنشـطة الر�ضـية  اإلطار النظري فإننا جنـد أن أغلـب البحـوث والدراسـات علـى أن
من خالل الربامج اهلادفة اليت تعمل على أتهيل وإعداد ومعاجلة سلوكيات الطالب عـن ،ردالشخصية املتكاملة للف

  .طريق ممارسة األنشطة الر�ضية للوصول إىل املستو�ت الر�ضية العالية
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إضافة إىل ما حيققه ممارسة النشاط الر�ضي من مردودات صحية جسدية ونفسـية للطالـب. ولـذلك فتطـوير       
ال األنشطة الر�ضـية املدرسـية الـيت تعـد مـن مجلـة الوسـائل الفعالـة لتكـوين وتربيـة الناشـئة وكو�ـا فرصـة العمل يف جم

طيبة للقاء والتواصل واالندماج وتبادل اخلربات وتعلـم العـادات الصـحية وترسـيخها لتحقيـق تـوازن نفسـي ووجـداين 
علـى الدراسـة والتحصـيل وجتعلهـم مـواطنني صـاحلني لتجنيبهم آفة االحنراف مما يعود ابلنفـع علـيهم أل�ـا تسـاعدهم 

ألنفسهم وألسرهم وجملتمعهم. وهذا الذي يؤكد أن الر�ضة املدرسية هي البنية األساسية للحركة الر�ضية اليت جيب 
وبنــاءا علــى ذلــك جنــد الفرضــية القائلــة أبن أن نوليهــا االهتمــام األكــرب لنضــمن حلركتنــا الر�ضــية التطــور واالنتشــار. 

ــــق النفســــي العــــام أببعــــاده الشخصــــي  ــــزون بدرجــــة عاليــــة مــــن التواف ــــذ املمارســــني لألنشــــطة الر�ضــــية يتمي التالمي
 واالجتماعي مل تتحقق .  

مـن خـالل الفرضـية الـيت طرحهـا الباحـث كحـل مؤقـت ملشـكلة البحـث و املتمثلـة   مناقشـة الفرضـية الثانيـة: -2
 اجلـنس بـني التالميـذ املمارسـني حسـب)الشخصـي واالجتمـاعي(اده ختتلـف درجـة التوافـق النفسـي العـام أببعـ -يف:

 .)عدد سنوات املمارسة(لعمر التدرييب ا و فردية، ر�ضات مجاعية)ت (ر�ضانوع النشاط الر�ضي و 
والــيت تبــني الفــروق بــني اجلنســني يف حمــاور بعــد  )33.24.21،36(إن النتــائج احملصــل عليهــا يف اجلــداول رقــم       

الشخصــي حيــث كانــت لصــاحل الــذكور يف كــل مــن حمــور االعتمــاد علــى الــنفس، وحمــور اإلحســاس ابلقيمــة التوافــق 
والتحرر من امليل لإلنفـراد وحمـور األعـراض العصـابية، يف حـني مل توجـد فـروق بـني اإل�ث والـذكور يف حمـور الشـعور 

ابملستو�ت  االعرتافلك يف كل من حمور فكانت النتائج لصاحل الذكور كذ االجتماعيابحلرية. وفيما يتعلق ابلبعد 
وحمور العالقـات ابألسـرة، وكـذا العالقـات يف البيئـة احملليـة. يف حـني كانـت  االجتماعية، وحمور املهارات االجتماعية

الفــروق لصــاحل اإل�ث يف حمــور التحــرر مــن امليــول املضــادة للمجتمــع. أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور العالقــات مــع البيئــة 
 لم تظهر هناك فروق بني اجلنسني.املدرسية ف

فكانت لصاحل الـذكور. وهـذه النتيجـة مل تتطـابق  واالجتماعيأما نتائج التوافق النفسي العام ببعديه الشخصي      
لصـاحل اإل�ث، ونفسـر ذلـك أنـه قـد يرجـع إىل ظـروف البيئـة  النتـائجحبيـث كانـت  )2010(الطالب الباحـث مع نتائج دراسة 

 امة الداخلية ابملدرسة، والبعد عن أفراد األسرة، كما أنه قد يرجع إىل اختالف أداة القياس.و اإلق الدراسية
"والـيت توصـلت إىل عـدم وجـود فـروق 1997الباحثـة " إيثـار عبـد الكـرمي  مع نتائج دراسةأيضا  وهذه النتيجة مل تتفق     

ظر الطالب الباحـث هـذه النتيجـة قـد ترجـع إىل بني الطالب والطالبات يف كل جماالت التوافق النفسي العام. ويف ن
 أداة القياس لقياس مستوى التوافق النفسي. ختالفالوكذلك  االختالف يف طبيعة العينة واملرحلة العمرية،

راجــع ألســباب  أن متيــز الـذكور مبســتوى مرتفـع يف درجــة التوافـق النفســي العـام أببعــاده، مقارنـة ابإل�ث،نـرى و      
، وإىل مـا تتعـرض لـه اإل�ث يف جمتمعاتنـا احملافظـة، وابخلصـوص جمتمعنـا االجتماعيـةوأساليب التنشـئة  تتعلق ابلرتبية

ــراهن، إال أنــه يف القضــا� الــيت متــس األنثــى أو املــرأة بصــفة  احمللــي، حبيــث وابلــرغم مــن التفــتح احلاصــل يف الوقــت ال
). حبيـث متـارس عليهـا الرقابـة الصـارمة يف كـل  عامة، فنجـدها ال تـزال تعامـل بصـورة خاصـة مقارنـة ابلـذكر (الرجـل



االستنتاجات العامة ومناقشة النتائـج                    الفصـل الثالـث                             
 

- 186 - 
 

تصــرفاهتا وحتركاهتــا مــن قبــل أســرهتا، واجملتمــع ككــل. فعالقتهــا حمــدودة وال تكــاد تتجــاوز بعــض زمــيالت الدراســة أو 
العمـل وبعـض األقـارب. كمـا أن وقـت الفـراغ لـديها يكـاد ينعـدم ، فهـي تعـيش يف دائـرة مغلقـة مـابني شـؤون البيــت 

 . واالجتماعية ،مما يشكل لديها ضغوطا نفسية تعيق توافقها النفسي ومقاعد الدراس
والثقـــة ابلـــنفس،  االســتقاللكمــا أن املعاملـــة الوالديــة وأســـاليب الرتبيــة ابألســـرة تعطــي احلـــق األكــرب للـــذكر يف       

التصـرف واخلـروج ملمارسـة  ابملقارنة مع األنثى اليت ال تزال تعاين التفرقة . فنجد أن الذكر لديه حرية تقريبا كاملـة يف
،ممـا  االجتماعيـة،وتكوين عالقات الصـداقة والـروابط  االجتماعيةوهوا�ته ،وجيد الفرص املتاحة للمشاركة  اختياراته

ــر قــدرة مــن األنثــى يف مشــاركة أقرانــه يف املدرســة وخارجهــا ،وهــذا كلــه يســاهم يف حتقيــق توافقــه النفســي  جيعلــه أكث
 واإلجتماعي .

املــرأة لقــدراهتا، ويــرى أن  اكتشــافلكــي حيــد مــن  يتــآمريف هــذا الصــدد "كــاثرين ال نــس " أن اجملتمــع  وتشــري      
نشاطها يتمثل يف األعمال املنزلية ، فلماذا ال يسمح هلا مبمارسة هوا�هتا ومزاولة األنشـطة الر�ضـية املنظمـة. فـاملرأة 

 . )04، صفحة 2014(بولس،  ل ".تستفيد من الر�ضة إستفادة عظيمة شأ�ا يف هذا شأن الرج
واليت تضمن الفروق بني التالميـذ املمارسـني لألنشـطة  )27.24.21،33،36( خالل نتائج اجلداول رقم من و      

الفرديــة واملمارســني لألنشــطة اجلماعيــة، يف مســتوى التوافــق النفســي العــام ببعديــه الشخصــي واالجتمــاعي، جنــد أن 
ني التالميــذ املمارســني يف بعــد التوافــق الشخصــي يف احملــاور التاليــة حمــور االعتمــاد النتــائج بينــت عــدم وجــود فــروق بــ

علـــى الـــنفس، وحمـــور اإلحســـاس ابلقيمـــة والشـــعور ابحلريـــة والتحـــرر مـــن امليـــل لإلنفـــراد وحمـــور اخللـــو مـــن األعـــراض 
أمــا يف بعــد التوافــق  العصــابية. يف حــني وجــدت فــروق لصــاحل ممارســي األنشــطة الفرديــة يف حمــور الشــعور ابالنتمــاء.

االجتماعي فظهرت النتائج بعدم وجود فروق يف حمور االعرتاف ابملستو�ت االجتماعية، والتحرر من امليل لالنفراد 
وحمور العالقات مع املدرسة والعالقات مع البيئة احمللية. يف حني كانت الفـروق لصـاحل األنشـطة اجلماعيـة يف حمـاور 

الجتماعيـــة والعالقـــات مـــع األســـرة ، أمـــا نتـــائج االختبـــار الكلـــي ببعديـــه الشخصـــي اكتســـاب التلميـــذ للمهـــارات ا
 واالجتماعي ، فلم تظهر أي فروق بني املمارسني يف خمتلف األنشطة الر�ضية سواء الفردية أو اجلماعية .

