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البحث المتواضع إلى من أوصانا بهم اهلل سبحانه و تعالى ورسوله صلى    أهدي هذا

اهلل عليه وسلم ، األم الغالية منبع الحنان والعطف ،األب العزيز رمز العطاء والتضحية  

رحمة اهلل عليه، إلى زوجتي العزيزة إلى إخوتي ،أسعيدي، الدراجي،المختار،إلى  

ديجة ،وخضراء، كما ال أنسى خالي يحي  أخواتي سهلية ، سعاد ، فطيمة ،فتيحة خ

والحاج ، وخالتي سعيدة ومسعودة وعماتي أم  الخير ،ف اطنة ، أمباركة ،لعمارية  

وإلى كل األحباب و األق ارب إلى كل األصدق اء وأخص بالذكر رشيد بن دقف ل  

مراد كما أشكر المشرف  ،،قيال    ننورا لدي،بشيري بن عطية ،بكة ف ارس ،سليماني  

ستا  الدكتور بومسجد عبد الق ادر على كل مجهود بذله نإنجاز هذا  الف اضل األ

 البحث.  

 وشكرا 
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 :  مقـدمـــة

يكتسي النشاط البدين كالرياضي أنبية كربل ُب الوسط اؼبدرسي ؼبا وبملو من اهبابيات تعود على الفرد كعلى اجملتمع         
القادرة على التوافق مع متطلبات العصر اغبديث ،كيعترب  بالنفع كالفائدة ، فهو ؾباؿ خصب لبناء الشخصية اؼبتزنة

  .النشاط البدين كالرياضي كسيلة فعالة إلشباع رغبات التلميذ من الناحية النفسية كالبدنية، العاطفية كاالنفعالية
من االستفادة من ىذا حىت يتمكن التلميذ  ،كعلى أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية أف يسعى جاىدا ػبلق اعبو اؼببلئم       

ك اليت تفرزىا تلقائيتو ُب اللعب اغبر أين تربز  ،النشاط ،كوباكؿ أف يغَت بو بعض السلوكيات اليت قد تكوف سلبية
كالذم يعترب  غَت سوية، كاالنطواء االجتماعي سلوكياتكقد ربمل ُب طياهتا  ،حقيقتو الداخلية كاػبارجية بكل كضوح

كأستاذ الًتبية البدنية  ،ظاىريظهر ىذه اؼبكالرياضي  فالنشاط البدين ،االجتماعي مظهرا من مظاىر سوء التكيف
كىذا ما تفرضو العملية التعليمية اغبديثة اليت تعطي  ،كالرياضية أمكنو التخفيف منها إذا سبكن من ؾباؿ اإلرشاد النفسي

كلقد اىتمت الدراسات ،ق مع مراحل مبوهاعبانب النفسي األنبية الكربل اليت تتماشى مع احتياجات اؼبتعلم كتتواف
اغبديثة بالعبلقة كالتفاعل القائم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم كاعتربتو أساس قباح العملية التعليمية كال يبكن الوصوؿ إٔب تفاعل 

 .هبايب بُت اؼبعلم كاؼبتعلم اإل بالدراية الكافية جملاؿ اإلرشاد النفسي إ
لعصر اغبإب على سرد اؼبعلومات كإهناء الربنامج الدراسي أك الرياضي  بل دكره زبطى إٔب فبل يقتصر دكر األستاذ ُب ا       

 ،تساىم ُب ربقيق التكيف االجتماعي لدل التلميذ فقد أكجب عليو اختيار اؼبوافق التعليمية اليت ،أبعد من ذلك 
كالفعلي بُت األطراؼ اؼبعنية بالعملية كل ىذا يستوجب التعاكف كالتنسيق اعباد   ،كسبكنو من فهم نفسو على كبو أفضل

كىذا ؼبا وبملوه من فبيزات  كلعل أبرز ىذه األطراؼ أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية كمستشارم التوجيو ،التعليمية
 .اؼبدرسي كصفات كمؤىبلت سبكنهم من اؼبسانبة الفعالة كالقوية ُب عملية اإلرشاد النفسي

 االنطواءزياراتو االستطبلعية للعديد من اؼبؤسسات الًتبوية كأخذ معطيات  أكلية عن مظاىر بعد كلقد حاكؿ الباحث        
كضع برنامج إرشادم هبمع بُت األساليب كالفنيات اإلرشادية كبُت األنشطة االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط 

لًتبية البدنية كمستشار التوجيو، األكؿ يدير الرياضية خبلؿ حصة الًتبية البدنية كىذا ما يستوجب التنسيق بُت أستاذ ا
األنشطة الرياضية كالثاين يستغلها ُب عملية التشخيص كالتعزيز االجتماعي باستخداـ أساليب كفنيات إرشادية تعمل 

كتزيد من ثقتهم بأنفسهم فبا ينعكس إهبابا على ،على زيادة تفاعل التبلميذ كتبعدىم عن الوحدة كاالنعزاؿ كاالنطواء 
كما حاكؿ الباحث بناء أداة لقياس درجة االنطواء االجتماعي من خبلؿ مؤشراتو بعد   ،توافقهم النفسي كاالجتماعي

تناكؽبا نظريا كاالطبلع على الدراسات السابقة كمعرفة اعبوانب اليت تناكلتها ىذه الدراسات من حيث الربامج اؼبطبقة 
أف الًتبية اغبديثة تتطلب قياـ األستاذ بدكر مزدكج )األستاذ  حيث،ا كاألدكات اؼبستخدمة كأىم النتائج اؼبتحصل عليه
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ُب ظل نقص اؼبرشدين النفسُت ُب اؼبدارس ،كىي اعتبارات ذبعل األستاذ  تبلميذكاإلرشاد ( باعتباره أقرب األشخاص لل
 .(52، ص  2003ؿبور العملية الًتبوية ك اإلرشادية )ؿبمد كامل ،

 فصل سبهيدم كسبع فصوؿ جاءت على النحو التإب:الدراسة  تلقد تضمن      
ًب زبصيص الفصل التمهيدم كمدخل عاـ لتقدًن اؼبوضوع كاػبطوط العريضة لو، من خبلؿ اؼبقدمة، طرح اإلشكالية،       

صياغة الفرضيات، بياف أىداؼ البحث، أنبية البحث، اؼبصطلحات اؼبستخدمة ُب البحث، كأخَتا الدراسات السابقة 
 شاهبة.كاؼب

أىدافو  نظرياتو،مباذج اإلرشاد النفسي  مفهومو، :لمفاىيم ونظريات اإلرشاد النفسي أما الفصل األكؿ فقد ًب زبصيصو
 . خبلصة ك أخَتا كسائل صبع اؼبعلومات ُب عملية اإلرشاد النفسي،النفسي ُب اؼبدرسة  اإلرشاد أسسو

 مفهـو الربنامج سبهيد،: كاحتول على فسي المدرسيلبرامج واستراتيجيات اإلرشاد الن كتطرؽ الفصل الثاين
 الربنامج اؼبدرسي، خدمات اإلرشادم الربنامج كزبطيط اؼبدرسي، إعداد اإلرشادم الربنامج اؼبدرسي، أسس اإلرشادم
 .النفسي، خبلصة اإلرشاد اؼبدرسي، اسًتاتيجيات اإلرشادم

مفهـو االنطواء ك االنبساط،  ،سبهيد :على احتولاعي مظاىر ومؤشرات االنطواء االجتم أما الفصل الثالث فتضمن،
قياس درجة االنطواء  النظريات اؼبفسرة للنمط اؼبنطوم كاؼبنبسط، مظاىر االنطواء، عوامل كأسباب االنطواء،

 .االجتماعي، خبلصة
فلسفة الًتبية البدنية  ،مفهـو الًتبية البدنية ،دسبهي :على احتوللحصة التربية البدنية والرياضية،  كتطرؽ الفصل الرابع

ماىية اللعب ُب الًتبية البدنية كالرياضية،  أىداؼ الًتبية البدنية كالرياضية، أنبية الًتبية البدنية كالرياضية، كالرياضية،
 .خبلصة،نظريات اللعب ، درس الًتبية البدنية كالرياضية 

تعريف اؼبراىقة، خصائص مرحلة  :نكتضم المتوسطخصائص مرحلة المراىقة للطور أما الفصل اػبامس فقد تضمن 
 .اؼبراىقة حاجات اؼبراىق، دكر أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية ُب إرشاد  اؼبراىقُت، خبلصة

، حيث ًب فيو االعتماد على اؼبنهج التجرييب كتصميم باإلجراءات المنهجية والميدانية للبحثكيتعلق الفصل السادس 
، كبياف إجراءات التطبيق اؼبيداين، كطريقة اختيار أفراد العينة، كأسلوب التحليل ك ألداةكخطوات بناء امنهجي للدراسة،

 اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات. 
ًب استعراض اػبصائص الشخصية كالتنظيمية ألفراد عينة الدراسة ككذا عرض ـبتلف النتائج اليت  بعكُب الفصل السا

حاكلنا الوقوؼ على  كقد البحثإطار التحقق من صحة الفرضيات اؼبصاغة ُب  أفرزهتا اؼبعاعبات اإلحصائية للبيانات ُب
دالالت كمعاف كتفسَتات للنتائج اليت ًب عرضها ، لتحديد مدل ربقق فركض الدراسة كمدل اتفاقها مع تراث 

بعض ككذا عرض ملخص ألىم النتائج اؼبتوصل إليها، كمن ٍب أمكن كضع  ،الدراسات السابقة أك تعارضها معها
 .لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط  االجتماعي االنطواءاالقًتاحات اؽبادفة للمسانبة جبدية ُب التخفيف من درجة 
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  إشكالية الدراسة -1
لقد اىتمت الدراسات اغبديثة دبجاؿ اإلرشاد النفسي ُب اؼبيداف التعليمي، حيث ركزت بعض الدراسات على ضركرة 

ُب صبيع اؼبؤسسات الًتبوية ُب ظل تفاقم اؼبشاكل النفسية داخل الوسط كجود أخصائي نفساين أك مرشد نفسي 
على أف نظاـ اإلرشاد ،(234،ص 2007دبور، كعبد اغبكيم الصاُب، )عبد اللطيفاؼبدرسي، كلقد أكد كل من الدكتور 

البا ما يشعر هبا األكاديبي ُب أية مدرسة متوسطة أك ثانوية يساعد ُب التغلب على مشاعر البلشخصية كالعزلة اليت غ
ؿباـ يعرؼ مشاكلو بشكل جيد  تلميذكأف استخداـ اؼبعلمُت كمرشدين أكادمُت، يضمن بأف يكوف لكل  تبلميذال

تقدـ أيضا األفراد  اؼبدرسيخصوصا ُب ىذا العصر الذم غالبا ما تكوف األسر فيو ىشة أك ؾبزأة ،فاف عملية اإلرشاد 
 .(  ُب اؼبدرسة يبكنهم أف يلجئوا إليو  )شخصا مركزيا تلميذاؼبهمُت ُب حياة ال

بل  التبلميذأنو ٓب يعد أستاذ اؼبادة ؾبرد ملقن للمعلومات اليت يتحصل عليها  ؿبمد كاملكمن ىذا اؼبنظور يرل الدكتور 
أف اإلرشاد يفرض الدكر اعبديد على األستاذ كمرشد نفسي، أك باألحرل كأخصائي نفسي كي يتمكن من التعرؼ 

ت اؼبواقف الًتبوية ،ك أف يكوف قادرا على التعرؼ على ما يبكن اعًتاض العملية التعليمية من عوائق، كي على مبلبسا
يستطيع أف يعاِب تلك اؼبشكبلت دبا يتناسب مع قدرات التبلميذ ،كىو الذم يعرفهم عن كثب ،كاألستاذ اؼبرشد ىو 

كىو دكر جديد ألستاذ اؼبتطور الذم يعد ،دة زبصصو التطور اعبديد لشخصية األستاذ التقليدم الذم يهتم بتدريس ما
حيث أف الًتبية اغبديثة تتطلب قياـ األستاذ ،إعدادا علميا كأكاديبيا كمهنيا أثناء فًتة التكوين كي يصبح أستاذا مرشدا 

س ،كىي قرب األشخاص للطبلب ُب ظل نقص اؼبرشدين النفسُت ُب اؼبدار أبدكر مزدكج )األستاذ كاإلرشاد ( باعتباره 
 . (52ص  ، 2003،)ؿبمد كامل اعتبارات ذبعل األستاذ ؿبور العملية الًتبوية ك اإلرشادية 

أف من أىداؼ عملية تكوين األساتذة سبكُت األستاذ من فهم التلميذ الذم يقـو بتعليمو كمعرفة  رابح تركيكما بُت 
 . (96ص،1990،تركي )رابحكالوجدانية  النفسية العقلية، اعبسميةمراحل مبوه اؼبختلفة 

بو  متؤد االجتماعيةللعبلقات  كعدـ التعرض ،للقواعد األساسية إلقامة عبلقات مع اآلخرين  تلميذعدـ معرفة الإف 
، كال يبكننا صرؼ النظر عن الًتبية البدنية كالرياضية كاليت ىي جزء من الًتبية العامة  يإٔب سوء تكيف كانطواء اجتماع

 التخفيف من مظاىر االنطواء كالعزلة اليت يعاين منها بعض تبلميذ الطور اؼبتوسط كد النفسي ُب إثراء عملية اإلرشا
كيعد الربنامج اإلرشادم كسيلة فعالة ُب تقدًن اػبدمات اؼبباشرة كالغَت مباشرة بصور كأساليب ـبتلفة كذلك ؼبساعدة 