تكـوين الشخصـية املتزنـة وابلتايل ميكننا القول أبن ممارسة األنشطة الر�ضية مبختلف ألوا�ا املتعـددة تسـاهم يف      
من مجيع  النواحي ، البدنية ، الفكرية والنفسية واالجتماعية. حىت يف الر�ضات الفردية فإن الفرد ال ميارسها مبعزل 

 بل ميارسها بصفته عضو يف مجاعة أو فريق، أو �دي حيمل امسه وينتمي إليه. ،عن اآلخرين
والـذي توصـل إىل وجـود فـروق  )1986(ج دراسـة "بـدر الـدين طـارق"نتائج هـذه الدراسـة مل تتطـابق مـع نتـائ إن    

بني املمارسني لألنشطة الفردية واجلماعية يف القدرات العقلية والقدرة اللغوية، كما أ�ا مل تتطابق مع نتائج دراسـة " 
األثر االجيايب  " والذي أكدت نتائج دراسته أن األنشطة الفردية هي الوحيدة اليت كان هلا1991عبد الرحيم دابب 

 يف رفع مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالميذ املمارسني.
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ويف هــذا الصــدر تشــري الدراســات والبحــوث أن لكــل نشــاط ر�ضــي خصائصــه ومميزاتــه وكــل فــرد خيتــار النــوع     
تكـوين الشخصـية النشاط الذي يشبع حاجاتـه وميولـه، وحيقـق رغباتـه وأهدافـه. وهـذه األنشـطة هتـدف مجيعهـا إىل 

  .املتزنة واملتكاملة
واليت تنبني الفـروق يف مسـتوى التوافـق الشخصـي أببعـاده   )33.24.21،36(خالل نتائج اجلداول رقم ومن       

ــائج لصــاحل التالميــذ املمارســني ألكثــر مــن مخــس ســنوات وهــذا  حســب عــدد ســنوات املمارســة، حيــث كانــت النت
النفس، حمور اإلحساس ابلقيمة،  التحـرر مـن امليـل لإلنفـراد ، وحمـور اخللـو مـن  ابحملاور كل من حمور االعتماد على

كمـا كانـت   .مل تظهـر الفـروق يف كـل مـن حمـور الشـعور ابحلريـة وحمـور الشـعور ابالنتمـاء األعـراض العصـابية،يف حـني
حمـــاور كـــل مـــن الفـــروق أيضـــا يف بعـــد التوافـــق االجتمـــاعي لصـــاحل تالميـــذ املمارســـني ألكثـــر مـــن مخـــس ســـنوات يف 

ابملســتو�ت االجتماعيــة وحمــور اكتســاب التلميــذ للمهــارات االجتماعيــة، وحمــور العالقــات مــع املدرســة  االعــرتاف
والعالقات مع البيئة. يف حني مل تظهر الفروق يف حمور امليول املضادة للمجتمع والعالقات مع األسـرة ، ويف جممـوع 

التالميذ املمارسني ألكثر مـن مخـس سـنوات ممارسـة يف مسـتوى التوافـق نتائج املقياس فكانت النتائج كذلك لصاحل 
 العام ببعديه الشخصي واالجتماعي .

ــائج دراســته أن هنــاك 1986وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة دراســة "بــدر الــدين طــارق"(        ) الــذي أكــدت نت
   .لــدى املمارســـني لألنشــطة الر�ضـــية عالقــة إجيابيــة بـــني عــدد ســنوات املمارســـة وتطــور القــدرات العقليـــة والنفســية

ومبراجعــة اإلطــار النظــري جنــد أن هنــاك العديــد مــن األحبــاث والدراســات الــيت أشــارت إىل أمهيــة التــدريب واملمارســة 
 .املنتظمة للنشاط الر�ضي يف حتسني قدرات التلميذ البدنية والنفسية والفكرية

الر�ضـة ملـدة طويلـة وخـاض غمـار املنافسـة يف ر�ضـة مـا البـد حيث يشري "أمني فوزي" أن الفـرد الـذي مـارس      
(فـوزي،  وأن ختتلف شخصيته عن ذلك الفرد الذي مل يتعامل مع البيئة الر�ضية، أو الذي تعامل معها ملدة قصرية.

 ).63، صفحة 2003
 . نوع النشاط الر�ضيت يف متغريي اجلنس و العمر التدرييب ماعدا متغريققلتايل ميكننا القول أن الفرضية حتواب
  من خالل الفرضية اليت طرحها الباحث كحل مؤقت و املتمثلة يف:  مناقشة الفرضية الثالثة: -3

 التوافق النفسي. بعض أبعاد وحماور الر�ضي املمارس على النشاطتفاعل اجلنس ونوع ل هناك أثر -     
التحرر من امليل جلنس والنشاط الر�ضي املمارس أثر على حمور ن لتفاعل اأ )33،42،60اجلداول رقم (تبني       

لإلنفراد حيـث جنـد أن النشـاطات الفرديـة واجلماعيـة هلـا فاعليـة يف مسـاعدة الـذكور علـى التحـرر مـن امليـل لالنفـراد 
 .على التوافق االجتماعي ركما يؤث،ملستو�ت االجتماعيةاب االعرتاف وله أثر علىمقارنة ابإل�ث، 

 الطالــبيعــزو  ،متيــز الــذكور بدرجــة مرتفعــة يف حمــور التحــرر مــن امليــل لإلنفــراد مقارنــة ابإل�ث حيــث أظهــرت     
ــة للــذكور ســواء ابملدرســة أو خارجهــا، وانتمــائهم جلماعــات هــذا أن  الباحــث راجــع إىل تعــدد العالقــات االجتماعي

ــنهم علــى التحــرر مــن االنعــزال الــاليت تعتــرب  واالنطــواء أكثــر مــن اإل�ث، متعــددة مــن األصــدقاء، األمــر الــذي يعي
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والذي يعطـي األفضـلية  ،الذي نعيش فيه وهذا راجع أيضا لطبيعة وثقافة اجملتمع عالقتهن االجتماعية جد حمدودة،
 .للذكر

 أثــر علــى حيــث كــان لــه بــني متغــري اجلــنس و نــوع النشــاط الر�ضــي، التفاعــل )42ول رقــم (اجلــد تبــني نتــائجو      
يشـري "عطيـة حممـود هنـا" أن االعـرتاف ابملسـتو�ت  ويف هذا احملـور الذكورلصاحل  ملستو�ت االجتماعيةاب االعرتاف

 بعـض إخضـاع ضـرورة يـدرك كـذلك حياهلم، وموقفه اآلخرين ابدراك حقوق املراهق شعور االجتماعية يعين مدى
 أنـه كمـا اجلماعـة نظـر وجهـة مـن خطـأ هو وما صواب هو ما يعرف أنه أخرى اجلماعة، وبعبارة حلاجات رغباته

أن الـذكور هلـم القـدرة أكثـر مـن اإل�ث يف االعـرتاف ابملسـتو�ت االجتماعيـة،  وعليـه نـرى ."برضـا يتقبل أحكامهـا
 ويدركون حقوق اآلخرين ويتنازلون عن بعض املصاحل الفردية لصاحل اجلماعة.

علــى التوافــق حيــث كــان لــه أثــر اط الر�ضــي، كمــا جنــد أيضــا أن هنــاك تفاعــل بــني متغــري اجلــنس و نــوع النشــ     
 فرديـة كانـت أم مجاعيـة، الر�ضـية ألنشـطةا أنومنـه ميكننـا القـول  )60دول رقـم (اجلـ هبينـوهـذا كمـا ي ،االجتمـاعي

 سـواء البيئة مع والتفاعل جديدة صداقات واكتساب ،واإلنسانية اجلماعية العالقات بناء فرص لدى ممارسيها تتيح
 يصـبح أي ،معهـا واالنسـجام فيهـا والتـأثري هبـا للتـأثر ،متبـادل بشـكل إليـه املنتمـي ابلفريـق اخلـاص يطاحملـ أو األسـرة

 يوسـف" هـذا الصـدد يشـري يف هيؤكـد مـا وهـذا. ابلبيئـة واالحتكـاك للتعامـل اجتماعيـة مهـارات ميتلـك الر�ضـي
 هـذا كـانسـواء   معـه املسـتمر التفاعـلاجملتمع،و  إىل ابالنتمـاء لشـعورا هـو االجتمـاعي التوافـق أن" أسـعد ميخائيـل
 .)147فحةص 2002(النيال،  .مباشرة اتصاالت أو خارجية عالقات شكل يف التفاعل

 أبن" بيوتشـر تشـارلز" يؤكـدحيـث  عالقـات التفاعـل بـني املمارسـني.لنشـاط الر�ضـي ميـدان خصـب وثـري بوا     
 ابلنشـاط اجلماعـة عالقـة أن ،حيـث اجلماعـة أفـراد بـني اإلنسـانية العالقـات تـدعيم علـى تعمـل الر�ضـية نشـطةاأل

 والـود الصـداقة قيـام يضـمن مبـا ،اجلماعة أفراد بني والنزعات امليول يف توافق مع ،لالختيار واسع جمال فيها الر�ضي
 هلـذه األفـراد ممارسـة خـالل مـن الفرديـة واالسـتعدادات املواهـب تنميـة علـى األنشـطة هـذه تعمـل كمـا واإلخـاء،
 . وبناءا على ماتقدم جند أن الفرضية حتققت.)165صفحة 2003(علي،. األنشطة

 مـن خـالل الفرضـية الـيت طرحهـا الباحـث كحـل مؤقـت ملشـكلة البحـث و املتمثلـة   :رابعـةمناقشـة الفرضـية ال -4
 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور على أثر تفاعل اجلنس والعمر التدرييبل إن -يف:

لصـاحل اجلـنس تفاعـل أن حمـور االعـرتاف ابملسـتو�ت االجتماعيـة يتـأثر ب )42ول رقـم (اجلـدبينت نتائج حيث     
حيــث كانــت لصــاحل التالميــذ املمارســني ألكثــر مــن مخــس ســنوات. أي أن عــدد  ابلعمــر التــدرييب يتــأثرو الــذكور، 

حـــرتام اآلخـــرين ســـنوات املمارســـة يســـاهم يف رفـــع مســـتوى اعـــرتاف التلميـــذ ابملســـتو�ت االجتماعيـــة، و تكســـبه ا
واحملافظة على حقوقهم، و يدرك قيم األمانة و معايري ما هو صح و ما هو خطأ. و يتعلم الطاعة واالمتثال لـرأي 

  اجلماعة.
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ومبراجعة اإلطار النظري للدراسـة وحسـب مـا أشـار إليـه البـاحثني يف جمـال العلـوم النفسـية واالجتماعيـة جنـد         
البــد وأن تســاهم يف صــقل وهتــذيب الفــرد املمــارس وذلــك إبكســابه  ،تمرة وألطــول فــرتةاملســالر�ضــية أن املمارســة 

الصفات االجتماعيـة، وحسـن التعامـل مـع اآلخـرين وإدراك حقـوقهم ومسـتو�هتم، وتعلمـه النظـرة االجيابيـة والقضـاء 
 وااللتـزام اجلماعـة متاسـك تعزيـز إىل يـؤهلهم ممـا علـى األفكـار السـلبية والتحـرر مـن الفرديـة والعمـل للصـاحل العـام.