الربنامج اإلرشادم ؾبموعة من اػبدمات من إذ يتض(،50،51 ص،2011، )عربياتالتبلميذ على ربقيق النمو اؼبتكامل
فيو اإلرشادية من خبلؿ عملية تربوية أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية ُب إطار برنامج إرشادم ؿبدد ، حبيث تتفق 

  الًتبوية هتدؼ إٔب مبو الفرد ُب من اؼبعركؼ أف العمليةك  أىداؼ العملية اإلرشادية مع أىداؼ العملية الًتبوية ككل،
كافة اعبوانب ،كإعداده ليكوف مواطنا صاغبا قادرا على ربمل أعباء مسئولياتو كمواجهة مشكبلتو كحلها كتزكيده 

كىكذا قبد أف ىناؾ تشابو بُت كل ،باؼبهارات االجتماعية اؼبختلفة كاإلرشاد النفسي يهدؼ إٔب ربقيق السعادة للفرد 
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اجملاؿ الًتبوم ،إذ أف ىناؾ حاجة ملحة إٔب الربامج اإلرشادية ،كعلى من عملية اإلرشاد النفسي كالعملية الًتبوية ُب 
كلقد ،الطاقم الًتبوم اؼبشاركة فيها بشكل فعاؿ ،كال يتأتى ذلك إال باكتساب اػبربات كاؼبعلومات ُب ؾباؿ اإلرشاد 

الرياضية كالذم يتوافق حاكؿ الباحث ُب دراستو ىذه تقدًن مبوذج لربنامج إرشادم مكيف خبلؿ حصة الًتبية البدنية ك 
ىذه العملية بصفتو  ُب كالرياضيةكإشراؾ أستاذ الًتبية البدنية  ،مع أىداؼ اغبصة كؿباكلة تطبيقو على عينة من التبلميذ

 حيث يرل إبراىيماؼبرشد كالتلميذ بصفتو اؼبسًتشد كىذا للتخفيف من درجة االنطواء االجتماعي لدل التبلميذ ،
 كالعزلة كاإلحباط كاإلنباؿ كالكتئاب كاػبجل كالفشل العجز كاػبيبة يعٍت االجتماعية ؼبهاراتا ُب القصور كآخركف أف

 .)104 ص 2011،كآخركف إبراىيم(الشخصية  على كاؼبدمرة العنيفة أثارىا ؽبا كاالضطراباتاؼبشكبلت  ىذه ككل
 اؼبهارات ُب أكثر أك ةمشكل من يعاين أطفاؿ عشرة كل من كاحد ىناؾ أف ظهرتأ األحباث أف جولمان كضح

 (.178،179ص،2000جوؼباف،( االجتماعي العجز أك الكفاءة االجتماعية عدـ إم ،االجتماعية
 بسهولة االجتماعية اؼبهارات لتعلم كمركنو فاعلية لديو الطفولة مرحلة ُب الطفل أف،) 43ص ،1997قاسم رفاعي،(كيؤكد،
 االجتماعي كالتفاعل النفس على االعتماد على تساعده اليت اؼبسؤكلية كربمل كاؼبشاركة كالتعاكف للعمل متحمسان  كيكوف

 كالغرباء كاؼبدرسُت كاألصدقاء بالزمبلء فيلتقي ألرحباك  األكسع العآب إٔب البيت من الطفل فيخرج بو احمليطُت مع
 اليت اعبديدة هاراتاؼب كيكتسب اؼبنزؿ ُب اكتسبها اليت االجتماعية اؼبهارات يطور اؼبرحلة ىذه ُب السوم كالطفل
 العمر. من اؼبرحلة ىذه تناسب

ن األساليب ك التقنيات اليت يطبقها اإلرشادية ككذا ؾبموعة م خطة الربنامج اإلرشادم ؾبموعة من التدخبلتتقتضي  
ر اإلرشاد أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية بالتنسيق مع مستشار التوجيو أثناء حصة الًتبية البدنية ،كاليت تدخل ُب إطا

الذم يعترب إحدل طرؽ اإلرشاد النفسي من منطلق أف الفرد كائن اجتماعي بطبعو فهو ال يعيش دبنعزؿ عن ك  اعبماعي
تتم عملية اإلرشاد مع اعبماعة كوحدة لذلك  ،اعبماعة بل يشًتؾ مع اعبماعة ُب كثَت من اػبصائص كاألمباط السلوكية

)إخبلص ؿبمد لعملية اإلرشادية كأسلوب العمل كمسئوليات كل فرد منهم هبب أف يعرؼ كل فرد ُب اعبماعة أىداؼ ا
                                                                                                                                                                           . (111،112:ص2002،
بُت أعضاء اعبماعة )القسم أكالفوج  االجتماعيكعليو يسعى األستاذ ُب إطار الربنامج اإلرشادم هتيئة اجملاؿ للتفاعل     

كالتعاكف ،كعدـ اؼبناقشة ،بل هبب عليو تشجيع األعضاء على النشاط كاؼبشاركة اإلهبابية  احتكار(كعليو مراعاة عدـ 
 قيادة الفوج كبو اؼبنافسة كالفوز ككبو التسيَت كالتنظيم. كاؼبسانبة الفعالة ُب  االندماجالًتدد ُب 

كيقدـ للتلميذ اؼبعلومات اليت وبتاج  ،بدكر إهبايب ُب عملية اإلرشاد اإلرشادم عليو أف يقـواألستاذ ُب إطار الربنامج ك     
 ةطط كيناقشو ُب القرارات اػباصإليها  كما أنو يستثَت حاجاتو كدكافعو ،كيقدـ لو اغبلوؿ كالنصائح اؼبباشرة كيضع لو اػب

ُب مساعدة التلميذ على تعديل كتغَت كضبط سلوكو لكي يصبح سلوكو كيقـو بذلك مستخدما خرباتو كعلمو  بو
 اجتماعيا.
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استغبلؿ حصة  ك النفسيلك اؼبقومات كاؼبؤىبلت البلزمة لذلك من معارؼ كخربات ُب ؾباؿ اإلرشاد تعليو أف يب كما
على اغبركات الديناميكية كشكل من أشكاؿ التواصل الدائم  العتمادبالرياضية االستغبلؿ األمثل الًتبية البدنية كا
سبكن التلميذ من التكيف مع حبيث  ،داخل تنظيم صباعي ىادؼ أثناء اؼبمارسة، ككوسيلة تعبَت تبلميذكاؼبتجّدد بُت ال

 يتالك  "القسم"التلميذ كىو اليت ينشط فيها يئةبالعن التوازف كالتعامل ضمن  البحثك  ،اعبماعة كالوسط الذم يعيش فيو
 .سمح لو كبصورة فّعالة اندماجو ُب اجملتمعت

هنا أف تساىم ُب التخفيف من مظاىر االنطواء أمن ش،االستناد إٔب طرؽ كمناىج كبرامج إرشادية جديدة إف 
كالرياضية ؼبا وبملو من مؤىبلت  ةدنيالب الًتبيةكلقد اختار الباحث أستاذ  لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط، االجتماعي

مع  ةحسن عبلقةإذ من شركط قباحها إقامة  ،هبايب ُب عملية اإلرشاد النفسيإكفبيزات كصفات ذبعلو يساىم بشكل 
 .د أفضل من بيئة اللعب قب ؽبا التلميذ كال كيطمأفيتأتى إال ُب بيئة يبتهج  األلفة كالتقبل كىذا ال االتبلميذ يسودى

تعبَتا حقيقيا عن سلوكهم السوم أك اؼبضطرب، أثناء  الًتبية البدنية كالرياضية ةأثناء حصكنشاط التبلميذ ب كيعترب لع
كاليت ال يستطيع  ،ريُتخاللعب يعرب عن مشكبلتو كصراعاتو اليت يعاين منها كيسقط ما بنفسو من انفعاالت ذباه األ

، كمبلحظة التفاعل االجتماعي التبلميذنفسي مبلحظة سلوؾ يبكن لؤلستاذ أك اؼبرشد ال إذ ،إظهارىا ُب بيئة أخرل
أدكات اللعب ،ك ظباع األحاديث كاالنفعاالت اليت تصاحب اللعب كمبلحظة أسلوب تعبَت  التعامل معبينهم، ككيفية 
كالعزلة كحاجاتو ، كـباكفو كمشكبلتو كخاصة ُب حالة التكرار الزائد كمبلحظة أمباط السلوؾ اعبانح   اتوبرغالطفل عن 
 .مبلحظتهاك  تشخيصهاتظهر جلية ُب بيئة اللعب يسهل كاليت كاالنطواء 
 قامةإ على القدرة ُب كعجز االجتماعي السلوؾ ُب نقص كجود عن الباحثوف على أف االنطواء كالعزلة ناذباف كما أكد

 إحدل ىي)  34 ،1998م ، العيسو ( االجتماعي التفاعل كرباشي خرينآلا الناس مع سوية انفعالية أك عاطفية ركابط
 سلوكيات ٔبإ تؤدم فأ كيبكن ،اؼببكرة اؼبراىقة دبرحلة اليت ترتبط اؼبتوسطة اؼبدارس ُب تبلميذال منها يعاين اليت اؼبشكبلت

 كالتدريب التمرين ٔبإ وبتاجوف هنمأك  كالتجربة االجتماعي التعلم ٔبإ خرين كاالفتقارآلا مع عدـ التفاعل كىي تكيفيو غَت
كىذا ال يتأتى إال من خبلؿ إنشاء برامج  ) 32 ،2001اؽبادم، كعبد لعزةا ( خرينآلا مع حسنو عبلقات خلق على

إرشادية يشًتؾ فيها كل الطاقم الًتبوم كاستغبلؿ بيئة اللعب االستغبلؿ األمثل ُب إكساب الطفل خربة اجتماعية 
كىذا ما طفبل سويا قادرا على ربمل اؼبسؤكلية ُب اؼبستقبل ميدانية ربميو من االنطواء على الذات كالعزلة كتأىلو ليكوف 

 حفز الباحث كدفعو لطرح التساؤالت التالية :
               :التساؤل العام 

ىل يؤثر الربنامج اإلرشادم النفسي اؼبقًتح أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية على درجة االنطواء االجتماعي لدل     
                         .توسطتبلميذ الطور اؼب
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 :التساؤالت الجزئية  
أثناء حصة االجتماعي  التفاعل قلةلدرجة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  ىل -1

 تعزل للربنامج اإلرشادمالًتبية البدنية كالرياضية 
أثناء حصة الًتبية البدنية الوحدة كاالنعزاؿ  لدرجةدم توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البع ىل-2

 تعزل للربنامج اإلرشادم".كالرياضية 
أثناء حصة الًتبية البدنية لدرجة الثقة بالنفس توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  ىل -3 

 ".تعزل للربنامج اإلرشادمكالرياضية 
لدرجة تفضيل العمل الفردم على اعبماعي  إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم توجد فركؽ ذات داللة  ىل -4 

 .تعزل للربنامج اإلرشادمأثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية 
على درجة االنطواء االجتماعي لتبلميذ الطور اؼبتوسط  ُب القياس البعدم توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ىل -5        

 .اعبنس لصاّب الذكور"تعزل ؼبتغَت  شادمللربنامج اإلر 

 :أىداف الدراسة -2
من  ثر برنامج إرشادم خبلؿ حصص الًتبية البدنية كالرياضية ُب التخفيفأهتدؼ ىذه الدراسة أساسا إٔب معرفة   

ة من خبلؿ تطبيق برنامج إرشادم مقًتح خبلؿ حصص الًتبية البدني،كالعزلة ُب الوسط اؼبدرسي  مظاىر االنطواء
كىذا هبدؼ استغبلؿ النشاط  ،كالرياضية على عينة من تبلميذ الطور اؼبتوسط الذين يعانوف من مشكلة االنطواء كالعزلة

البدين كالرياضي باعتباره كسيلة فعالة ُب مبلحظة كتشخيص كفهم سلوكيات التبلميذ من خبلؿ اللعب سواء اغبر أك 
سلوكهم السوم أك  جليا بينما أثناء اللعب يظهر ،ضيافل عن مشاعرىم يستطيع األطفاؿ التعبَت الغالب ال ففي ،اؼبوجو

عيش مع كل منهم تاليت اؼبشكلة  بالتإب فهم طبيعةك اليت يعانوا منها  مكصراعاهت مفيعربكا عن مشكبلهت ،اؼبضطرب
ؿباكلة ربقيق األىداؼ كىذا ما تصبوا إليو ىذه الدراسة من خبلؿ  ،كاؼبسانبة ُب حلها لتحقيق النمو اؼبتكامل للمراىق

 التالية :
 كالعزلة. تفعيل حصص الًتبية البدنية كالرياضية كاستغبلؽبا ُب التخفيف من اؼبشاكل النفسية كاالنطواء االجتماعي-1  
 تطبيق برامج إرشادية خبلؿ حصص الًتبية البدنية كالرياضية كقياس مدل فعاليتها .-2  
أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للتخفيف من مظاىر االنطواء االجتماعي ُب معرفة مقومات العمل اإلرشادم لدل  -3

 الوسط اؼبدرسي .
خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية للتخفيف من مظاىر  كالرياضة منمعرفة الدكر الذم يلعبو أستاذ الًتبية البدنية  -4

 .االنطواء االجتماعي ُب الوسط اؼبدرسي )الطور /  اؼبتوسط ( 
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 معرفة الصعوبات اليت يواجهها أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للتخفيف من مظاىر االنطواء االجتماعي.  -5
االستفادة من ؾباؿ اإلرشاد النفسي ُب معاعبة بعض السلوكيات غَت السوية لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط كاالنطواء  -6

 .االجتماعي
 تنميتها اؼبراد احمللية كاألبعاد البيئة ك يتبلءـ دبا ، تبلميذ الطور اؼبتوسط اعي لدلاالنطواء االجتم اسيلق أداة بناء - 7
 .تطبيق الربنامج اإلرشادم خبلؿ من
 كشف الستار عن مظاىر االنطواء االجتماعي كمعرفة مدل استفحاؽبا ُب اؼبؤسسة الًتبوية.  -8
 :فرضيات الدراسة -3

 :الفرضية العامة
م النفسي اؼبقًتح أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية ُب خفض درجة االنطواء االجتماعي لدل يؤثر الربنامج اإلرشاد

 .تبلميذ الطور اؼبتوسط

 الفرضيات الجزئية 
أثناء حصة الًتبية االجتماعي  التفاعل قلةلدرجة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  -1

 .لربنامج اإلرشادمتعزل ل البدنية كالرياضية
أثناء حصة الًتبية البدنية  كاالنعزاؿ ةلدرجة الوحدتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  -2

 تعزل للربنامج اإلرشادم". كالرياضية
البدنية أثناء حصة الًتبية لدرجة الثقة بالنفس توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  -3 

 ."تعزل للربنامج اإلرشادم كالرياضية
أثناء لدرجة تفضيل العمل الفردم على اعبماعي توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  -4

 .تعزل للربنامج اإلرشادم حصة الًتبية البدنية كالرياضية
للربنامج لتبلميذ الطور اؼبتوسط ُب القياس البعدم  على درجة االنطواء االجتماعيتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -5

 .اعبنس لصاّب الذكور"تعزل ؼبتغَت  اإلرشادم
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 :  أىمية الدراسة -4
ما يقدمو أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية من خدمات إرشادية  تسليط الضوء على ىذه الدراسةلقد حاكلنا ُب   

كىذا إيبانا منا دبقوماتو كفبيزاتو اليت ذبعلو أحد ،منها تبلميذ الطور اؼبتوسط للتخفيف من اؼبشاكل النفسية اليت يعاين 
كعلى أنبية العبلقة اإلهبابية بُت األستاذ باعتباره مرشدا ،مكانتو  ُب نظرىم  نأقرب األشخاص للتبلميذ فبا يزيد م

اإلرشاد النفسي الًتبوم أنبية  راسة ُبة ىذه الدكتكمن أيضا أنبي ،كالتلميذ باعتباره مسًتشدا ُب العملية اإلرشادية
يوجد اىتماـ كبَت دبجاؿ اإلرشاد  رغم ذلك ال،كعبلقتو بالًتبية البدنية كالرياضية كاليت تعترب جزء من الًتبية العامة 

ككجود برامج إرشادية يشارؾ فيها  اؼبدارس كعدـكاضح من خبلؿ نقص اؼبرشدين النفسيُت ُب  كىذا ،اؼبدرسيالنفسي 
كتربز أنبية ىذه ،ظاىر االنطواء ُب الوسط اؼبدرسي مهنا أف زبفف من أكاليت من ش،أطراؼ اؼبؤسسة الًتبوية  صبيع

ُب  كقائية عبلجيةالدراسة أيضا ُب توضيح أنبية األنشطة الرياضية خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية كوسيلة تربوية 
لدل  االجتماعيتتضح فعالية اإلرشاد باللعب ُب تنمية التفاعل ن أيظاىر االنطواء ُب الوسط اؼبدرسي مالتخفيف من 

كمبو اؼبهارات كالتفاعبلت  االجتماعيةباػبربة ُب ؾباؿ العبلقات تلميذ كيعد اللعب من األنشطة اليت سبد ال، تبلميذال
تنمية ركح  علىمع بعضم البعض كما يعمل  جتماعية جديدةاالفرصة إلقامة عبلقات  للتبلميذكيوفر ، االجتماعية

على اؼبشاركة ُب ربقيق  التبلميذاللعب التعاكين يشجع  فككما أ، اآلخرينالتعاكف بينهم كبصورة تؤدم إٔب توافقهم مع 
،كىو بيئة ،فاللعب يعترب من األمباط السلوكية الشائعة ُب الطفولة اؼببكرة  كتقمص األدكار كالتقليد األىداؼ اؼبشًتكة

ذلك إال بإعادة النظر ُب برامج اإلرشاد النفسي اؼبدرسي كاستغبلؽبا ُب  ىالسلوؾ ، كال يتأت مثالية ُب تشخيص كتعديل
اؼبيداف الًتبوم دبشاركة صبيع أطياؼ الطاقم الًتبوم على غرار األساتذة كاؼبدراء كمستشارم التوجيو ، كما الربنامج 

ؿ فيو الباحث قياس مدل فعالية الربنامج اؼبقًتح اؼبقًتح من طرؼ الباحث إال مبوذجا متواضعا من ىذه الربامج، حاك 
 ُب التخفيف من درجة االنطواء االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط . 

 مصطلحات البحث  تحديد -5
 :االنطواء مفهوم وتعريف -5-1
 االنطواءمة كل  فإفالفاعل من الفعل ينطوم كاؼبصدر منو االنطواء كبناء عليو  اسمتعترب  introvertمنطوم  كليموف  إ

تتحرؾ  ذلك فإف الرغبات ال كعند كاللبيدكالتحرؾ كبو  ،تعٍت التحرؾ اػبارجي لعضو ما إٔب الداخل بصورة تامة أك أقل
 .( 545،ص1990اعببورم، )كبو اؽبدؼ لكنها ترجع إٔب داخل النفس

الداخلي كليس للعآب اػبارجي ، حيث  للدلة على اذباه اىتماـ الفرد كبو العآب Yungكاالنطواء مصطلح استخدمو يونغ
إٔب االىتماـ فقط بأفكاره  كوقع داخل الذات ،قيبدم اؼبنطوم ميبل إٔب االنعزاؿ عن االتصاالت االجتماعية ،كإٔب الت

 . (525،ص1987)عادؿ األشوؿ ،اػباصة كخرباتو الذاتية 



 التمهيدي  الفصل  
 

10 

 

د صعوبة ُب االختبلط بالناس يقابل الغرباء حبذر كىو مبط من أمباط الشخصية كاؼبنطوم فرد يؤثر العزلة كاالعتكاؼ كهب
كىو خجوؿ شديد اغبساسية ،هبرح شعوره بسهولة ،ككثَت الشك كيكلم نفسو كيستسلم ألحبلـ اليقظة يهتم ،كربفظ 

                  .بالتفاصيل كيضخم الصغائر ، دائم التأمل ُب نفسو كربليلها 
يقصد باالنطواء االجتماعي ُب ىذه الدراسة ىو عدـ اندماج كتفاعل تلميذ : التعريف اإلجرائي لالنطواء االجتماعي

الطور اؼبتوسط مع اجملموعة ،أك تبلميذ القسم خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية كإظهار ظبات العزلة كاالنطوائية 
 ر أك ظبات أكلية غبالة االنطواءكمظاى كقلة الكبلـ كاغبوار مع زمبلئو ُب القسم ،كاػبجل أثناء أداء األلعاب الرياضية

 . كتفضيل العمل الفردم على العمل اعبماعي،
 ضوءبأنو برنامج ـبطط كمنظم ُب 1998يعرؼ الربنامج اإلرشادم كما يشَت حامد الزىراف  :البرنامج إرشادي -5-2

ضمو اؼبؤسسة ) اؼبدرسة مثبل كغَت اؼبباشرة فرديا كصباعيا عبميع من ت اؼبباشرةكأسس عملية لتقدًن اػبدمات اإلرشادية 
 .(282،ص2011)طو عبد الطيف حسُت،(هبدؼ مساعدهتم ُب ربقيق النمو 

 مشكبلهتم بأساليب علمية كتنمية ميوؽبم مهما كاف نوعها فهى تسعى ؼبساعدة األفراد لتجاكز إف الربامج اإلرشادية
 مكإمكاناهتمع قدراهتم  فققيق أىداؼ كاقعية تتمساعدهتم على التوافق مع البيئة اليت يعيشوف فيها كربك  كاذباىاهتم
 .يعيشوف فيو ذممعهم التُب ؾب اآلخرينذباه أنفسهم كذباه  ةاؼبسؤكليكربمل ،على فهم حياهتم  مكمساعدهت

يهدؼ الربنامج اإلرشادم إٔب تقدًن اػبدمات اؼبباشرة كالغَت مباشرة بصور كأساليب ـبتلفة كذلك ؼبساعدة اؼبسًتشدين 
باعبوانب اؼبتعددة  االىتماـ ك زبطيط الربنامج ق النمو كالتوافق أف يراعي القائموف على اػبدمات اإلرشادية ُبعلى ربقي

كهتيئة الظركؼ اؼبناسبة لتحقيق النمو السليم كالتعاكف مع البيئة اؼبشرفة عليهم ؼبساعدهتم ُب حل مشكبلهتم إف برنامج 
تم يأف  منها، فبلبداالت ،كلكل الفئات كلكي ربقق تلك الربامج اؽبدؼ اإلرشاد كالتوجيو ال غٍت عنها ُب صبيع اجمل

أف ىذه األسس تتمثل ُب األسس العامة كىي تشمل : ،)حامد الزىراف( األسس كيرلتصميمها ُب ضوء العديد من 
 كحق ،صباعيم أك ك السلوؾ اإلنساين فرد،كمركنة السلوؾ اإلنساين ،ثبات السلوؾ اإلنساين نسبيا مع إمكانية التنبؤ بو 

 .(121،ص 2002،)إخبلص ؿبمد عبد اغبفيظالفرد ُب التوجيو كاإلرشاد 
برنامج التوجيو كاإلرشاد ُب اؼبدرسة يتضمن أربع مسؤكليات رئيسية ىي : التخطيط ك التنفيذ كالتقوًن كاؼبتابعة  

السمات الرئيسية للتخطيط اعبيد أف  فالتخطيط يعترب الزاكية ألم برنامج إرشادم حىت وبقق أىدافو اؼبرغوب فيها كمن
كأف يبٌت على حاجات الطلبة الذين ،يكوف كاقعيا كُب حدكد اإلمكانيات اؼبادية ك البشرية اؼبتاحة كاؼبمكنة للتحقيق 

 .( 2008ص ، 2007،عبد اغبكيم الصاُب ،)عبد اللطيف دبوز ىبطط ؽبم 

امج اإلرشادية حسب األىداؼ اؼبخطط ؽبا كيتعلق : زبتلف الرب  التعريف اإلجرائي للبرنامج اإلرشادي-5-2-1
برنامج اإلرشاد ُب ىذه الدراسة خبلق جو إرشادم أثناء حصص الًتبية البدنية كالرياضية كاستغبلؿ مناخ اغبصة ُب 
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مع استغبلؿ طرؽ كسائل اإلرشاد اؼبختلفة كتكييف ؿبتول ،التخفيف من مظاىر االنطواء لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط 
التبلميذ لتعلم خربات ميدانية ال كتساب  كتدريبة كأساليب تدريسها دبا يساىم ُب التخفيف من ىذه اؼبظاىر اغبص

كعلى كجو  مهارات اجتماعية زبفف من درجة االنطواء االجتماعي لديهم كتزيد من تفاعلهم داخل الفوج أك القسم  ،
خبلؿ الربنامج اإلرشادم أثناء حصص  بطريقة إهبابية منالتحديد فإنو يتم تعليم الزمبلء كتدريبهم على االستجابة 

الًتبية البدنية كالرياضية كاستغبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية كجو مرح كلعب كتفاعل اجتماعي كبيئة خصبة لتطبيق 
لًتبية البدنية كىذا بالتنسيق مع أستاذ ا ،ىذا الربنامج اؼبقًتح من طرؼ الباحث كؿباكلة تكييفو لتحقيق أىداؼ البحث

 كالرياضية كمستشارم التوجيو كاإلرشاد للتحقيق ذلك.