 .العالية االجتماعية اآلداب إتباع مع جيد بشكل احملددة واملسؤوليات ابملهام
يف حمور العالقات ابملدرسة. حيث  التدرييبتفاعل بني اجلنس والعمر ل) اليت تبني ا54ول رقم (اجلدنتائج أما        

ابلبيئـة املدرسـية حسـب متغـري اجلـنس إ�ث / العالقـات  بني التالميذ يف حمـور قأسفرت النتائج عن عدم وجود فرو 
كــل مـــن الــذكور واإل�ث هلــم إهتمــام مشــرتك ابجلــو املدرســي ، ويســـعون   يف كــون أن ونفســر هــذه النتيجــة .ذكــور

ميــة يســري علــى مجيــع يكمــا أن القــوانني والنظـام املســطر ابملؤسســات التعل  .لتكـوين أنفســهم وحتقيــق وإثبــات ذواهتــم
 ع التالميذ متساوون يف احلقوق والواجبات.يومجنوع اجلنس، غض النظر عن التالميذ ب

حســب متغــري العمــر التــدرييب فكانــت النتــائج لصــاحل التالميــذ املمارســني ألكثــر مــن  قأمــا فيمــا يتعلــق ابلفــرو       
 ،ارسـة أكــربويعــزو الطالـب الباحـث هــذه النتيجـة يف كـون أن التلميــذ الر�ضـي الـذي لديــه خـربة ومم مخـس سـنوات،

مـي توغالبـا مـا تسـند لـه األدوار القياديـة سـواء يف الفريـق أو اجلماعـة الـيت ين ،مـن قبـل زمالئـهوتقـدير حـرتام حيظى اب
 تواجـه الـيت الصـعاب ومواجهـة التكيـف علـى القـدرة تعـين سـنوات مخـس من أكثر املمارسة فرتة طول أن كما  .إليها

  .النجاح يف االستمرارية وابلتايل ،الر�ضي املتمدرس
أن التحصــيل املرتفــع يتبــع عــادة تقــدير ورضــا مــن احمليطــني بــه، ســواء مــن  "خــري الــدين عــويس"وهــذا مــا يؤكــده     

 .)162صفحة (اهلاليل،  .وهذا بدوره يؤدي إىل ثقة التلميذ بنفسه وشعوره ابالرتياح .املدرسني أو من الزمالء

تلف ألوانه وجماالتـه املتنوعـة، يكسـب املمارسـني لـه الكثـري مـن " أبن النشاط الر�ضي مبخ2004"الشافعي  ويرى  
العادات والصـفات االجتماعيـة. السـيما التوافـق االجتمـاعي والدراسـي. ابعتبـار أن ممارسـة األنشـطة الر�ضـية هتيـئ 

ــر داف ــة للفــرد فــرص العمــل مــع اجلماعــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل ز�دة خرباتــه وتقويــة شخصــيته، وهــذا جيعلــه أكث عي
ملمارسة الر�ضة ، فضال عـن حتقيـق ميولـه وحاجاتـه عـن طريـق اللعـب، ومـا اللعـب إىل تعبـري عـن قـيم وثقافتـه وهـي 
انعكــاس حقيقــي للتنشــئة االجتماعيــة، فاأللعـــاب تعــني الفــرد علــى التوافــق والتكيـــف مــع احملــيط، وتعكــس معـــايري 

 ققت.وبناءا على مامت عرضه جند أن الفرضية حت ."الضبط االجتماعي
 من خالل الفرضية اليت طرحها الباحث كحل مؤقت و املتمثلة يف:  :ةاخلامسمناقشة الفرضية  -5
 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور  تفاعل نوع النشاط الر�ضي املمارس والعمر التدرييب على ِيؤثر -    

النشـاط الر�ضـي و العمـر التـدرييب يف  ) والـيت تبـني التفاعـل بـني نـوع30،33،36(من خـالل نتـائج اجلـداول رقـم   
املتعلـق ببعـد التوافـق الشخصـي.  اخللـو مـن األعـراض العصـابيةو  الشعور ابالنتماء والتحرر من امليل لالنفراد حموري

العالقـات  و العمـر التـدرييب يف حمـور واليت تبني التفاعـل بـني نـوع النشـاط الر�ضـي )57ول رقم (نتائج اجلد وكذلك
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لتفاعـل النشـاط الر�ضـي املمـارس والعمـر  أن االجتمـاعي، حيـث أكـدت النتـائج تعلـق ببعـد التوافـقامل يطةابلبيئة احمل
اخللــو مـن األعـراض العصـابية، العالقــات ، كـل مـن الشـعور ابالنتمــاء والتحـرر مـن امليـل لالنفـراد التـدرييب أثـر علـى

 .التوافق االجتماعي و ابلبيئة احمليطة
 ابالنتماء يشعرون فإ�م .ابإل�ث مقارنة هلم االجتماعي احمليط اتساع مع الذكور أن الباحث الطالب يرى

 ممارسـة أن " أمحـد سـاري محـدان" ويـرى  .مـدربني أو زمـالء أو مدرسـني سـواء احملـيط مـع جيـدة عالقـةهلـم و  أكثـر
 يف كثرياً  تساعد اليت سيةالنف اخلربات اكتساب للفرد تتيح اليت الفرص من كثرياً  هتيئ والر�ضية البدنية األنشطة
 وتنمي االنتماء شعور فيه تشبع أ�ا كما مناسبة سلوكية ملستو�ت واكتسابه اجلماعة حلياة الفرد شخصية تكوين
 .)103صفحة 2001(سليم، .السامية واخللقية االجتماعية القيم

و  راض العصـــابيةعـــأقـــل عرضـــة لألوجنـــد كـــذلك أ�ـــم أكثـــر حتـــررا مـــن العزلـــة واإلنطـــواء، كمـــا أن الـــذكور  
 "فرويـد "مـع  "ان مدر لـريتشـارد أ " و يتفـق اإلضـطراابت النفسـية املتمثلـة يف مشـاعر اخلـوف والقلـق والوحـدة.

(Richard et Freuid)  هــو وليــد  الــذي اللعــب و النشــاط الر�ضـي كمخفــض للقلــق و التـوتر،أن يف اعتبـار
ر بصفة مقبولة، وبفضل اللعب و النشاط الر�ضي أيضا ر تحاإلحباط ، فعن طريق اللعب ميكن للطاقة الغريزية أن ت

  ."يتمكن املراهق من تقييم و تقومي إمكا�ته الفكرية و العاطفية و البدنية و حماولة تطويرها ابستمرار
راض عــمنظمــة للتقليــل وتفــادي األ تســلوكياابإلضـافة إىل أن ذوي املمارســة أكثــر مــن مخــس ســنوات يتبعــون       

عـزت حممـود  ويشـري يف هـذا الصـدد " .ةاملسـتمر واملمارسـة اكتساهبا من خالل الـتعلم يتم  تالسلوكياوهذه العصابية 
وتـدعيم  ،، حيتـاجون دائمـا إىل الرعايـة والنصـيحةاألكثر خـربة خربة مقارنة ابلناضجني قلاأل أن الر�ضيون" كاشف

املــريب أو األمــر الــذي يقتضــي مــن  ات،املســابق حصــص التــدريب وكــذلك وتقــومي ســلوكياهتم مجلــة وتفصــيال خــالل
املدرب ضرورة متابعة تصرفاهتم وأفعاهلم بقصد املساعدة على تنمية ثقتهم أبنفسهم ،ويـتم ذلـك الـدعم أو النصـيحة 

 األقــــل خـــــربة،ر�ضــــي وال ،األكثــــر خــــربة ونضــــجا ر�ضــــيمــــن خــــالل املناقشــــات الفرديــــة مــــع املــــدرب أو بــــني ال
 . )20صفحة1999(كاشف،

مــن بعالقــات اجتماعيــة أكثــر ممــا يكســبهم مهــارات التعامــل مــع اآلخــرين  لتــايل فــإن األكثــر خــربة يتميــزونواب      
ــة، مــن األصــدقاء ابحلــي ممــ ــتهم احمللي ــة مــن االنفــراد  همرر ا يــنعكس علــى حتــاحمليطــني هبــم يف بيئ ــروابط والعزل ــز ال وتعزي

 .االجتماعية وابلتايل حتقيق توافقهم االجتماعي
ـــرى       ـــة بتالميـــذ متون ـــة مبســـتوى مرتفـــع يف حمـــور الشـــعور ابالنتمـــاء مقارن ـــذ املمارســـني لألنشـــطة الفردي ـــز التالمي ي

األنشطة اجلماعية، يف كون أن فرق األنشطة الفردية لديها نتائج وألقـاب علـى املسـتوى احمللـي والـدويل. ممـا يسـاهم 
 ذلك يف تعزيز الشعور ابالنتماء لديهم.
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 -من خالل الفرضية اليت طرحها الباحث كحل مؤقت و املتمثلة يف:  :سةادالسمناقشة الفرضية  -6
 التوافق بعض أبعاد وحماور والعمر التدرييب على الر�ضي املمارس النشاطتفاعل اجلنس ونوع ل يوجد أثر -

 .النفسي

الر�ضي و العمـر  واليت تبني التفاعل بني متغري اجلنس و نوع النشاط )24،36(اجلداول رقم على ضوء نتائج       
ن أ ، أظهـرتببعـد التوافـق الشخصـي ةاملتعلقـ اإلحسـاس ابلقيمـة و اخللـو مـن األعـراض العصـابيةيف حموري  التدرييب

لتفاعـل اجلـنس ونـوع النشـاط الر�ضــي املمـارس والعمـر التـدرييب أثـر علــى اإلحسـاس ابلقيمـة و اخللـو مـن األعــراض 
  .العصابية

 أي املتصـارعة دوافعـه بني التوفيق على املقدرة هو للتوافق شخصيال البعد أن "دأمح كامل سهري" ترى حيث     
 -:يف وتتمثـل إجيابيـة بصـفة املشـاكل حـل علـى والقـدرة مرضـية بصـورة فيهـا والـتحكم الصـراعات حسم على القدرة

 قـادر أبنـه وشـعوره جـاحالن حتقيـق علـى قـادرا يرونـه وأنـه له، اآلخرين بتقدير الفرد شعور: الذاتية ابلقيمة اإلحساس
 . مستقبلية خطط يضع أن يستطيع وأنه سلوكه توجيه على قادر أبنه الفرد شعور. به يقوم مبا القيام على

 الـيت واملظـاهر األعـراض من يشكو وال مرغوب أبنه ويشعر عائلته حبب يتمتع أي: العصابية األمراض من اخللو -
 .)53صفحة 2001(سهريأمحد،  ة.النفسي املشاكل إىل تشري

 تنميـة اللياقـةودلت نتـائج البحـوث والدراسـات أن اإلنتظـام واإلسـتمرار يف املمارسـة الر�ضـية ال يقتصـر علـى         
 إىل املمارسـة الر�ضــية تـؤدي حيـث يتعــدى ذلـك ليشـمل الصـحة النفسـية والعقليــة.، بـل حسـبالبدنيـة والوظيفيـة ف

 كاالكتئـاب والضـغط النفسـي و الشـعور ابلوحـدة.  النفسـية اضاألمـر خفض التـوتر وتسـاعد يف الـتخلص مـن بعـض 
تشري "فلورنس روسنت أن املمارسة املنتظمة للنشـاط الر�ضـي هلـا أمهيـة ابلغـة يف حتسـني واحلفـاظ علـى اللياقـة  يثح

ات العامة للشباب ومن مجيع اجلوانب كتطوير الوظائف احليوية والوقاية مـن األمـراض، كمـا تسـاهم يف تطـوير القـدر 
العقلية و هلا منافع علـى املسـتوى النفسـي واالجتمـاعي. حبيـث تسـاعد املمـارس يف الـتخلص مـن األفكـار السـلبية، 
ــــــروابط  ــــــة لآلخــــــرين وتنمــــــي العالقــــــات وال ــــــنفس والنظــــــرة االجيابي ــــــتحكم يف املشــــــاعر، وتعــــــزز الثقــــــة ابل وتنمــــــي ال

  (Rostan, 2011, p.17).االجتماعية.

ية املنتظمة و ملدة طويلـة "أمحد أمني فوزي" أن املمارسة الر�ضو ن عالوي"مد حسحم كل من"كذلك  يشري  و       
حسـاس اإلو ابلـنفس كسب الفرد املمارس هلا العديد من السمات الشخصـية، و الـيت منهـا اكتسـاب الثقـة نسبيا ت

 ذاتية.ال ةقيمابل
بـــني متغـــري اجلـــنس و نـــوع النشـــاط  والـــيت تبـــني التفاعـــل )48،51،57نتـــائج اجلـــداول رقـــم (بـــني كـــذلك تكمـــا       

ســرة و العالقــات امليــول املضــادة للمجتمــع، العالقــات ابألكــل مــن التحــرر مــن   يف حمــاور الر�ضــي و العمــر التــدرييب
ن لتفاعــل اجلــنس ونــوع النشــاط الر�ضــي االجتمــاعي، فقــد أظهــرت نتائجهــا أ ابلبيئــة احمليطــة املتعلقــة ببعــد التوافــق
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ــة  و امليــول املضــادة للمجتمــعالتحــرر مــن  يب أثــر علــى املمــارس والعمــر التــدري العالقــات ابألســرة و العالقــات ابلبيئ
  احمليطة.

 ذلــكوهـذا بــني تفاعـل العوامــل الـثالث أي متغــري اجلـنس و نــوع النشـاط الر�ضــي املمـارس و العمــر التـدرييب، و     
 ،واإلنسـانية اجلماعيـة العالقـات بنـاء ا فـرصلدى ممارسـيه تتيح ولسنوات عديدة الر�ضية األنشطة ممارسة أن يعين

 ،متبـادل بشـكل إليـه املنتمـي ابلفريـق اخلاص احمليط أو األسرة سواء البيئة مع والتفاعل جديدة صداقات واكتساب
 ابلبيئـة واالحتكـاك للتعامـل اجتماعيـة مهـارات ميتلـك الر�ضـي يصـبح أي ،معهـا واالنسـجام فيهـا والتـأثري هبـا للتأثر

  مما يساهم يف حترر التلميذ الر�ضي من امليول واألفكار املضادة للمجتمع. احمليطة،
ـــه يف أن " راتـــب كامـــل  "أســـامةيتأكـــد هـــذا الـــرأي مـــن خـــالل مـــا أشـــار إليـــه الدكتورو        شخصـــية الفـــرد ومكانت

مـن ألـوان  حياتـه مـن خـالل املشـاركة العمليـة يف لـون أثنـاءسـبه يف تحسن سـلوكه الـذي يك على تتوقفاالجتماعية 
االجتماعيــة الــيت تــدعم حياتــه وتنمــي يف  هــاراتالكثــري مــن امل هحيــث يكتســب مــن خاللــ الر�ضــي، النشــاط البــدين

ممــا يــؤثر أتثــريا فــاعًال يف  ،واإلخــالص هلــا ،واحــرتام الغــري واالعتــزاز ابالنتمــاء للجماعــة ،نفســه خدمــة الصــاحل العــام
 إىلهــذه املزاولــة تــؤدي  أنذلــك  إىلانســجام أفــراده، أضــف  تــدعيم شخصــيته يف التماســك االجتمــاعي فضــًال عــن

 .)107ص 1999(راتب،.النفسية األمراضخفض التوتر وتساعد يف التخلص من بعض 
أن للنشـــاط الر�ضـــي أاثرا نفســـية واجتماعيـــة تتنـــوع يف حـــدهتا  1987"كـــارتر" ويف هـــذا الصـــدد يضـــيف أيضـــا    

نتظــام يف املمارســة الر�ضــية وملــدة طويلــة تــؤدي إىل االســتمتاع ابلســعادة وأمناطهــا تبعــا للعمــر واخلــربة، حبيــث أن اال
على ضـوء علـى مـامت عرضـه مـن نتـائج جنـد أن و  وز�دة كفاية الذات واحلصول على فرص أكثر لالتصال اجلماعي.

 الفرضية حتققت.
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 : اخلالصة العامة -
اع الدوافع الفسيولوجية واحلاجات النفسية يعتـرب وسـيلة " الميان " أن أي نوع من النشاط يؤدي إىل إشب شارأ     

ــة، ويعتــرب النشــاط الر�ضــي مــن أفضــل مــواد املنــاهج الرتبويــة يف إختــاذ هــذه الوظيفــة.  قيمــة للصــحة النفســية والعقلي
" كـــذلك أن النشـــاط املمتـــع كاأللعـــاب الر�ضـــية واملبـــار�ت يـــؤدي إىل More Houssenوأشـــار "مورهاوســـن" 

 .)218ص2008(رشوان،تر والضغوط النفسية، وحيقق اإلتزان النفسي واإلنفعايل.ختفيف التو 
 يرى الطالب الباحث من خالل ما تقـدم مـن دراسـات وحبـوث حـول األنشـطة الر�ضـية، أن النشـاط الر�ضـي     

تنمـي يف الفـرد فقد قسمت ميادين األلعاب الر�ضية  علـى ألعـاب ر�ضـية فرديـة  مل يهمل النواحي الذاتية يف الفرد،
املمـارس هلـا اإلقــدام والشـجاعة واإلعتمــاد علـى الـنفس وحتمــل املسـؤولية، وألعــاب مجاعيـة يتـدرب مــن خالهلـا علــى 
التخطيط التعاوين وتطبيق اخلطة معا، فتقوى لديه روح التعاون والعمـل مـن أجـل النهـوض ابجملتمـع وز�دة متاسـكه. 