 ءفيزيااليعترب درس الًتبية البدنية كالرياضية أحد أشكاؿ اؼبواد األكاديبية مثل  التربية البدنية والرياضية: درس -5-3
لكنو يبدىم أيضا الكثَت من كلكنو ىبتلف عن اؼبواد بكونو يبد التبلميذ ليس فقط دبهارات كخربات حركية ك ،كاللغة 

ككذلك اؼبعلومات اليت تغطي اعبوانب العلمية ،اؼبعارؼ كاؼبعلومات اليت تغطي اعبوانب الصحية كالنفسية كاالجتماعية 
كالفردية ( اليت  ،لتكوين جسم اإلنساف كذلك باستخداـ األنشطة اغبركية مثل التمرينات كاأللعاب اؼبختلفة)اعبماعية 

 .(94ص ، 1992 ،ؿبمد عوض بسيوينالغرض )ذا ؼ الًتبوم من مربُت أعدكا ؽبتتم ربت اإلشرا

: درس الًتبية البدنية كالرياضية ىو عبارة عن ؾبموعة من األنشطة الرياضية كلكل  التعريف اإلجرائي -5-3-1 
يب ُب التخفيف نشاط رياضي أىداؼ معينة وباكؿ الباحث ُب ىذه الدراسة استغبلؿ النشاطات اليت تساىم بشكل اهبا

 طات .اكتكييفها ؽبذا الغرض كخلق جو كمناخ إرشادم أثناء ىذه النش ،االجتماعياالنطواء  من مظاىر

كما وبويو من ىياكل كفضاءات كطاقم تربوم أم كل  ،اؼبقصود بو تبلميذ الطور اؼبتوسط  الوسط المدرسي :-5-4
 . ما يساىم ُب تربية كتعليم التلميذ

 ة:الدراسات السابق-6
حبثو  تساىم الدراسات السابقة ُب إثراء موضوع البحث كُب تبصَت الباحث كإعطائو معلومات كمعطيات حوؿ متغَتات 

كىي أيضا دبثابة القاعدة اليت يرتكز عليها ،ال ينفصل إم حبث عن سابقيو، فالعلم حلقة متصلة ببعضها البعض  كما
يستند إليها باحثوف آخركف مستقببل ،كلقد استثمر الباحث ىذه الباحث للمضي قدما كبو ربقيق نتائج علمية كعملية 

كاالطبلع كذلك على  ،الدراسات ُب االطبلع على اؼبعطيات النظرية اليت ربص موضوع البحث كمتغَتاتو كتوظيفها 
ُب  طبقتف الباحث بعض األساليب كالتقنيات اإلرشادية اليت ظكما ك النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسات ،  

كلقد تلقى الباحث صعوبات كبَتة ُب صبع ىذه  بعض الدراسات السابقة ُب بناء الربنامج اإلرشادم للدراسة اغبالية ،
كُب ضل شح الدراسات اؼبطابقة أدرج الباحث ؾبموعة من  الدراسات ألف موضوع البحث ٓب يتناكؿ من قبل،

كمؤشرات االنطواء  ،دراسات تناكلت الربامج اإلرشاديةالدراسات اؼبشاهبة اليت تناكلت متغَتات الدراسة اغبالية 



 التمهيدي  الفصل  
 

12 

 

الدراسات تتعلق بقلة التفاعل االجتماعي كدراسات تتعلق بالوحدة كاالنعزاؿ كدراسات تتعلق  االجتماعي ، فكانت
 .بضعف الثقة بالنفس 

 التفاعل االجتماعي: ةتخص مؤشر قلدراسات  1-6-
 :(2005) عمر دراسة1 1-6-
 انطوائية،/وأبعاد الشخصية إنبساطية الذات وتحقيق اإليثار متغيرات بين العالقة عن التقصي إٔب الدراسة ىدفت
 كالتوصل الدراسة، متغَتات ُب اؼبمارسُت كغَت الطبلبية اؼبمارسُت لؤلنشطة بُت الفركؽ كدراسة (عصابية/انفعالي اتزان
 ُب الًتبية كلية من كطالبة طالب (300)من سةالدرا عينة كتكونت الدراسة، السببية ؼبتغَتات النماذج أفضل إٔب

الذات  اختبار ربقيق ىي األدكات ككانت يبارسوهنا، ال (200)ك الطبلبية األنشطة يبارسوف (100)منهم بورسعيد
 داللة ذات عبلقة كجود عن النتائج ، كأسفرت لباحث ا إعداد) اإليثارية كمقياس (كالبببلكم منصور تعريب ،شيستروم
 فركؽ ككجود الطبلبية، األنشطة ُب اؼبشاركُت لدل الشخصية أبعاد اإليثار كمتغَتات من ككل الذات ربقيق ُتب إحصائية

 كأبعاد الذات كاإليثارية ربقيق من كل ُب اؼبشاركُت كغَت الطبلبية األنشطة ُب اؼبشاركُت بُت داللة إحصائية ذات
 .األنشطة ُب اؼبشاركُت لصاّب الشخصية

 (:1999))الرحمن وعبد عباة أبو دراسة-1-6-2
 على لتطبيقو اللفظية اللفظية وغير االجتماعية المهارات على للتدريب إرشادي برنامج إعداد إٔب الدراسة ىدفت
 العينة كتكونت فاعليتو، مدل معرفة ٍب ،كمنلديهم بالذات السوي غير والشعور الخجل لعالج الجامعة طالب

 خوؼ أنك خجل أهنا على شكواىم تشخيص ًب فبن للجامعة العيادة النفسية على اؼبًتددين من جامعيُت طلبة (09)من
اػبجل   كمقياس ( الباحثُت، تعريب بالذات الشعور مقياس ىي األدكات ككانت ،تبالشعور بالذا مقًتف اجتماعي
 إحصائية داللة اتذ كجود فركؽ عن النتائج كأسفرت الباحثُت، إعداد اإلرشادم كالربنامج (1992) الشناكم،) إعداد
 .الربنامج فاعلية يعٍت فبا ، بالذات الشعور اػبجل كمقياس مقياس) الدراسة أداٌب على كالبعدم القبلي التطبيق بُت

 (:2000) تركي دراسة-1-6-3
 لدى والعصابية االنبساط واالنطواءوالجمود  الذات تقدير من وكل األنا قوة بين العالقة دراسة إٔب الدراسة هتدؼ

 كسبثلت طالبة، (278) ك طالب (225) جامعة الكويت، طلبة من (503) من الدراسة عينة كتكونت ،الجامعة بةطل
 العصابية كاختبار ( (1978)كسبلمة ،الدريٍت ) الذات تقدير كاختبار ( 2كفاُب باركف األنا قوة اختبار ُب األدكات

 موجبة بُت دالة عبلقة كجود أبرزىا عدة نتائج عن راسةالد كأسفرت لنجنوتسكي، اعبمود كاختبار كال يزن كاالنبساط
 كاالنطواء. كاعبمود من العصابية ككل األنا قوة بُت سالبة دالة عبلقة ككجود كاالنبساط، الذات تقدير من ككل األنا قوة

 االجتماعي لطالب السلوك على الرياضية التربية درس تأثير بعنوان ، :(2009)وخلف حسن دراسة-1-6-4
على  البحث عينة كاشتملت اؼبسحي، بأسلوبو الوصفي الباحثاف اؼبنهج استخدـ ،ديالى محافظة في الرابع صفال
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مركز  ُب اػباصة بالًتبية اؼبشمولة اؼبدارس من التعلم ئبطيالطبلب  من عشوائينا اختيارىم كطالبة ًب )31(،  طالبنا (62)
 لغرض التعلم، بطيء عينة منها اختَتت اليت نفس اؼبدارس من اءاألسوي الطبلب من الباقية )31(اختيار كًب بعقوبة،

 من للمقياس، العلمية األسس مراعاة مع االجتماعي اؼبدرسي، السلوؾ قياسم على الرياضية الًتبية درس مقارنة تأثَت
 :التالية النتائج إٔب الباحثاف كتوصل كاؼبوضوعية، الصدؽ كالثبات حيث
 سلوكهم كربسُت تنمية ُب ملموسا أثرنا لو يكن التعلم،ٓب بطيء الطبلب على اؼبطبق اغبإب اؼبدرسي اؼبنهج إف1-

 االجتماعي اؼبدرسي.
 مقياس على األسوياء الطبلب كلصاّب التعلم كاألسوياء، ئبطي الطبلب بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود2-

مدى فعالية البرنامج المقترح ى للتعرؼ عل:2002دراسة صفاء عبد العزيزو  ،اؼبدرسي السلوؾ االجتماعي
،كأكدت نتائج الدراسة على فعالية الربنامج اؼبستخدـ الذم  األطفاللدى  االنطوائيحدة السلوك  من لتخفيفل

 أيضاأعتمد على اللعب ُب التخفيف من حدة السلوؾ االنطوائي ، لدل أفراد اجملموعة التجريبية كما أكدت النتائج 
 .لية ؼبا بعد انتهاء فًتة اؼبتابعةىذه الفعا استمراريةعلى 

 Arnkoff etal (1987:)دراسة ارنكوف وآخرون -1-6-5
لدى  الخجل واالنطواءركزت ىذه الدراسة على االستعداد كالقابلية للتدريب على اؼبهارات االجتماعية كذلك لعبلج  

هارات االجتماعية كاؼبعرفية ، استخدـ عد الباحثوف برناؾبان عبلجيان لتدريب الطبلب على اؼبأكقد ، عينة من الطالب
كأكضحت نتائج الدراسة أف تدريب الطبلب على اؼبهارات االجتماعية كاؼبعرفية قد  ،الباحثوف مقياسا للخجل كاالنطواء

نفسهم كمقدرين لذكاهتم ، كاستخدموا مهارات التفاعل أكثر رضا عن أصبحوا أخرين ك آلكسبهم مهارات التواصل مع اأ
كضح الباحثوف أف الربنامج السلوكي ذك فاعلية ُب ربسن اغبالة أكما   ،خرينآلَت اللفظي ُب تفاعلهم مع االلفظي كغ
 كثر اندماجان كاجتماعية كأقل قلقان كخجبلن .أصبحوا أفرد العينة ك ألالنفسية 

 :Jose & Langer ،  (1989)دراسة جوسي والنجر -1-6-6
كذلك على عينة تتكوف من طبلب اؼبدارس للمهارات االجتماعية نمط السلوك وتقديرات المدرسين دراسة عن 
( طالبان كقد استخدـ الباحثاف مقياسان لتقديرات اؼبدرسُت كمقياسان للمهارات االجتماعية كمقياسان لنمط 127عددىم )

رسُت عن الكفاءة السلوؾ كقد ًب االىتماـ ُب قياس اؼبهارات االجتماعية، بالعبلقات مع زمبلء الدراسة كتقديرات اؼبد
دالة كلكنها سالبة بُت مبط السلوؾ كاؼبهارات  إحصائيةأكضحت نتائج الدراسة أنو توجد عبلقة  ،االجتماعية 
كضح أكما ،ف األفراد ذكم الدرجات العالية لنمط السلوؾ يظهركف نقصان ُب اؼبهارات االجتماعية أاالجتماعية ك 

 االجتماعية ُب عدـ الصرب كالعدكاف كصفات لؤلفراد ذكم النمط كاؼبهارات حصائية سالبة بُتإنو توجد عبلقة أالباحثاف 
 حُت كانت العبلقة بُت تقديرات اؼبدرسُت للمهارات االجتماعية للطبلب كالتنافس كالقيادة كانت إهبابية.
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 : Kotila & Saloviita (2009) وسالوفيتا: كوتيال أجراىا دارسة وفى-1-6-7
 ،الثالثةال األطف من عينة على وذلك لياالنعزا السلوك ذوى األطفال لدى االجتماعي زيادة التفاعل استهدفت

 الباحثاف قاـ كقد. االحتياجات اػباصة ذكل من كىم باالنعزاؿ سلوكهم سنوات يتسم)06(إٔب )03(أعمارىم  أطفاؿ
 ٕباالنعزا السلوؾ ذكل اؼبعاقُت فاؿاألط ؽبؤالء االجتماعيالتفاعل  لزيادة عبلجي برنامج تطبيق َب سبثل ذبرييب اءر بإج

 اإلهبايبالتفاعل  تدعيم على اؼبعاقُت غَت العمر رفاؽ من سبعة تدريب ًب حيث كمعاعبُت مساعدين الرفاؽ باستخداـ
 من االستفادة ًب كقد الباحثُت تصميمها بواسطة ًب حر لعب مواقف خبلؿ كذلك ٕباالنعزا السلوؾ ذكل لؤلطفاؿ
 على اؼبركزة التجريبية اؼبواقف ىذه خبلؿ االنعزإب السلوؾ ذكل ألطفاؿاسلوؾ  مبلحظة على قائمةال اؼبعلمُت تقارير
 أظهرت كقد ، ااجتماعي اؼبهرة افر األق بواسطة االجتماعي التفاعل َب اركاالستمر  اؼببادأة سلوؾ األطفاؿ على حث
 العبلجية اعبلسات أثناء االنعزإب السلوؾ ذكل ألطفاؿبُت ا اإلهبايب االجتماعي التفاعل َب جوىرية ةزياد الدراسة نتائج
 ،الرفاؽ تدعيم على القائمة العبلجية اعبلسات فًتة أثناء ٪)09(إٔب)08(بُت  ما إٔب القاعدم اؼبستول عند ٪)03(من 

 نةعي لدل االجتماعيالسلوؾ  معدالت كزيادة التحسن استمر حيث العبلج تأثَت استمرار أيضا الباحثوف حكقد أكض
 . كاحدان  أسبوعان  كقدرىا اؼبتابعة فًتة خبلؿ رسةاالد

 باستخداـ لؤلطفاؿ ٕباز االنع السلوؾ عبلج استهدفت) Furman  :)1991  فورمان أجراىا دارسة كَب -1-6-8
 داخل مرغوبة اجتماعية عبلقات َب بالدخوؿ معهم االنعزإب السلوؾ ذك الطفل اءر إغ على افر األق تدريب أسلوب
 االنعزإب السلوؾ ذك الطفل تشجيع على طفلُت افر األق بعض يتضمن تدريب ذبرييب بتصميم الباحث كقاـ ،الفصل
 عليو الثناء ُباؼبتمثل  اإلهبايب االجتماعي التدعيم تقدًن مع ، اإلهبابية االجتماعية بالعبلقات اؼبثابرة كالقياـ على