ة مــدى أثــر ممارســة األنشــطة الر�ضــية علــى التوافــق النفســي العــام وعلــى ضــوء مــا تقــدم جــاءت هــذه الدراســة ملعرفــ
وكــان اهلــدف منهــا مــدى إســهام األنشــطة الر�ضــية الفرديــة  ،لتالميــذ املرحلــة الثانويــة ابلثــانو�ت الر�ضــية الوطنيــة

ــار أ�ــم يعيشــون يف مرحلــة عمريــة هــا علمــاء يطلــق علي ،واجلماعيــة يف حتقيــق التوافــق النفســي لــدى التالميــذ، ابعتب
وهــي مرحلــة حرجـــة يف حيــاة الفــرد. وكــان اهلــدف أيضــا حتديــد الفــروق بـــني  الــنفس أب�ــا مرحلــة عواصــف وتــوتر،

تبعــا لعــدة متغــريات، منهــا متغــري نــوع  واالجتمــاعياملمارســني يف مســتوى التوافــق النفســي العــام أببعــاده الشخصــي 
اجلــنس، وأعتمــد الطالــب الباحــث علــى عينــة مــن تالميــذ النشــاط الر�ضــي املمــارس، ومتغــري العمــر التــدرييب ومتغــري 

لكـل مــن اثنويـة البليــدة واثنويـة الدراريــة، إ�ث وذكـور مــوزعني علـى األنشــطة الر�ضـية الفرديــة  ،الثـانو�ت الر�ضــية
 واجلماعية.

لنفســـي وألجــل حتديــد مســتوى التوافــق النفســي العــام لــدى العينــة، إســتخدم الطالــب الباحــث إختبــار التوافــق ا   
للدكتور " حممود عطية هنا" للمرحلة الثانوية، معتمدا يف ذلك على املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي. وبعد مجع 

ـــذلك ـــذ املمارســـني ملختلـــف ، املعطيـــات وحتليلهـــا بوســـائل إحصـــائية مناســـبة ل ـــب الباحـــث أبن التالمي توصـــل الطال
 األنشطة الر�ضية يتميزون مبستوى توافق نفسي متوسط.

واجلماعيـة يف نتـائج إختبـار التوافـق  كما بينت النتائج عدم وجود فروق بني التالميذ املمارسـني لألنشـطة الفرديـة     
ــه الشخصــي  ــائج لصــاحل الــذكور يف مســتوى التوافــق النفســي  .واالجتمــاعيالنفســي العــام ببعدي يف حــني كانــت النت

ــ الشخصــي واالجتمــاعي. ببعديــه ــائج حســب متغــري العمــر الت درييب فكانــت لصــاحل التالميــذ األكثــر ســنوات و النت
ــائج يــرى الطالــب الباحــث أن  .ممارســة مبســتوى الصــحة البدنيــة والنفســية مــن خــالل  االرتقــاءوعلــى ضــوء هــذه النت

يف  االسـتمراريساعد حتما على  وانفعايلممارسة األنشطة البدنية والر�ضية املختلفة وما يصاحبها من نشاط عقلي 
ــ االعتمــاد ــنفس ويشــجع علــى التوافــق علــى ال مــع اجملتمــع، وينمــي العالقــات  واالنــدماجنفس، ممــا يزيــد يف الثقــة ابل

 ومواجهة حتد�ت احلياة املختلفة.  ،اآلخرينمبصاحبة  واالستمتاع االجتماعية
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ويشــري " أمـــني أنــور اخلـــويل" أن هنـــاك قــيم نفســـية تـــنعكس أاثرهــا مـــن داخـــل امللعــب إىل خارجـــه،أي اجملتمـــع      
ومــن هــذه القــيم النفســية : حتســني مفهــوم الــذات النفســية  مــن خــالل املشــاركة الفعليــة يف هــذه األنشــطة، .لكبــريا

ـــــــذات، ـــــــد ال ـــــــةإشـــــــباع احلاجـــــــات النفســـــــية  واجلســـــــمية، الثقـــــــة ابلنفس،أتكي ـــــــع  واالجتماعي  .االجتمـــــــاعيوالتطبي
 )23ص1994(اخلويل،

ــه مــن خــالل مم       ارســة الفــرد لألنشــطة الر�ضــية الــيت يفضــلها تتحقــق ويشــري أيضــا " عبــد احلميــد الشــرف " أن
ــة النفســية ــه يف امللعــب هتصــادف فبــذلك يشــعر ابلســرور والرضــا، وخــربات النجــاح الــيت ،التنمي  ،بتشــجيع األخــرين ل

يعوض الكثري من حاالت الفشل الـيت تصـادفه يف بعـض اجلوانـب مـن حياتـه، فبـذلك يتحقـق اإلتـزان النفسـي،كما 
لألوامــر  واالمتثــالطة الر�ضــية تعلــم الفــرد قــيم إجتماعيــة كثــرية، فهــو يــتعلم إحــرتام الغــري، والطاعــة أن ممارســة األنشــ

وتؤكـد  ).23ص2001(شـرف،والوفاء للجماعة، وكـل هـذه القـيم حيتاجهـا اجملتمـع الـذي سـيتعامل معـه بعـد ذالك.
ى التوافـق النفسي،سـواء كـان ذلـك مـع أيضا يف هذا الصدد "نوال عطية " أنه كلما كـان أفـراد اجملتمـع ذوو قـدرة علـ

املتعـددة ، والـيت هتـدد  االجتماعيـةأنفسهم أو مع اجملتمع، كلمـا أرتفـع شـأن هـذا اجملتمـع مـن حيـث قلـة املشـكالت 
ــة والوظيفيــة ، ،حيــاة اجملتمــع مــن كــل جوانبــه  2011(حممــد، ، السياســية واحلضــارية يوجــه عــام. االقتصــاديةالتعليمي

 )11فحةص
 على ضوء النتائج املتوصل إليها يوصي الباحث مبايلي:  :اإلقرتاحاتالتوصيات و  -
 على األولياء واملربني اإلهتمام ابلفىت املراهق وذلك بفسح اجملال للتعبري عن أرائه وميوالته. -1
ــدائم عــن أ -2 فضــل التنســيق املســتمر بــني األوليــاء و املدرســني واإلداريــني ابملدرســة يف متابعــة األبنــاء، والبحــث ال

 السبل حلل مشكالهتم .
توعية أولياء التالميذ مبـدى أمهيـة النشـاط البـدين الر�ضـي يف تنميـة و تطـوير الصـحة البدنيـة و النفسـية، وذلـك  -3

 لغرض ز�دة االهتمام هبذا النشاط، وتشجيع أبنائهم على املمارسة.
ــة لكــل مرحلــة عمريــة،وإدراجها ضــمن  -4 مقــررات تكــوين األســاتذة واملــدربني اإلهتمــام بدراســة اخلصــائص العمري

 ابجملال الر�ضي.
 على املدرسينب واملربني اإلهتمام ابجلانب النفسي أثناء التخطيط للوحدات التدريبية. -5
التنويع يف أساليب التدريب أثناء احلصص، واستخدام أنشطة تدعم العمل والتواصل والتفاعل اجلماعي،خاصة  -6

 الفردية.ملمارسي األنشطة الر�ضية 
 الباحث بعض الدراسات املستقبلية التالية: الطالب يقرتحإقرتحات: 

 إجراء هذه الدراسة على مراحل عمرية أخرى، كالتعليم املتوسط، واجلامعي، وابألندية الر�ضية. -
 إجراء دراسات حول عالقة املستوى املهاري ابلتوافق النفسي. -
 فردية فيما بينها،و اجلماعية فيما بينها على التوافق النفسي. إجراء دراسات مقارنة بني الر�ضات ال -



 

 

 ملخص البحـث
 باللغـة العربیـة ثـحبص الـملخ   - 

 
 باللغـة الفرنسیة ثـحبص الـملخ   -  
 
 باللغـة اإلنجلیزیة ثـحبص الـملخ   - 
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 :البحث ابللغات العربية واألجنبيةملخص  -
بـه العديـد مـن العلمـاء و الباحثني.حيــث  إن حتقيـق التوافـق النفسـي أمـر مهـم يف حيـاة اإلنسـان، وهــو أمـر اعتـىن   

يعــد التوافــق النفســي مــن املواضــيع اهلامــة و املركزيــة يف علــم الــنفس بصــورة عامــة، ويف جمــال الصــحة النفســية بصــورة 
جند من بينها أنه يعين قدرة الفرد على تقبل ذاته و تقبـل اآلخـرين، والقـدرة  فوافق النفسي عدة تعاريخاصة. و للت

بناءا على مـا تقـدم تنـاول الطالـب  على إشباع حاجاته و دوافعه مبا يتناسب مع قيم ونظم اجملتمع الذي يعيش فيه.
نشطة الر�ضـية املختلفـة الفرديـة واجلماعيـة علـى الباحث هذه الدراسة، من أجل معرفة الدور الذي تلعبه ممارسة األ

حـــد ســـواء، يف تنميـــة التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى التالميـــذ املمارســـني ابملـــدارس الر�ضـــية الوطنيـــة. ومتثلـــت 
حتديد مدى أتثري ممارسة األنشطة البدنية والر�ضية على مستوى التوافق النفسي العام  -أهداف الدراسة فيمايلي: 

 تالميذ املرحلة الثانوية. لدى 
وأثـر متغــري  )ر�ضـات مجاعيــة -ر�ضـات فرديــة (حتديـد كـذلك الفــروق بـني كــل مـن متغــري نـوع النشـاط الر�ضــي -

وأثــر متغــري اجلــنس. للوصــول هلاتــه األهــداف اســتخدم  )اخلــربة(العمــر التــدرييب واملتمثــل يف عــدد ســنوات املمارســة
 “حممـود عطيـة“حي.معتمدا على مقياس الختبار التوافق النفسي للـدكتور الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املس
 املقتبس من اختبار كالفورنيا للشخصية.

 يف: املتمثلة وعلى هذا األساس طرح الباحث مجلة من التساؤالت  
 وعليه نطرح األسئلة التالية :    

البدنيـة والر�ضـية ابلثـانو�ت الر�ضـية  درجة التوافق النفسي العام لدى التالميذ املمارسني لألنشطةما هي  .1
 ؟ الوطنية

ونـــوع النشـــاط ابخـــتالف اجلـــنس  )الشخصـــي واالجتمـــاعي (هـــل خيتلــــف التوافـــق النفســـي العـــام أببعـــاده  .2
 ؟الر�ضي املمارس والعمر التدرييب

 هل لتفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس أثر على التوافق النفسي؟ .3
 مر التدرييب أثر على التوافق النفسي؟هل لتفاعل اجلنس والع .4
 هل لتفاعل نوع النشاظ الر�ضي املمارس والعمر التدرييب أثر على التوافق النفسي؟ .5
 هل لتفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس  والعمر التدرييب أثر على التوافق النفسي؟ .6
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 األهداف:
 األنشطة الر�ضية. لة الثانوية املمارسني ملختلفقياس درجة التوافق النفسي العام لتالميذ املرح .1
التعرف على أثر كل من اجلنس ونوع النشاط الر�ضي املمارس والعمر التدرييب  على التوافق النفسي العام  .2

 لألنشطة الر�ضية. لتالميذ املرحلة الثانوية املمارسني
 .فق النفسيتفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس على التوا معرفة أثر .3

 .تفاعل اجلنس والعمر التدرييب على التوافق النفسي معرفة أثر .4

 .تفاعل نوع النشاظ الر�ضي املمارس والعمر التدرييب على التوافق النفسي معرفة أثر .5

 .تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس  والعمر التدرييب على التوافق النفسي معرفة أثر .6

 :ياتالفرض -
مـن التوافـق النفسـي عاليـة ملمارسـني لألنشـطة البدنيـة والر�ضـية ابلثـانو�ت الر�ضـية بدرجـة ا الميذالتيتميز  .1

 .)الشخصي واالجتماعي (العام أببعاده 
 بــني التالميــذ املمارســني حســب) الشخصــي واالجتمــاعي (ختتلـــف درجــة التوافــق النفســي العــام أببعــاده  .2

عـــدد ســـنوات (لعمـــر التـــدرييب وا ، ر�ضـــات مجاعيـــة)فرديـــة ت(ر�ضـــانـــوع النشـــاط الر�ضـــي و  اجلـــنس
 .)املمارسة

 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس علىل هناك أثر .3

 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور على أثر تفاعل اجلنس والعمر التدرييبل نإ .4

 .التوافق النفسي بعض أبعاد وحماور  لعمر التدرييب علىتفاعل نوع النشاظ الر�ضي املمارس وا ِيؤثر .5

التوافق  بعض أبعاد وحماور تفاعل اجلنس ونوع النشاظ الر�ضي املمارس  والعمر التدرييب علىل يوجد أثر .6
  .النفسي

 الدراسة النظرية وتضمنت أربعة فصول: الباب األولوقد مت تقسيم البحث إىل اببني، تضمن     
: تناولنــا فيــه مفهــوم النشــاط البــدين الر�ضــي أهدافــه وخصائصــه وأمهيتــه يف احليــاة العامــة واحليــاة لالفصــل األو  – 

 املدرسية.
 تضمن عرض مفصل ملوضوع التوافق النفسي أبعاده و جماالته، و عالقته ابلنشاط الر�ضي. الفصل الثاين: -
لدراسة، ومظاهر النمـو املختلفـة، وأمهيـة املمارسـة مث التطرق إىل خصائص املرحلة العمرية لعينة ا الفصل الثالث: -

 الر�ضية يف املرحلة.
مت فيــه عــرض خمتلــف الدراســات والبحــوث املشــاهبة والــيت هلــا عالقــة مباشــرة مبوضــوع الدراســـة الفصــل الرابــع:  -

 احلالية.
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 فتضمن الدراسة امليدانية وتضمنت ثالثة فصول: الباب الثاينأما 
 ا فيه عرض منهجية البحث وإجراءاته امليدانية.: وتناولنالفصل األول –
 تضمن عرض وحتليل النتائج املتوصل إليها بعد إجراء الدراسة األساسية. الفصل الثاين: -
ـــا مبناقشـــتها ومقارنتهـــا مـــع الفرضـــيات املقرتحـــة.مث مت وضـــع  الفصـــل الثالـــث: - مشـــل االســـتنتاجات العامـــة. وقمن

 لتوصيات واالقرتاحات.خالصة عامة للبحث، تليها مجلة من ا
وقد اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي ابلطريقة املسحية، ومت اختيار العينة بطريقة مقصـودة والـيت      

ــر العاصــمة.  200بلــغ عــددها  ــانو�ت الر�ضــية الوطنيــة ابلبليــدة والدراريــة ابجلزائ تلميــذ و تلميــذة، املتمدرســني ابلث
وعة متارس األنشطة الر�ضية اجلماعية (كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة). موزعة على جمموعتني، جمم

و جمموعة اثنية متارس األنشطة الر�ضية الفردية (ألعاب القوى، اجلمباز، اجلودو و الكرايت دو). ومت إجراء الدراسة 
املقتبس مـن  “حممود عطية هنا“عام للدكتور األساسية للبحث.حيث مت توزيع االستبيان اخلاص ابلتوافق النفسي ال

اختبــار كالفورنيــا للشخصــية.والذي حيتــوي علــى قســمني، القســم األول يقــيس مســتوى التوافــق الشخصــي، والقســم 
 عبارة.  15الثاين يقيس مستوى التوافق االجتماعي. ويتضمن كل قسم ست حماور، ويف كل حمور حيتوي 

ت وتصــحيحها، ومعاجلتهــا إحصــائيا ابســتخدام وســائل مناســبة قصــد حتليــل و بعــد هــذا مت مجــع وتفريــغ اإلجــااب  
 ومناقشة نتائج البحث، حيث أسفرت النتائج على أن:

املمارســـني للنشـــاط الر�ضـــي يف املـــدارس الر�ضـــية علـــى اخـــتالف اجلـــنس ونـــوع النشـــاط الر�ضـــي  التالميـــذيتميز  -
 .العام ببعديه الشخصي واالجتماعيالنفسي افق املمارس وكذا العمر التدرييب بدرجة متوسطة يف التو 

عدم وجود فروق بـني التالميـذ املمارسـني لألنشـطة الر�ضـية سـواء الفرديـة أو اجلماعيـة يف نتـائج االختبـار الكلـي  -
 للتوافق النفسي العام ببعديه الشخصي واالجتماعي

يف جممـوع نتـائج اختبـار مسـتوى التوافـق  توجد فروق لصاحل التالميذ املمارسـني ألكثـر مـن مخـس سـنوات ممارسـة -
 العام ببعديه الشخصي واالجتماعي .

 توجد فروق لصاحل الذكور يف جمموع نتائج اختبار مستوى التوافق العام ببعديه الشخصي واالجتماعي . -
 و يف األخري خرجنا خبالصة عامة و اقرتحنا مجلة من التوصيات.
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 - Résumé: 
 

L’impact de la pratique de l’activité physique et sportive sur  l’adaptation 
psychologique chez les élèves du cycle secondaire. 

                          Etude descriptive sur les élèves des lycées nationaux sportifs 
 
    Au terme de cette étude, nous essayons de cerner l’effet de la pratique de l’activité 
physique et sportive sur l’adaptation psychologique des élèves du cycle secondaire, et de 
mesurer son impact sur cette catégorie d’âge selon les variantes du sexe et le type de l’activité 
sportive pratiquée, et selon l’expérience (nombre d’année de la pratique sportive. 
- Problématique :- La pratique des activités physique et sportive influe-telle sur le degré de 
l’adaptation psychologique dans toutes ses dimensions (personnelle, sociale) pour les élèves 
du cycle secondaire ? 
   Pour cela  nous avons soulevé les interrogations suivantes : 
1 - Quel est le degré de l’adaptation psychologique et sociale des élèves pratiquant l’activité 
physique et sportive dans les lycées sportives nationales ?  
 2  - Y a-t’il des différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale entre les 
élèves des deux disciplines sportives et entre les deux sexes et selon le nombre des années 
de la pratique sportive ?(élèves expérimentés et moins expérimentés) ?  
3 -L’interaction entre le sexe et le type de sport a-t-elle un impact sur l’adaptation 
psychologique ? 
4 -L’interaction entre le sexe et l’expérience sportive  a-t-elle un impact sur l’adaptation 
psychologique ? 
5 -L’interaction entre le type d’activité et l’expérience sportive a-t-elle un impact sur 
l’adaptation psychologique ? 
6 -L’interaction entre le sexe et le type d’activité et l’expérience sportive a-t-elle un impact 
sur l’adaptation psychologique ?  
Ce qui nous a conduits à émettre les hypothèses suivantes : 
- Hypothèses :  
   - Le degré de l’adaptation psychologique et sociale des élèves pratiquant l’activité 
physique et sportive dans les lycées sportives nationales est très élevé.  
  - Il  y a des différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale entre les 
élèves des deux disciplines sportives.(individuelles et collectives).  
  - Il  y a des différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale chez les 
élèves selon le nombre des années de la pratique sportive,  
 - Il  y a des différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale entre les 
deux sexes,(garçons et filles) . 
-L’interaction entre le sexe et le type de sport a un impact sur l’adaptation psychologique . 
-L’interaction entre le sexe et l’expérience sportive  a un impact sur l’adaptation 
psychologique . 
-L’interaction entre le type d’activité et l’expérience sportive a un  impact sur l’adaptation 
psychologique . 
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-L’interaction entre le sexe et le type d’activité et l’expérience sportive  a  un impact sur 
l’adaptation psychologique.  
     - Pour démontrer nos hypothèses nous avons réparti notre recherche en deux volets :  
1er Volet : nous avons procédé une étude théorique contenant 4 chapitres. 
1er Chapitre : consiste à donner le sens de l’activité physique et sportive, ses objectifs, ses 
caractéristiques et son importance dans la vie sociale et scolaire. 
2éme Chapitre : comporte l’étude de l’adaptation psychologique ou nous avons exposé ses 
dimensions dans tous les domaines et son rapport avec l’activité physique et sportive. 
3éme Chapitre : ce chapitre consiste à donner les caractéristiques de la tranche d’âge entre 
(16 à 19 ans). 
4émé Chapitre : il aborde les études précédentes similaires aux études actuelles. 
2émé Volet : contient l’étude pratique comprenant trois chapitres : 
1er Chapitre : présente la méthodologie de notre recherche sur terrain. 
2émé Chapitre : expose et analyse les résultats des études principales. 
3émé Chapitre : présente les déductions négociées et comparées avec les hypothèses émises, 
ainsi nous avons abouti à une conclusion générale avec un ensemble de recommandations et 
de propositions. 
- Pour faire cette étude nous avons adopté la méthode descriptive. 