 باللعب اؼبنعزؿ الطفل ءار إغ على بتدريب الطفلُت الباحث قاـ كقد ، مرغوبة اجتماعية عبلقات إقامة عند كتشجيعو
 الطفل على التأثَت ُب قباحهما عند عليهما الثناء ُب يتمثل إهبابيان  اجتماعياتدعيمان  للطفلُت أيضا يقدـ ككاف معهما،
 الباحث تخدـاس جانبو كقدمن  بالرفض لو دعوهتم كقوبلت الطفل مع ؿباكالهتم تكررت لو حىت االنعزإب ؾذك السلو 
 ذك الطفل تشجيع ُب افر األق دعم أسلوب قباح الدارسة عن نتائج ككشفت ، اػباصة كالتقارير اؼببلحظة أسلوب
 قاـ نو كماراأق مع االجتماعية التفاعبلت ُب اؼبشاركة كقبوؿ جانبو من اجتماعية دببادرات القياـ على االنعزإب السلوؾ
 ُب الدخوؿ على االنعزإب ذك السلوؾ الطفل تشجيع كىو الدكر بنفس ـالقيا على الطفل أخوة بتدريب الباحث
 خفض ُب يقدمونو الذم االجتماعي الدعم أثر ، كتوضيح ذلك على إقدامو عند كدعمو ،اجتماعية عبلقات

 جتماعياالالتحسن  تعميم إٔب يؤدل فبا ، لديو االجتماعية اتر اؼبها كتقوية ، فيها غَت اؼبرغوب االجتماعية السلوكيات
 .كاؼبدرسة  اؼبنزؿ ُب الطبيعية اغبياة مواقف إٔب الطفل يظهره الذم
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 Lavoie  : (2003)الفوا   سةراد-1-6-9  
 جماعة داخل انر األق يستخدم تدعيم برنامج طريق عن والرفض االنعزالي السلوك خفض الدارسة استهدفت

 الثانوية كاؼبدارس اؼبدرسة قبل ما أطفاؿ كمن االبتدائي الصف تبلميذ من على عينة الدارسة ىذه جريتأ كقد .الفصل
 شعبية أكثر ىم الذين اؼبنعزلُت كأكلئك التبلميذ صنفت اتر اختبا ؾبموعة تطبيق ًب كقد دارسي، صف كل أربعة من
  : التإب النحو على سةراالد اءاتر جإ كسبت

 .كالتقارير خبلؿ اؼبقاببلت من زإباالنع السلوؾ كذك اؼبرفوض الطفل كاىتمامات ىوايات على التعرؼ -
 حيوية بأدكار كالقياـ كالقيادة، الفصل، داخل دبهاـ للقياـ اجتماعيا كاؼبرفوض االنعزإب السلوؾ ذك الطفل تكليف -

 .الطفل إٔب االنتباه كجذب الفصل، صباعة ػبدمة
 تعمل كأف ، للطفل االجتماعيةاؼبكانة  ؼبناقشة مؤسبر ُب للمدرسة كأقاربو االنعزإب السلوؾ ذك الطفل أباء دعوة -

 .للطفل ةاالجتماعي اتر اؼبها كتدعيم اقبةر م ُب كاؼبنزؿ اؼبدرسة
 أنشطة كَب عالية مكانة اجتماعية ذك طفل بصحبة كذلك اؼبختلفة االجتماعية األدكار ببعض الطفل يكلف أف -

 رسةاالد نتائج أظهرت كقد ،االجتماعية بالتفاعبلت قيامو على ٕباالنعزا االجتماعي السلوؾ ذك الطفل كتدعيم تعاكنية
 تعديل ُب ذلك ظهر كقد كاضحة بصورة االجتماعية اهتمر ربسنت مها قد اجتماعيا كاؼبنعزلُت اؼبرفوضُت األطفاؿ أف

 من يبيةات األكادر اؼبها ربسنت فقد لذلك باإلضافة ، كاؼبنافسة الرياضية، الركح كتنمية بأدكار إهبابية، كالقياـ ، الصوت
 . الرفاؽ بواسطة اؼبدعمة األنشطة خبلؿ
 ُب اللعب على أثر التعرؼ Romanczyk et al: (1991)وآخرون   رومانسيزيك دارسة واستهدفت-1-6-10
 أطفاؿ أربعة من اسةر الد عينة كالعزلة، كتكونت القلق شديدم األطفاؿ من ؾبموعة لدل االجتماعي التفاعل زيادة
 إٔب يبيلوف أهنم على تشخيصهم ًب أشهر، كسبعة سنوات سبع أشهر إٔب كثبلثة سنوات طبس بُت أعمارىم تكحار تك 

 : ُب التجرييب اءر اإلج كسبثل ، فكالتعاك  التفاعل اتر مها كضآلة اف،ر كاألق البالغُت مع اللفظيالتفاعل  كقلة العزلة
 ، مكعبات ) التالية األلعاب علىوبتول  الذم (الفصل  اللعب مكاف ُب ساعة نصف ؼبدة يومية لعب جلسات عقد-

 كذلك ، ... حيواف دمية ، سبورة ، رياضية لعابأ حظَتة تكوين، صندكؽ كرة، ، لوحة ، كتاب ، ألغاز ، تليفونات
 تدخل، كًب أم كدكف ، تعليمات إعطاء دكف اللعب، كقت ذلك بأف خبلؽبا األطفاؿ يتم إخبار كاف ، أياـ عشرة ؼبدة

 حوؿ مبلحظاهتم اؼببلحظوف حيث سجل الدارسة، موضع  األطفاؿ سلوؾ عن أكلية بيانات صبع اؼبرحلة ىذه خبلؿ
 النشاط للعبة، كالعطاء األخذ سلوكيات ، االجتماعي ، اللعباالنعزإب كاللعب كالتلفظ االجتماعية السلوكيات
  .كالكسل
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 دكف اؼبنعزؿ اللعب على الطفل تشجيع،ب لمُتكاؼبع الكبار الباحثُت من إهبايب تدعيم تقدًن ًب : التالية اؼبرحلة كَب-
اللعب  ىبط بينما، اؼبنعزؿ اللعب مستول ارتفاع فلوحظ ، طعاـ كمديح تقدًن مع خرأ طفل مع اللعب تداكؿ

 . اآلخرين مع االجتماعي
 آخر طفل جبوار االنعزإب السلوؾ الطفل ذك بوضع ، االجتماعي اللعب على يشجع ما تقدًن ًب : الثالثة اؼبرحلة َب-

 أم اؼبنعزؿ الطفل ىيعط كٓب ، لفظية صبل أم بدكف اللعبة من الطفلُت كبل أيدم تلمس أف يبكن حبيث بلعبتو يلعب
 اؼبئوية غبدكث النسبة أف كلوحظ ، آخر طفل مع لعبة االنعزإب السلوؾ ذك الطفل يتداكؿ إال عندما ، إهبايب تدعيم
 اءر إج ًب أياـ عشرة كبعد،٪)91.5(ٔبإ االنعزإب السلوؾ ىبط بينما٪)78.5(إٔب ارتفع قد التعاكين االجتماعي اللعب
 السابق، النمط نفس على اللعب يستمر التشجيع بعد غياب أنو من للتأكد االجتماعي اللعب ؼبستول بعدل قياس

مستول  فككا ، أياـ)09(حوإب بعد ىبط اؼبسجل،ٍب اؼبتوسط من أعلى ظل االجتماعياللعب  أف النتائج كأظهرت
 السلوؾ على بالغان  ان أثر تأثَت  قد اعبماعي اللعب أف على يدؿ كىذا ،٪)26.5(نسبة إٔب ازداد قد االنعزإب اللعب

 خفض إٔب يؤدل التجريب بعد التدعيم فتوقف الكبار ، من التدعيم بتقدًن مرتبطان  كاف ذلك كأف للطفل، االجتماعي
 .رافاألق مع سلوكو ُب االجتماعية عن كالبعد االنعزإب السلوؾ إٔب ان الطفل تدرهبي كارتداد اعبماعي اللعب مستول

  
 Ladd & Mize  (1983:) دراسة الد وميز-1-6-11

حيث أعد الباحثاف برناؾبان قائمان على تنمية اؼبهارات االجتماعية ، حيث ًب تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية ُب  
ذا الربنامج استخدـ الباحثاف مقياسان لبلنطواء االجتماعي أظهرت نتائج الدراسة حُت ٓب تتعرض اجملموعة الضابطة ؽب

 كاألفراد بأقراهنمربسن اؼبفحوصوف ُب اجملموعة التجريبية كاكتساهبم للعديد من اؼبهارات االجتماعية. كربسنت عبلقتهم 
باستخداـ اؼبهارات االجتماعية ُب ربسن  كضح الباحثاف فعالية الربنامج العبلجيأاحمليطُت هبم كُب مناقشة النتائج 

 األفراد اؼبنطويُت كاؼبنسحبُت اجتماعيان.
 دراسات تتعلق بالوحدة االنعزال 6-2
 : (2001)المزاىرة دارسة-1 -6-2

 العزلة االجتماعية وخفض تالمهارا على للتدريب رشاديإ برنامج فاعلية أثر تقيم إٔب الدارسة ىذه استهدفت
إٕب )12(العمريتُت  من اؼبرحلتُت األردنية اؼبدارس ُب اؼبراىقات من عينة لدل االنفعإب العقلي العبلج إٔب مستند

 كل عدد متساكيتُت ؾبموعتُت إٔب توزيعهن عشوائيان  ًب ، مراىقة )60(عددىا  بلغ، عامان )16(إٕب  )15(ك عامان )13(
 طالبة)15(من ؾبموعة كل تألفت العمر حسب تُتؾبموع إٔبكالضابطة  التجريبية اجملموعة قسمت ٍب مراىقة)30(منها
 ، االجتماعية كاؼبهارات العاطفي العقلي العبلج على للتدريب ، صبعي إرشاديابرناؾبان  التجريبية اجملموعة تلقت كقد ،

ائج النت ظهرتأ كقد ، شهرم مدل على جلسة )12(ؼبدة الرياضي للنشاط إرشاديا برناؾبان  اجملموعة الضابطة تلقت بينما
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 النتائج تكما أظهر  اؼبستخدمة العينة لدل االجتماعي السلوؾ كزيادة العزلة خفض ُب اإلرشادم للربنامج ثرأ كجود
 فعالية فأ إٔب يشَت فبا، كالسلوؾ االجتماعي بالعزلة يتعلق فيما اإلرشادم كالربنامج الزمٍت العمر بُت تفاعل كجود عدـ

  .زمٍتال بالعمر رال تتأث اإلرشادم الربنامج
 كتصميم النفسية بالوحدة الشعور عناصر على التعرؼ إٔب الدراسة ىدفت(:2000) المزروع دراسة -2 -6-2 

 بالوحدات القرل كاؼبقيمات أـ جامعة نم الدراسة عينة لدى النفسية بالوحدة الشعور إرشادي لخفض برنامج
 بُت التجانس ضبط مع عشرة، أفرادىا بية كعددذبري كأخرل عشرة، أفرادىا كعدد ضابطة ؾبموعة للجامعة، السكنية

 رافن) اؼبتتابعة اؼبصفوفات كاختبار (قشقوش النفسية بالوحدة مقياس اإلحساس ُب الدراسة أدكات اجملموعتُت كسبثلت
 الباحثة، كأسفرت إعداد)اإلرشادم كالربنامج (عجالن السعودية لؤلسرة الثقاُب االقتصادم اؼبستول االجتماعي كمقياس

 القبلي النفسية الوحدة على مقياس العينة أفراد درجات متوسطي بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عن لنتائجا
 . إحصائيان  دالة الفركؽ كانت البعدم لصاّب كالبعدم

 :)Ross Alan  )1991آالن   روس أجراىا اسةر د وفى-3 -6-2
بالعزلة  سلوكهم يتسم أطفاؿ ستة من تتألف دارسةال عينة ككانت ، لؤلطفاؿ االجتماعيالسلوؾ  تعديل استهدفت
 مستول أف كما شديدة أحيانا، غضب نوبات كتنتاهبم ،اللغوم النمو ُب كتأخر اجتماعي عجز كلديهم االجتماعية

  . كنصف سنوات)04( إٔب سنوات )03(من ارىمأعم كتراكحت ، منخفض لديهم الذكاء
 : ُب يتمثل ذبرييب بإجراء قامت الباحثة كقد

 للقياـ مساعدين اؼباىر كمعاعبُت االجتماعيالسلوؾ  أصحاب أطفاؿ من ستة قياـ على يعتمد عبلجي برنامج تطبيق
اؼبعاعبُت  األطفاؿ ىؤالء من طفل كل ىبصص ،االنعزإب السلوؾ ذكل لؤلطفاؿ اإلهبايب االجتماعي التدعيم بتقدًن

 على اؼبساعدين اؼبعاعبُت تدريب األطفاؿ كبعد ، االجتماعية ةبالعزل سلوكهم يتسم الذين األطفاؿ من لطفل اؼبساعدين
 قد ؿباكالهتم من اكثَت  أف توقع عليهم كأف ، ؽبم يستجيبوا اآلخرين اؼبنعزلُت األطفاؿ ليجعلوا جهدىم قصارل بذؿ
 ؼبنعزلُت بإصدارا األطفاؿ مع االجتماعي باللعب اؼبساعدين اؼبعاعبُت األطفاؿ يبدأ بأف برنامج التجربة كبدأ ، هتمل
 استخدمت كقد ، كمدعم الغرض مناسبة ؽبذا أطفاؿ لعبة يعرضوف بالكرة بينما معا نلعب ىيا ؽبم مثبلن  لفظية دعوة