 -  On a ainsi choisi un échantillon de 200 élèves (les deux sexes) répartis en 02 groupes. 
1er groupe : 100 garçons et filles pratiquants les activités sportives 
individuelles.(Athlétisme, gymnastique, judo, karaté-do ) 
2émé groupe : 100 garçons et filles pratiquants les activités sportives collectives. (Football, 
hand-ball, basket-ball, volley-ball), auxquels nous avons remis un questionnaire pour 
examiner leur adaptation psychologique. 
-Après l’analyse détaillée des réponses, nos hypothèses ont été démontrées ce qui conclu : 
 - Le degré de l’adaptation psychologique et sociale des élèves pratiquant l’activité 
physique et sportive dans les lycées sportives nationales est moyen.  
 - Il n’est y a de différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale entre les 
élèves des deux disciplines sportives. 
 - Il  y a des différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale entre les 
deux sexes, les garçons ont un degré élevé que les filles.  
 - Il  y a des différences dans le degré de l’adaptation psychologique et sociale selon le 
nombre des années de la pratique sportive, dont il est élevé chez les élèves les plus 
expérimentés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 201 - 
 

 - Summary: 
 

Impact of the practice of sport and physical activities on psychological 
adjustment among high school students 

Descriptive study on students of national sports secondary schools 
 
    In this study, we try to determine the effect of the practice of sport and physical activities  
on psychological adjustment of secondary school students , and to measure its impact on this 
age group according to the gender variants and the type of sport practiced, and in the 
experience (number of years in the sport). 
   - Research problem : The practice of physical activities and sports, such influences the 
degree of psychological adjustment in all its dimensions ( personal, social )for secondary 
school students? 
   For this we have raised the following questions: 
1- What is the degree of psychological and social adjustment of students practicing  physical 
activities in the national sports schools ? 
2  - Is there any differences in the degree of psychological and social adjustment among 
students of both individual and collective sports ? 
- Is there any differences in the degree of psychological and social adaptation gender (boys 
and girls) ? 
 - Is there any differences in the degree of  psychological and social adjustment among 
students, depending on the number of years of sport ( experienced and less experienced 
students ?). 
4 -Interaction between gender and the type of sport does have an impact on psychological 
adjustment? 
5 -Interaction between sex and the sport experience does have an impact on psychological 
adjustment? 
5 -Interaction between the type of activity and the sport experience does have an impact on 
psychological adjustment? 
6 -Interaction between sex and type of activity and the experience does have an impact on 
psychological adjustment? 
   This has led us to make the following hypotheses: 
 - Research hypotheses : 
 - The degree of psychological and social adjustment of students practicing  sport and physical 
activity in the national sports schools is very high. 
  - There are some differences in the degree of psychological and social adjustment between 
students of the two kind of sports ( individual and  collective ) .  
  - There are some differences in the degree of psychological and social adjustment among 
students according to the number of years of the sport , 
 - There are some differences in the degree of psychological and social adjustment gender ( 
boys and girls) . 
-Interaction between gender and the type of sport has an impact on psychological adjustment 
-Interaction between sex and the sport experience has an impact on psychological adjustment 
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-Interaction between the type of activity and the sport experience has an impact on 
psychological adjustment 
-Interaction between sex and type of activity and the sport experience has an impact on 
psychological adjustment. 
 - To demonstrate our hypotheses we have divided the research into two parts: 
1st part: we conducted a theoretical study containing 4 chapters. 
Chapter 1 : is to give a sense of sport and physical activity , its objectives, its characteristics 
and its importance in the social and academic life. 
2nd Chapter : includes the study of psychological adjustment or we exposed its dimensions 
in all areas and its relation to sport and physical activity. 
3rd Chapter : This chapter is to give the characteristics of the age group between (16 to 19) . 
4th chapter : it addresses the previous similar studies in the current studies . 
 
2nd part : contains practical study includes three chapters: 
Chapter 1 : presents the methodology of our research field. 
2nd Chapter : presents and analyzes the results of the main studies 
3rd Chapter : presents deductions negotiated and compared with the hypotheses made , and 
we have come to a general conclusion with a set of recommendations and proposals. 
- In this study we adopted the descriptive method . 
 - We chose a sample of 200 students (both sexes ) divided into 02 groups. 
Group 1: boys and girls practicing individual sports ( Athletics , gymnastics, judo, karate-do) 
2nd group : boys and girls practicing collective sports. (Football , handball , basketball , 
volleyball ), to whom we gave a questionnaire to assess their psychological adjustment . 
    After detailed analysis of the responses , our hypotheses have been demonstrated 
which concluded : 
   - The degree of psychological and social adjustment of students practicing sport and 
physical activity in the national sports schools is average. 
  - There is no difference in the degree of psychological and social adjustment among students 
of both sports. 
 - There are some differences in the degree of psychological and social adjustment gender , 
boys have a higher degree than girls. 
  - There are some differences in the degree of psychological and social adjustment depending 
on the number of years of the sport , which is higher for the more experienced students. 
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   ھل تذھب أحیانا لزیارة الجیران؟ 83
   --ھل یوجد من جیرانك من تجد أنھ من الصعب علیك أن تحبھم؟ 84
   ھل تقضي وقتا طیبا مع جیرانك؟ 85
   --ھل یوجد من الجیران الذین ال تھتم بزیارتھم؟ 86
   جیران مھما اختلفوا معك؟ھل من الضروري أن تكون لطیفا مع جمیع ال 87
 --ھل یوجد من جیرانك من یسببون لك المضایقة لدرجة أنك تحب أن تسيء إلیھم؟ 88

 
  

   ھل تحب معظم من ھم في سنك من الجیران؟ 89
   --ھل تشعر أن الحي الذي تعیش فیھ ال یعجبك ؟ 90

 



 

 )04( امللحق رقم

 التوافق النفسي بعد عملية التحكيم استبيان

 اجلمـهورية اجلزائـرية الدميقـراطية الشعـبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد بن ابديس

 مستغامن

 معهد علوم وتقنيات النشاطات

                          البدنية والر�ضية      

 لب أخـيت الطالبة ..حتيـة طيبـة وبعـد ...الطا أخـي

البدنيـة والر�ضيـة، نتوجـه إليـك هبـذه علوم وتقنيات النشاطات فـي إطار حتضيـر أطروحة دكتوراه يف       
اإلستمـارة اليت حتتوي على جمموعة من الفقـرات واليت تقيس التوافق النفسي العام. فرجـاؤنـا أن تقرأ كل فقـرة 

يف اخلـانـة املناسبة من اخلـانـات اخلمس أي مـع اإلجـابة اليت تنطـبق عليك أكثـر وتعـرب عن  (x)ـارة وتضـع إش
شعورك بصـدق. واعلم أنـه ال توجـد إجـاابت صحيحة وأخرى خاطئة، وإمنا هي تعرب عن شعورك ال غري.كما أن 

ـاز هذا البحث، و أنت مشكور على معلوماتك ستستعمل للبحث العلمي فقط، وهبذا تكون قد سامهت يف إجن
 .ذلك، وإليك منا أطيب األماين. وشكرا

 :..............السـن -: .............                            اجلنـس -

 :......................عدد سنوات التدريب –....................       نوع الر�ضة املمارسة: -

 

 

  الطـالب الباحـث                                                                                
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 الرقم نفسه على املراهق اعتمادحمور   -أفقرات التوافق الشخصي: 