 للطفل اؼبنعزلُت األطفاؿ من ملحوظ إنباؿ األكٔب اؼبرحلة ُب أظهرت النتائج كقد ، البيانات عبمع اؼببلحظة الباحثة
 االجتماعي التدعيم رار استم مع سةراالد من التالية اؼبرحلة كَب . االجتماعية االستجابات من جدان  اؼبساعد كقليل اؼبعاِب
 ، بشدة اؼبنعزلُت زد لؤلطفاؿ اإلهبايب االجتماعي السلوؾ أف النتائج أظهرت اؼبساعدين األطفاؿ اؼبعاعبُت بواسطة
 األطفاؿ مع أنفسهم تلقاء من أيضان اللعب باشركا ،كما اؼبساعدين اؼبعاعبُت األطفاؿ اتر ؼبباد استجابات كأظهركا
  . اؼبساعدين اؼبعاعبُت
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 منهم اباالقًت  ًب إذا اؼبعتادة بطريقتهم يستجيبوا كلكن معهم االجتماعياللعب  ايبدؤن أال اؼبعاعبُت األطفاؿ تلقُت ًب
 اؼبنعزلُت لؤلطفاؿ هبايباإل االجتماعي السلوؾ ترددات البفاض النتائج أظهرت كقد ،اؼبنعزلُت أحد األطفاؿ بواسطة
 مرة ازدادت اؼبساعدين اؼبعاعبُت األطفاؿ بواسطة اإلهبايب االجتماعي كالتدعيم التفاعل أعيد كعندما ، ملحوظة بصورة
 . ملحوظة بصورة اؼبختلفة اللعب أنشطة ُب االنعزإب ذكل السلوؾ األطفاؿ مشاركة معدالت أخرل

 : )Reeve :)2001اسة ريف ر د-4 -6-2
 بلغ األطفاؿ عينة من لدل االجتماعية كالعزلة االنسحايب السلوؾ لعبلج إرشادم برنامج تطبيق الدارسة تهدفتاس

 زيادة تستهدؼ ـبتلفة اسًتاتيجيات باستخداـ كذلك ، االجتماعي السلوؾ ُب االندماج خبلؿ من طفبلن )23( عددىم
 ارتباط لزيادة االجتماعي التعزيز على مبنيان  اؾبا إرشاديابرن الدارسة استخدمت كقد لؤلطفاؿ اؼبساند اإلهبايب السلوؾ
 كالبعد كالتعاكف اعبماعي اللعب سلوكيات األطفاؿ اكتساب إٔب الدارسة كتوصلت إضافية اجتماعية بسلوكيات األطفاؿ

    .األطفاؿ لدل كاألحبلـ اػبيالية كاالنسحاب العزلة عن
 :)Welson  )2000ويلسون  : دراسة-5 -6-2
 من)71(منهم  مراىقان )151(من  الدارسة عينة كتكونت زيببابوم ُب كالسود البيض اؼبراىقُت بُت النفسية الوحدة كلتتنا

 من ككل السود اؼبراىقُت بُت النفسية الوحدة دالة بُت سلبية عبلقة كجود عن الدراسة كأسفرت البيض من )71(ك السود
 من ككل البيض اؼبراىقُت لدل النفسية الوحدة بُت سلبية ود عبلقةكج عن النتائج أسفرت ،كما كالطاعة االنبساطية
 . كالعصبية النفسية الوحدة بُت دالة كعبلقة موجبة ، الذات ككفاية كاعبرأة االنبساطية

 ذكل طفبل من)25(لعدد  االنعزإبالسلوؾ  تعديل هبدؼ :Veinrott & Corson وكورسن  فينروت دارسة كَب
 االجتماعي التدعيم استخداـ على اؼبدرسُت من ؾبموعة بتدريب قاـ الباحثاف ، االبتدائية اؼبدرسة ُب االنعزإب السلوؾ
 األطفاؿ تقسيم فيو ًب ، حيث عبلجيان  برناؾبان  الباحثاف كطبق ، الدارسة لعينة االنعزإب السلوؾ لتعديل كاعبماعي الفردم

 التدريب يتم معينة تفاعلية أنشطة التجريبية للمجموعة دـيق على أف (ذبريبية كؾبموعة ضابطة ؾبموعتُت ؾبموعة إٔب
 ىذا التدعيم الضابطة اجملموعة دار أف يبنح ٓب بينما ، اؼبعلمُت بواسطة كمعنويان  ماديان  اجتماعياتدعيمان  منحهم مع عليها
 لكل يكالتتابع كالبعدم بليالق نتائج التطبيق ؼبقارنة للعزلة مقياس تطبيق كًب التفاعلية، األنشطة لنفس فبارستهم أثناء
 بنتائج باؼبقارنة افر األق مع التفاعل ُب زيادة أظهرت التجريبية اد اجملموعةر أف أف الدارسة نتائج كأظهرت ،اجملموعتُت من

 ، اؼبتابعة خبلؿ فًتة التجريبية اجملموعة ادر ألف االجتماعي التفاعل استمرار أيضان  النتائج أظهرت كما  القبلي، التطبيق
 اجملموعة من اجتماعية أكثر كأصبحت ؽبا، اإلهبايب االجتماعي التفاعل أمباط اكثَت  ربسنت التجريبية اجملموعة أف اكم

 الربنامج زيادة تطبيق بعد التجريبية اجملموعة أطفاؿ عن اؼبدرسُت تقارير أشارت كما  اتدعيم تتلق ٓب اليت الضابطة
 . كاؼبلعب الفصل ُب افر األق مع تفاعلهم معدالت
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 لدلعزإب السلوؾ االن تعديل استهدفت دارسة: ) Walker & Hopes )1987وىوبز  والكر أجرى-6 -6-2
 يتمثل ذبريب بتصميم الباحثاف قاـ كقد ة،سنة سن)15(إٔب)14(من  هر عم حك ااآلخرين يًت  عن بالعزلة سلوكو يتسم طفل
 دكف اؼبنعزؿ اللعب على الطفل تشجيعب، إهبايب كلبش معان  كىم يتفاعلوف أطفاؿ ؾبموعة عن فيلم بتصوير قيامهما ُب

 ةباؼبائ٪)56.5(من ؿز اؼبنع اللعب مستول ارتفاع فلوحظ ، طعاـ كمديح تقدًن مع خرأ طفل مع اللعب تداكؿ
 االجتماعي السلوؾ ذكل األطفاؿ ؾبموعة من مع بالتفاعل، اآلخرين مع االجتماعياللعب  ىبط بينما ٪)58(إٔب

 ؾبموعة مع الدارسة موضوع الطفل يبديو الذم اإلهبايب االجتماعيللسلوؾ  إهبايب بتعزيز الباحثُت قياـ مع ، الطبيعي
 فقط معنوم إهبايبتدعيم  إٔب باإلضافة ـبتلفة مادية مكافآت ُب التدعيم كسبثل .العبلجي الربنامج ُباؼبشاركُت  األطفاؿ

 التدعيم ىذا كتبلـز ،العزلة سلوؾ عن كاالبتعاد ، مع رفاقو اإلهبايب االجتماعي التفاعل صور من صورة بأم قيامو عند
السلوؾ  ذك للطفل االجتماعي التفاعل ؼبعدالت تدرهبيان  ايدان ز ت النتائج أظهرت كقد االجتماعي، التفاعل فًتة طواؿ

 يبديها اليت ةاالجتماعي اؼببادراتمعدالت  ُب نسيب ايدز ت أيضان  النتائج أكضحت كما ،فار األق من غَته مع االنعزإب
 اؼببادرات معدالت البفاض إٔب أدل اؼبادية اؼبكافآت سحب أيضا أف كلوحظ انو،ر أق ذباه نفسو تلقاء من اؼبنعزؿ الطفل

 مع ىذا االجتماعي التفاعل دبقدار باؼبقارنة نسبيان  مرتفعة ظلت أهنا إال ، انور أق من أك من الطفل سواء االجتماعية
 . التجربة بداية ُب الطفل

 االنعزإبالسلوؾ  تعديل استهدفت دارسة بإجراء: ) Oden & Asher1987 (وآشر أودين وقام-7 -6-2
 ، هنم ار أق عن ٕباالنعزا بالسلوؾ يتصفوف ابع،ر الثالث كال الصفُت ُب االبتدائية اؼبدرسة مرحلة ُب األطفاؿ من جملموعة
 برناؾبا الباحثاف استخدـ كقد ، الزمبلء مع اعيةاالجتم التفاعبلت ُب كاالندماج تعقد صداقا على رةدالق كضعف
  : ىي كىذه اجملاالت ، االنعزإب السلوؾ ذكل لؤلطفاؿ إكساهبا اؼبطلوب االجتماعية اتر اؼبها فيو ؾباالت حدد

 .كالنشاط اللعب ُب اآلخرين األطفاؿ مع االجتماعية اؼبشاركة -
 .الشخصية اؼبتعلقات باستعماؿ كالسماح التعاكف-
 .كاالستماع اغبديث مهارٌب كيتضمن : خاطبالت-
 .اؼبساعدة كتقدًن االىتماـ كإظهار االجتماعية اؼبساندة أك التصديق-
 كتفاعبلن  افر األق مع صداقة البلزمة لتكوين االجتماعيةت ار اؼبها على األطفاؿ من ؾبموعة بتدريب الباحثاف قاـ كقد

 ثبلث إٔب االنعزإب السلوؾ ذكل األطفاؿ بتقسيم التجرييباء ر اإلج كًب ، أسابيع أربع ُب كذلك ، مقبوالن  اجتماعيان 
 : ـبتلف ذبرييب منها ظرؼ ؾبموعة لكل ؾبموعات
 فار األق مع التعاكف اتر كمها نشاط ، أك لعبة ُب فرااألق مع اؼبشاركة ترامها على تدريبهم ًب : األكٔب اجملموعة
 مع اتر النظ كتبادؿ االبتساـ كتبادؿ ، ؽبم االستماع أك اغبديثالتخاطب ك  اتر كمها الشخصية، اؼبتعلقات كاستعماؿ

 اللعب كالتدريب انتهاء عقب إهبايب اجتماعي تدعيم تقدًن مع ... كالتشجيع اؼبساندة كإبداءاؼبساعدة  كعرض افر األق
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 مشاركتهم على ناءكث ، اهنمر أق تفاعلهم مع على إهبابيا تعليقا اإلهبايب االجتماعي التدعيم كيتضمن،أيضان  وئاثنكأ
 كالباحثُت اؼبعلمُت بواسطة الدراسي الفصل اتر مها من تعلموه فبارسة ما على ؽبم كتشجيعا اللعب مواقف ُب لزمبلئهم

  . هنم ار أق مع
  . إهبايب اجتماعي أك لفظي تدعيم أمبدكف  افر األق مع السابقة األنشطة نفس اكلةز م على تدريبهم ًب : الثانية اجملموعة

 كٓب فردية، لعابأ دبمارسة ؽبم يسمح كإمبا رافاألق مع السابقة األنشطة نفس ُب باؼبشاركة ؽبم حال يسم : الثالثة وعةاجملم
 .اجتماعيان إهبابيان  تدعيمان  أك لفظي تدعيم أم يتلقوا
 اهنمر أق بُت ةاالجتماعي مكانتهم ارتفعتاألخَتتُت  اجملموعتُت بأطفاؿ مقارنة األكٔب اجملموعة أطفاؿ أف أكضحت كقد
 الذين فاألقرا األطفاؿ أعداد ايدتز ت كما ، االتصاؿ اتر مها ُب خاصة االجتماعي كالتفاعل اللعب بنشاط يتعلق فيما
  .عاـ مركر بعد التحسن ىذا استمر كقد اللعب معهم، فضلوا

 دراسات تتعلق بضعف الثقة بالنفس - 6-3
 وعالقتو بالنفس الثقة تنمية في مقترح نفسي إرشادي مجبرنا بعنوان: أثر (2004 )الدفاعي دراسة 1 - 6-3

الساحة  العيب لدل بالنفس الثقة لتنمية نفسي إرشادم برنامج كضع الدراسة استهدفت"اإلنجاز الرياضي بمستوى
  من راسةالد عينة تكونت كاإلقباز الرياضي الثقة بُت كالعبلقة الرياضي كاإلقباز بالنفس الثقة ُب الربنامج كأثر كاؼبيداف
 عبلكم حسن ؿبمد قبل من كاؼبعرب وميلي رويين استخدـ مقياسًب  سنة)34(إٔب)19(األعمار كضمن (العبنا (20

 )0.88(بلغ  إذ االختبار بإعادة كالثبات  )0.94( بلغ الذم للقياس التبلزمي أستخرج الصدؽ ،فقرة)13( كاؼبتضمن
 للثقة فركؽ معنوية كجود عدـ النتائج أظهرت ،إحصائية ئلكوسا رسوفب ارتباط كمعامل التائي االختبار استخدـ
 البعدم االختبار ُب التجريبية لصاّب اجملموعة بالنفس الثقة ُب فركقنا ىناؾ فأك  القبلي االختبار ُب الرياضي كاإلقباز
 البعدم كاالختبار بليالق االختبار بُت التجريبية للعينة الرياضي بالنفس كاإلقباز الثقة متغَتم ُب معنوية فركؽ ككجود
 كاإلقباز الرياضي الثقة ُب أثرنا اإلرشادم للربنامج أف أم القصَتة اؼبسافات العيب لدل الربنامج اإلرشادم كلصاّب
 كالقصَتة . اؼبتوسطة اؼبسافات الطويلة، العيب لدل بالنفس كالثقة الرياضي اإلقباز بُت معنوية عبلقة ككجود

 طالبات لدى بالنفس الثقة لتنمية مقترح إرشادي برنامج بعنوان: فعالية (:2010) رجب سمية دارسة 6-3-2 
 لدل بالنفس الثقة لتنمية اؼبقًتح اإلرشادم الربنامج فعالية عن الكشف إٔب سةراالد ىدفت" بغزة اإلسالمية الجامعة

 إذا كانت عما الكشف ككذلك ،العينة د راأف لدل بالنفس الثقة مستول على كالتعرؼ بغزة، اإلسبلمية طالبات اعبامعة
 درجاهتم كمتوسط االختبار القبلي على التجريبية اجملموعة ادر أف درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ
 درجات متوسط بُت إحصائية ذات داللة فركؽ ىناؾ كانت إذا عما كالكشف بالنفس، للثقة البعدم االختبار على
 كقد ،بالنفس الثقة لقياس لتتابعيا االختبار لياممع درجات كمتوسط البعدم االختبار ىعل التجريبية اجملموعة ادر أف

 طالبات من طالبة)25( عددىا ككاف فقط ذبريبية عينة اسةر الد عينة كتكونت التجرييب، شبو اؼبنهج الباحثة استخدمت
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 األكؿ، اؼبستول الًتبية، كلية طالبات من طالبة)60( عن عبارة االستطبلعية العينة كانت حُت ُب اإلسبلمية، اعبامعة
 كجلسات بالنفس للثقة استبياف ُب سةاالدر  كسبثلت أدكات اؼبساقات، جدكؿ حسب عشوائية بطريقة اختيارىن ًب

 القياسُت بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عن النتائج كأسفرت ، بالنفس الثقة لتنمية اؼبقًتح اإلرشادم الربنامج
 بُت الفركؽ تلك توجد ٓب حُت ُب بالنفس، الثقة لتنمية اؼبقًتح الربنامج فعالية يعٍت فبا ،البعدم لصاّب كالبعدم القبلي

 تطبيقو. من شهرين بعد اؼبقًتح الربنامج فعالية يةر استمرا يعٍت فبا ؛ كالتتبعي البعدم القياسُت
 ىدفت" الروضة طفل لدى بالنفس الثقة لتنمية برنامج فعالية بعنوان:  (2010) يونس أمل دارسة:3- 6-3 
 الكلية سةراالد عينة تكونت .بالنفس الثقة برنامج خبلؿ من كذلك الركضة طفل لدل بالنفس الثقة تنمية إٔب اسةر الد
 إناث ؾبموعة " 13 " ذكور، " 17 :ذبريبية ؾبموعة إناث "30 "ذكور،  "30"إٔب مقسمة كطفلة طفل )60(من

 .اثإن " 17 " ذكور، " 13 " ضابطة
 : اؼبستخدمة األدكات *

 .(1983) حنفي فاطمة :تقنُت ىاريس انف عبود الرجل رسم اختبار -
 .(2000) البحَتل رزؽ ؿبمد :إعداد(االجتماعي االقتصادم الثقاُب اؼبستول مقياس -
 )الباحثة إعداد (الركضة لطفل اؼبصور بالنفس الثقة مقياس -
 )الباحثة إعداد (ركضةال طفل لدل بالنفس الثقة تنمية برنامج -
 : الدارسة نتائج أظهرت *
 أطفاؿ من كالتجريبية الضابطة اجملموعتُت ادر أف درجات متوسطي بُت إحصائيان  دالة فركؽ توجد -

 .الربنامج تطبيق بعد بالنفس الثقة مقياس على الركضة
 بالنفس الثقة قياسم على التجريبية اجملموعة د ار أف درجات متوسطي بُت إحصائيا دالة فركؽ توجد -
 .الربنامج تطبيق كبعد قبل القياسُت ُب
 ُب بالنفس الثقة مقياس على الضابطة اجملموعة د ار أف درجات متوسطي بُت إحصائيان  دالة فركؽ توجد ال -

 .الربنامج تطبيق كبعد قبل القياسُت
 الثقة مقياس ىعل التجريبية اجملموعة ادر أف درجات متوسطي بُت إحصائيا دالة فركؽ توجد ال-

 .التتبعي كالقياس الربنامج تطبيق بعد القياس ُب بالنفس
 الثقة مقياس على كاإلناث الذكور التجريبية اجملموعة د ار أف درجات متوسطي بُت إحصائيا دالة فركؽ توجد ال -

 .الربنامج لتطبيق البعدم القياس ُب بالنفس
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المتوسطة  المرحلة طلبة لدى بالنفس الثقة لتنمية اديإرش برنامج بناء استهدفت(1993) :دراسة الزاملي  
 الثقة مقياس ، استخدـ كقد ( ضابطو كؾبموعو ذبريبية ؾبموعو) التجرييب التصميم ( بالنفس الثقو ، التابع المتغير
 . الدراسة إليو توصلت ىم ماأك  بالنفس الثقة لتنمية إرشادم برنامج بناء ُب بالنفس

 .الضابطة على التجريبية اجملموعة تفوؽ إٔب تشَت صائياإح دالو ذات فركؽ كجود*
  . اعبنس ؼبتغَت بالنفس الثقة درجات بُت إحصائيا دالو فركؽ كجود عدـ*
 التعليق على الدراسات السابقة :  -6-4

شادية معظم الدراسات تناكلت برامج إر ،الباحث ندره كبَتة ُب الدراسات السابقة خصوصا الدراسات اؼبطابقة لقد كاجو
يعاين منها التبلميذ خصوصا أثناء مرحلة اؼبراىقة ،كلقد استعاف  للتخفيف من اؼبشاكل النفسية كاالجتماعية اليت

الباحث هبذه الدراسات قصد االطبلع كاالستناد عليها ُب بناء الربنامج اإلرشادم كإعطائو أكثر فعالية ُب التخفيف من 
ت دراسات أخرل مؤشراتو على غرار الدارسات اليت تناكلت مؤشر قلة من درجة االنطواء االجتماعي ،كما تناكل

 األطفاؿ لدل االجتماعي زيادة التفاعل استهدفت وسالوفيتا كوتيال أجراىا اسةر د مثلالتفاعل االجتماعي الصفي 
 لوكهمس سنوات يتسم)06(إٔب )03(أعمارىم  أطفاؿ ،الثبلثةاؿ األطف من عينة على كذلك ٕباالنعزا السلوؾ ذكل

كمدل مسانبة  الربامج اإلرشادية ُب زيادة تفاعل التبلميذ داخل اؼبدرسة سواء عن طريق األنشطة الرياضية أك باالنعزاؿ 
كىذا ما توصلت ، خرينآلهبم مهارات التواصل مع ااكسإك  كاؼبعرفيةتدريب الطبلب على اؼبهارات االجتماعية ك بدكهنا 
، كاستخدموا مهارات التفاعل اللفظي  كاهتمذلنفسهم كمقدرين أكثر رضا عن أ صبحواإذ أ وآخرون ارنكوفدراسة إليو 

 بواسطة االجتماعي التفاعل ُب اركاالستمر  اؼببادأة سلوؾ األطفاؿ على حث، خرينآلكغَت اللفظي ُب تفاعلهم مع ا
 ذكل بُت األطفاؿ اإلهبايب االجتماعي التفاعل ُب جوىرية زيادة سةراالد نتائج أظهرت كقد ، ااجتماعي اؼبهرة افر األق

 بالعبلقات اؼبثابرة كالقياـ على االنعزإب السلوؾ ذك الطفل تشجيع على طفلُت افر األق بعض تدريب االنعزإب، ك السلوؾ
 عبلقات إقامة عند كتشجيعو عليو الثناء ُباؼبتمثل  اإلهبايب االجتماعي التدعيم تقدًن مع ، اإلهبابية االجتماعية
 على بتدريب الطفلُت الباحث قاـ كقد ،Furman 1991  فورماندراسة  عليو  اعتمدت موبة كالذمرغ اجتماعية

كضح الباحثوف أف الربنامج أكما إهبابيان  اجتماعياتدعيمان  للطفلُت أيضا يقدـ ككاف معهما، باللعب اؼبنعزؿ الطفل ءار إغ
 كاالطبلع كخجبلكثر اندماجان كاجتماعية كأقل قلقان أا صبحو أفرد العينة ك ألالسلوكي ذك فاعلية ُب ربسن اغبالة النفسية 

فكره عن مدل فعاليتها ُب معاعبة اؼبشاكل النفسية اليت  ألخذأيضا على النتائج اؼبتحصل عليها من ىذه الدراسات 
يار يعاين منا التبلميذ كاالطبلع أيضا على أحدث التقنيات كاألساليب اإلرشادية اؼبستخدمة ُب ىذه الربامج كاخت

منها كتوظفها ُب الدراسة اغبالية ،كما تناكلت أيضا بعض الدراسات مؤشر الوحدة كاالنعزاؿ كمشكلة من  ألقبحا
اؼبشاكل اليت يعاين منها تبلميذ الطور اؼبتوسط كاليت ذبعل التلميذ أقل فعالية كأقل مسانبة كاندماجا ُب الوسط اؼبدرسي 
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َت ضعف الثقة بالنفس كالذم هبعل التلميذ خائفا كمًتددا أثناء اؼبواقف كاستعاف الباحث بدراسات أخرل تناكلت متغ
التعليمية اليت تصادفو ُب اغبياة اؼبدرسية فبا يؤثر على مستواه الدراسي كالرياضي كهبعلو منطوم اجتماعيا فبا يؤثر على 

على بعض اؼبقاييس اليت  ُب بناء أداة الدراسة أيضاالباحث  استعاف،توافقو النفسي كاالجتماعي على حد سواء
 المزروع الذم طبق ُب دراسة قشقوش النفسية بالوحدة مقياس اإلحساساستخدمت ُب بعض الدراسات السابقة ك

 .تودراس ُب ارنكوف استخدموكاالنطواء الذم  كمقياس اػبجل(:2000)
 إذ:  )Lavoie )2003فوا  ال سة كدرا ُب بناء ؿبتول الربنامج اإلرشادم على بعض الدراسات أيضاالباحث  استعاف
 تعاكنية أنشطة كَب عالية مكانة اجتماعية ذك طفل بصحبة كذلك اؼبختلفة االجتماعية األدكار ببعض الطفل يكلف
 أف رسةاالد نتائج أظهرت كقد ،االجتماعية بالتفاعبلت قيامو على ٕباالنعزا االجتماعي السلوؾ ذك الطفل كتدعيم
 الصوت تعديل ُب ذلك ظهر كقد كاضحة بصورة االجتماعية اهتمر ربسنت مها قد اجتماعيا كاؼبنعزلُت اؼبرفوضُت األطفاؿ

 خبلؿ من ات األكاديبيةر اؼبها ربسنت فقد لذلك باإلضافة ، كاؼبنافسة الرياضية، الركح كتنمية بأدكار إهبابية، كالقياـ ،
يادة التفاعل االجتماعي من خبلؿ االطبلع على ،باإلضافة إٔب معرفة دكر اللعب ُب ز  الرفاؽ بواسطة اؼبدعمة األنشطة
 إعطاء دكف اللعب، كقت ذلك بأف خبلؽبا األطفاؿ يتم إخبار كاف،:)Romanczyk:1991 رومانسيزيك)دراسة 
حيث  الدارسة، موضع األطفاؿ سلوؾ عن أكلية بيانات صبع اؼبرحلة ىذه خبلؿ تدخل، كًب أم كدكف ، تعليمات
 سلوكيات ، االجتماعي ، اللعباالنعزإب كاللعب التلفظك  االجتماعية السلوكيات حوؿ مبلحظاهتم اؼببلحظوف سجل
 .....كالكسل النشاط للعبة، كالعطاء األخذ

كالعزلة  النسحايبا السلوؾ لعبلج إرشادم برنامج تطبيق سةراالد استهدفت:)Reeve :)2001اسة ريف ر د أما
كذلك  ،االجتماعي السلوؾ ُب االندماج خبلؿ من طفبلن )23(عددىم بلغ األطفاؿ عينة من لدل االجتماعية
 برناؾبا إرشاديا الدارسة استخدمت كقد لؤلطفاؿ اؼبساند اإلهبايب السلوؾ زيادة تستهدؼ ـبتلفة اسًتاتيجيات ـباستخدا

 ساباكت إٔب سةراالد كتوصلت إضافية اجتماعية بسلوكيات األطفاؿ ارتباط لزيادة االجتماعي التعزيز على مبنيان 
 داعتم،ك األطفاؿ لدل كاألحبلـ اػبيالية كاالنسحاب العزلة عن كالبعد كالتعاكف اعبماعي اللعب سلوكيات األطفاؿ

التبلميذ  تالباحث على األنشطة الرياضية أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية كوسيلة ؼببلحظة كتشخيص سلوكيا
 :)Ross Alan) :2001آالن   روسالباحث ىذه الفكرة من دراسة  كاستوح ،تفاعلهم أثناء اؼبواقف التعليمية ةكطبيع

اعتمدت أيضا بعض الدراسات على برامج إرشادية لزيادة الثقة بالنفس لدل التبلميذ على غرار الدراسة اليت قاـ هبا 
اإلقباز  لدبستو  كعبلقتو بالنفس الثقة تنمية ُب مقًتح نفسي إرشادم برنامج أثربعنوان:  (2004 )الدفاعي دراسة