 1 ى و لو كان متعباأستمر في العمل الذي أقوم بھ حت     

 2 --یصعب علي أن أحتفظ بھدوئي عندما تصبح األمور سیئة       

 3 --أتضایق عندما یختلف معي الناس في الرأي       

 4 --     أشعر بعدم االرتیاح عندما أكون مع أناس ال أعرفھم      

 5 --یصعب علي أن أعترف بالخطأ إذا أخطأت       

 6 في نوع العمل الذي أود أن أقوم بھ في المستقبلأفكر عادة      

 7 --یصعب علي أن أقابل الناس أو أن أعرفھم باآلخرین       

 8 --أشعر عادة بالحزن على نفسي حینما یصیبني ضرر        

 9 --أعتقد أن معظم الناس یحاولون أن یسیطروا علي         

 10 المراكز العالیة(المسؤولین) یسھل علي أن أتحدث إلى الناس ذوي      

  بقيمته املراهق إحساس حمور   -ب      

 11 --أعتقد أن عددا كبیرا من الناس أغبیاء          

 12 یعتقد معظم أصدقائي أنني شجاع و قوي     

 13 أن لدي أفكارا جیدة أنني ذكي و یعتقد الناس     

 14 أعمالیھتم أصدقائي عادة بما أقوم بھ من      

 15 أظن أنني محبوب من طرف زمالئي     

 16 --أجد صعوبة في إنجاز أعمالي        

 17 یطلب مني عادة أن أساعد في تحضیر الحفالت        

 18 --ال یعاملوني معاملة حسنة   و أعتقد أن الناس یظلمونني     

 19 مستقبالأعتقد أن الناس یظنون أني سوف أكون ناجحا في عملي      

     حبريته املراهق شعور حمور   -ج      

 20 یسمح  لي  بإعطاء رأیي في معظم األمور     

 21 یسمح لي بأن أختار أصدقائي     

 22 یسمح لي بأن أقوم بمعظم ما أرید القیام بھ     

 23 یسمح لي بالتجول والسفر بمفردي     

 24 --علھ في معظم األحیان  یقرر لي اآلخرون ما یجب أن أف     

 25 یسمح لي والدي بأن أساعدھما في اتخاذ القرارات     

 26 --ألمور لیست لھا أھمیة كبیرة   كثیرا ما أعاقب      

 27 أشعر بأن لي حریة كافیة     
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  ابالنتماء  املراهق شعور حمور    -د 

 28 --یصعب علي أن أتعرف على التالمیذ الجدد       

 29 أعتبر نفسي سلیما و قویا مثل أصدقائي     

 30 أدعى عادة إلى الحفالت التي تقیمھا المدرسة     

 31 أشعر أن معظم الناس یستمتعون بالتحدث معي     

 32 --ساتذة ال یریدونني في حصصھم   أشعر عادة بأن األ     

 33 یھتمون في المدرسة بأفكاري     

 34 --أرى بأن زمالئي في بیوتھم یقضون أوقاتھم أفضل مني       

 35 --یصعب علي تكوین عالقات صداقة       

 36 یفرحھم أن أكون معھم و زمالئي في القسمي محبوب من أشعر بأن     

  االنفراد إىل امليل من تحررال حمور   -ھـ      

 37 --    ذلكیظھر لي أن معظم الناس یغشون عندما یستطیعون      

 38 --أشعر أن معظم الناس یستطیعون أن یقوموا بأعمال أحسن مني       

 39 --أشعر بالرغبة في البكاء عندما یعاملني الناس معاملة سیئة         

 40 --س استغاللي   یحاول الكثیر من النا     

 41 --أفضل أن أبقى بعیدا عن الحفالت و األنشطة االجتماعیة        

 42 --   وجرح شعوريأشعر أن األقوى مني یحاولون االستھزاء بي      

 43 --دائما تثیر قلقي  اكل كثیرةتوجد لدي مش     

 44 --أشعر دائما بأني وحید حتى مع وجود الناس حولي        

 45 أرى أن الناس یتصرفون بعدالة كما ینبغي     

 46 --یصعب علي أن أتكلم مع أفراد من الجنس اآلخر (اإلناث)       

  العصابية األمراض من املراهق حمور خلو   -و      

 47 --أتلعثم كثیرا عندما أغضب         

 48 --أصاب كثیرا بالصداع         

 49 --أشعر كثیرا بأنني غیر جوعان حتى عندما یحین موعد الطعام        

 50 --من الصعب علي أن أجلس ساكنا            

 51 --أنسى كثیرا ما أقرأه أو ما أرید عملھ        

 52 --   أجد نفسي مضطربا لطلب إعادة ما یقولونھ اآلخرون     

 53 --   یعتبرني معظم الناس أنني غیر مستقر     

 54 --أجد صعوبة في النوم        

 55 --أشعر بالتعب في معظم األحیان        

 56 --تضایقني األحالم المزعجة كثیرا           
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  االجتماعية ابملسئولية افاالعرت  حمور -فقرات التوافق االجتماعي: أ

 57 أرى أنھ من الصواب أن یختار اإلنسان العمل الذي یجب علیھ عملھ     

أرى أنھ من الضروري أن یحافظ اإلنسان دائما على وعوده       
 ومواعیده

58 

 59 أرى أنھ من الضروري أن یكون اإلنسان رحیما نحو من ال یحبھم     

 60 عن الذین لدیھم آراء غیر عادیة   من الصواب أن أبتعد     

 61 --أني لن أكشف و أنا أغش أفعل ذلك    لمتإذا ع     

 62 --من حق الشخص أن یحتفظ باألشیاء التي یجدھا        

-من حق الناس أن یطلبوا من اآلخرین أن ال یتدخلوا في شؤونھم        
 

63 

خرین على المجامالت ینبغي دائما على اإلنسان أن یشكر اآل     
 البسیطة

64 

 65 --أخذ األشیاء التي أنا في حاجة ماسة إلیھا إذا لم یكن لدي نقودا         

یصح أن یضحك اإلنسان على اآلخرین إذا كانت اعتقاداتھم سخیفة       

 

66 

  االجتماعية ملهاراتا اكتساب حمور -ب     

 67 --ي نفسي عادة  عندما یضایقني الناس أكتم ذلك ف     

أجد أن معظم الناس یتكلمون كثیرا لدرجة أني أضطر لمقاطعتھم        

 

68 

 69 أفضل أن أقیم حفالت في منزلنا     

 70 أستمتع بالحدیث مع من أقابلھم ألول مرة     

 71 أرى أن اإلحسان جزاؤه اإلحسان     

 72 من السھل علي تكوین صدقات جدیدة     

من الصعب علي أن أوجھ عبارات رقیقة إلى من یحسن التصرف        
 

73 

 74 --من الصعب علي إخفاء مضایقتي إذا ھزمت في لعبة من األلعاب      

 75 أساعد زمالئي في القسم حتى یستمتعوا بالحفالت التي یحضرونھا     

  املضادة للمجتمع امليول من التحرر حمور -ج     

أن أكون عنیفا مع بعض الناس لكي یعاملوني معاملة حسنة  أضطر     
 

76 

 77 --أشعر بالسعادة إذا عاملت الظالمین بما یستحقون        

 78 --یعاملني من في المدرسة عادة بطریقة سیئة        

 79 --أرى أن بعض الناس سیئون لدرجة أن أكون قاسیا معھم       

  ل الطرق التي یلجأ إلیھا الناس للتخلص من مشكالتھمأعتقد أن الكذب أسھ     
-- 

80 

 81 --دفاعا عن حقوقي    مع زمالئي للشجار اأضطر كثیر     

 82 --  أضطر إلى دفع األطفال بعیدا عن طریقي لكي أتخلص منھم      

 83 --أعصي أوامر والداي وأساتذتي إذا كانوا غیر عادلین نحوي        
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  أبسرته املراهق عالقات حمور -د

 84 أشعر بأن والداي عادالن عندما یجبراني على القیام بعمل من األعمال     

 85 --أفضل أن أحتفظ بأصدقائي بعیدا عن منزلي ألنھ غیر الئق       

 86 --ي وإخوتي كما ینبغي    اعادة بأني لست لطیفا مع والدأتھم      

 87 یرى والداي أني سأكون ناجحا في حیاتي     

 88 یعتقد والداي أني متعاون في المنزل     

 89 یتفق معي والداي في األشیاء التي أحبھا     

 90 --یمیل أفراد أسرتي إلى الشجار بدرجة كبیرة جدا        

 91 كون مرحا وسعیدا عندما أكون في البیتأ     

 92 --من الصعب علي بعث السرور والفرح لوالدي         

 93 --أفضل العیش بعیدا عن أسرتي       

  املدرسة يف املراهق عالقات حمور -ھـ     

 94 أشعر أن أساتذتي یفھمونني     

 95 مع زمالئي ةالمدرسی طةنشأحب أن أمارس األ     

 96 --بعض المواد الدراسیة صعبة لدرجة أنھا تعرضني لخطر الرسوب      

 97 --أرى أن بعض المدرسین یھتمون اھتماما ضئیال بتالمذتھم       

 98 --بعض األساتذة دقیقین جدا بحیث یجعلون الدراسة عمال شاقا        

 99 مع زمالئي في المدرسة أقضي أوقاتا طیبة     

 100 --أن بعض المدرسین غیر عادلین   أرى      

 101 --أفضل أن أتغیب عن المدرسة دائما         

 102 وتفھما في المدرسة إذا كان األساتذة أكثر عطفاا دیأكون سع     

  احمللية ابلبيئة املراهق عالقات حمور -و     

 103 أزور أصدقائي من الجیران في منازلھم باستمرار     

 104 مع جمیع الجیران مھما اختلفوا معي ن الضروري أن أكون لطیفام     

 105 یعیش بالقرب من منزلنا شبان یتصفون بأخالق طیبة     

 106 في مختلف األنشطة واأللعاب من الجیرانأشارك أصدقائي      

 107 أقضي أوقات طیبة مع جیراني     

 108 معظم جیراني من النوع المحبوب     

 109  -إلیھم اإلساءةأحب المضایقة لدرجة أن  یسببون یوجد من الجیران من     

 110 --أشعر أن الحي الذي أعیش فیھ ال یعجبني        
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