 كأثر الساحة كاؼبيداف العيب لدل بالنفس الثقة لتنمية نفسي إرشادم برنامج كضع الدراسة استهدفت"التي الرياضي
 ىدفت" (2010) يونس أمل دارسةك  يكاإلقباز الرياض الثقة بُت كالعبلقة الرياضي كاإلقباز بالنفس الثقة ُب الربنامج
 . بالنفس الثقة برنامج خبلؿ من كذلك الركضة فلط لدل بالنفس الثقة تنمية إٔب الدارسة
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 خالصة:
تناكلت العديد من الدراسات مؤشرات االنطواء االجتماعي سواء عن طريق برامج اإلرشاد أك عن طريق األنشطة 
 الرياضية للتخفيف أك معاعبة مشكبلت سوء التوافق االجتماعي لدل التبلميذ كىذا للرفع من كفاءة التبلميذ من ناحية
مهاراهتم ك كفاءهتم االجتماعية دبساعدة الطاقم الًتبوم الذم يضم مستشار التوجيو أك اؼبعلم أك األستاذ أك اؼبراقب أك 
اؼبدير أك دبساعدة األقراف ،كلقد حاكؿ الباحث كضع برنامج إرشادم هبمع بُت األساليب كالفنيات اإلرشادية كبُت 

ية كىذا ما يستوجب التنسيق بُت أستاذ الًتبية البدنية كمستشار التوجيو، األنشطة الرياضية خبلؿ حصة الًتبية البدن
األكؿ يدير األنشطة الرياضية كالثاين يستغلها ُب عملية التشخيص كالتعزيز االجتماعي باستخداـ أساليب كفنيات 

ثقتهم بأنفسهم فبا ينعكس  إرشادية تعمل على زيادة تفاعل التبلميذ كتبعدىم عن الوحدة كاالنعزاؿ كاالنطواء كتزيد من
إهبابا على توافقهم النفسي كاالجتماعي كىو كجو االختبلؼ بُت الدراسة اغبالية كالدراسات السابقة. 



 

 

       
 
   

 
 الباب األول
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شَت اإلسشاد مفاهُم ووظ
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    تمهيد:
التعليمية ضركرة ملحة نتيجة التقدـ الذم شهده العآب كما خلفو من تعقيدات اإلرشاد النفسي ُب اؼبؤسسات  يعد 

باإلضافة إٔب ىذا كلو  ،كما أف تطور الفكر الًتبوم اغبديث جعل من التلميذ ؿبور العملية الًتبوية  ،للحياة االجتماعية 
يف مع زمبلئو كمع أساتذتو كغَتىا كمشكبلت التك ،ما يعانيو التلميذ من مشكبلت تتعلق بالنظاـ ك اؼبنهج الدراسي 

من خبلؿ ىذا اؼبنظور ٓب ،ذلك فرض على األستاذ دكرا جديدا ىبتلف بالطبع عن دكره ُب اؼباضي  اؼبشكبلت كلمن 
بل أف اإلرشاد النفسي  ،يعد أستاذ اؼبادة ؾبرد ملقن للمعلومات اليت وبصل عليها التلميذ بالطريقة الكبلسيكية القديبة

يتمكن من التعرؼ على  نفسي، كيأك باألحرل كأخصائي  ،عبديد على األستاذ كمرشد نفسييفرض الدكر ا
،لذ أكجب عليو معرفة كدراسة كل ما يتعلق دبجاؿ اإلرشاد النفسي من نظرياتو كمباذجو  مبلبسات اؼبواقف الًتبوية

البحوث كدراسة شخصية التلميذ كأسسو كأىدافو ككذا استخداـ كسائل صبع اؼبعلومات قدر اإلمكاف كإجراء الفحوص ك 
كظيفيا كديناميكيا للتعرؼ على استعداداتو كقدراتو كاذباىاتو كميوالتو كاىتماماتو كنواحي القوة كالضعف فيو، كتعريفو 
بنفسو ،كضبط عبلقاتو مع زمبلئو ُب الصف لتجنب اؼبشاكل النفسية اليت قد يقع فيها خصوصا ُب مرحلة اؼبراىقة كقد 

ىذا الفصل ألنبيتو بالنسبة ؼبوضوع الدراسة كاالطبلع على أىم اؼبفاىيم كالنظريات اؼبتعلقة باإلرشاد  تناكؿ الباحث
 النفسي كاستغبلؽبا كتوظيفها ُب اجملاؿ الًتبوم . 

 : العربية اللغةمفهوم اإلرشاد في   -1

 ٓب زبل اللغة العربية من اإلشارة إٔب مفهـو اإلرشاد ُب شعرىا كنثرىا: 
عػػػٌت أف تسػػػلك الطريػػػق الصػػػحيح أم أف مفهػػػـو اإلرشػػػاد ُب اللغػػػة العربيػػػة يعػػػٍت إتبػػػاع الطريػػػق الصػػػحيح كالسػػػلوؾ ترشػػػد دب

                                                                                                                            (10،9،ص2005)سعيد حسن العزة ، الصحيح، كىو يعٍت إسداء النصح لآلخرين 
       وعلم النفس : التربيةفي  اإلرشادمفهوم  - 1-2

بُت طرفُت ،أحدنبا اؼبسًتشد الذم يواجو مشكبلت كعوائق  عبلقةكىو  مستمرةعمليو فنيو متخصصة  اإلرشاد
 اؼبساعدة للمسًتشد كليفهم تقدًن ىقادر عل اإلرشادكصعوبات ـبتلفة ،كاألخر اؼبرشد الذم حبكم خربتو الفنية ُب ؾباؿ 

نفسو كالعآب من حولو كفهم دكافعو كميولو كقدراتو اؼبختلفة كازباذ قراراتو كفهم القانوف كالنظاـ اؼبعموؿ بو ُب ؾبتمعو، 
كىو عمليو ديناميو إنسانيو كاعية كىادفة تستهدؼ تقدًن اؼبساعدة للمسًتشد ،لبلستفادة فبا لديو من قدرات 

هبا لتحقيق أقصى قدر فبكن من النمو السوم ُب كافة اجملاالت العقلية كالنفسية كاالجتماعية  كإمكانات كالدفع
 (.        10،ص 2004د طو عبد العظيم حسُت،)كاعبسمية كاالنفعالية كاؼبهنية 

 ،مفهـو كاسع يستخدمو العديد من العاملُت ُب ؾباؿ COUNSELING اإلرشادكبشكل عاـ نستطيع القوؿ أف مفهـو 
  .يُتئخصاألكاتقدًن اػبدمات اؼبختلفة مثل األطباء كاحملامُت كالدبلوماسيُت كالعسكريُت كاؼباليُت كاالستثمارين 
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كذلك على اعتبار أف اػبدمة اإلرشادية اليت يقدمها اؼبرشد للمسًتشدين ُب اؼبؤسسات الًتبوية ،كاالجتماعُت
عليو هبدؼ التغلب على الصعوبات كعلى عدـ التكيف الذم تفا عبلقةكاالجتماعية كالصحية كالصناعية تقـو على 

بُت اؼبرشد ك اؼبسًتشد تقـو على الثقة  عبلقةيعاين منو اؼبسًتشدكف ُب كافة مواقعهم ،إف العملية اإلرشادية تتصف بأهنا 
 (.10ص  ،2005)سعيد حسن العزة ،كاالحًتاـ هبدؼ إحداث تغَت ُب قدرات الفرد ليتكيف مع ؿبيطو الذم يعيش فيو

منها ،كقد أكد  أتعترب عبلقة اإلرشاد بالًتبية عبلقة تكامل ،حيث أف الًتبية اغبديثة تعترب عمليو اإلرشاد جزءا ال يتجز 
يتضمن اإلرشاد  ثأنو ال يبكن التفكَت ُب الًتبية بدكف اإلرشاد ،كالعبلقة بينهما متبادلة، حي( vaughar،1975)فاجار

غيَت السلوؾ ،كتتضمن الًتبية عملية التوجيو كاإلرشاد ،كتعترب اؼبؤسسات الًتبوية اجملاؿ اغبيوم عملييت التعلم كالتعليم ُب ت
 (.15، ص 2007، ر) عبد اللطيف دبو الفعاؿ لئلرشاد ُب صبيع أكباء العآب 

ربقيق  إٔبفأنو يعرؼ اإلرشاد النفسي بأنو عبلقة متبادلة بُت شخصُت ، كىذه العبلقة ترمي  ( سامي محمد ملحم)  أما
غاية أك ىدؼ، أف يقـو فيو أحدنبا كىو األخصائي النفسي بتوظيف خربتو ؼبساعدة الشخص اآلخر كىو العميل ،حىت 

 2001) سامي ؿبمد ملحم ،اؼبقابلة إذ يتم اإلرشاد ُب ىذه اؼبقابلة  ىييغَت من نفسو كمن بيئتو ، ككسيلة ىذه العبلقة 
 (.37،ص

كننا القوؿ بأف اإلرشاد ىو عملية تعلم اجتماعي ، حيث تتم ىذه العملية بُت طرفُت كعلى ضوء التعريفات السابقة يب
أكؿ ما هتدؼ أحدنبا يصطلح عليو اؼبرشد ، كىو القائم بالعملية اإلرشادية كىو الذم يبتلك اؼبعلومات كاغبقائق ، كاليت 

 (.196،ص2000لدم،ديب اػبا)أإليو ىو مساعدة الفرد على فهم كمعرفة إمكاناتو كدكافع نشاطو
يعتقد البعض أف اإلرشاد خدمات أك عملية تقدـ إٔب اؼبرضى كأصحاب  : المفاىيم الخاطئة لإلرشاد النفسي -2

،صوابو أف اإلرشاد النفسي خدمات أك عملية تقدـ إٔب العاديُت كإٔب أقرب  ئاؼبشكبلت فحسب ، كىو اعتقاد خاط
 ء. اؼبرضى إٔب الصحة كأقرب اؼبنحرفُت إٔب السوا

صوابو أف اإلرشاد النفسي  ئيعتقد البعض أف اإلرشاد قاصرا على اغبياة االنفعالية للفرد فحسب ، كىو اعتقاد خاط
ليس على اغبياة االنفعالية للعميل فحسب ، كلكنو يتناكؿ صبيع جوانب شخصيتو ككل جسميا عقليا كاجتماعيا 

 كانفعاليا .
عملية البد أف تتم ُب مراكز إرشادية ....أك ُب عيادة نفسية ،كىو اعتقاد يعتقد البعض أف اإلرشاد النفسي خدمات أك 

خاطئ صوابو أف اإلرشاد النفسي خدمات أك عملية تقدـ ُب أم مكاف مناسب كيضمن قباحها سوءا كاف مركز إرشاد 
 .(47، 46، ص 2003) ؿبمد علي كامل ،أك عيادة نفسية أك مدرسية 

شاد النفسي أنو ؾبرد خدمات يقدمها أخصائي كاحد ،كالصحيح أف اإلرشاد النفسي من االعتقادات اػباطئة عن اإلر 
عملية تتضمن تقدًن خدمات على يد فريق من اؼبتخصصُت مثل اؼبرشد النفسي كاؼبرشد اؼبدرسي كاألخصائي النفسي 

  .(20،ص2011)طو عبد العظيم حسُت ،كغَته 
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 :نماذج اإلرشاد النفسي -3
ُب ؾباؿ اإلرشاد مباذج تصنف عملية اإلرشاد ُب صورة خطوات متتابعة يبكن للمرشد أف يهتدم  الباحثُت نقدـ كثَت م

    :هبا ُب عملو مع اؼبسًتشد كفيما يلي بعض األمثلة من ىذه النماذج 
 .( (hill&obrienنموذج ىيل وأبرين  -3-1

عمل الستخداـ اؼبهارات اإلرشادية ُب قيادة  مبوذج اؼبساعدة ذك اؼبراحل الثبلث ، كالذم يعترب إطار ىيل وأوبرينقدـ 
كتوجيو اؼبسًتشدين أثناء عملية استكشاؼ االىتمامات كاؼبشكبلت ، كالوصوؿ إٔب فهم أعمق لتلك اؼبشكبلت كعمل 

 تغيَتات ُب حياهتم .
ًتشد، كاإلرشاد كتعليمية كاسعة ، كيعتمد على نظرية اإلرشاد اؼبتمركز حوؿ اؼبس ةكيقـو النموذج على خربات إكلينيكي

كالنظريات اؼبعرفية كالسلوكية ، كيتطلب تطبيق ىذا النموذج من اؼبرشد أف يفهم الفلسفة العامة لو، كللنظريات  التحليلي
 عليها كتعلم اؼبهارات البلزمة لكل مرحلة من مراحلو كيتكوف ىذا النموذج من ثبلث مراحل ىي: يرتكز اليت

 ف المرحلة األولى: مرحلة االستكشا-أ
يشَت مصطلح االستكشاؼ إٔب أف اؼبرشد قد أصبح مندؾبا كمشًتكا ُب العملية اإلرشادية ،فبا يبكنو من استكشاؼ 

بتلك العملية ،كيبكن معرفة مدل ذلك االندماج من خبلؿ تعبَتات  ةاألفكار كاؼبشاعر، أك التصرفات اؽبامة اؼبرتبط
، قلق( أك السلوؾ الغَت اللفظي مثل )اإلشارات اؼبسموعة اؼبسًتشد اللفظية اػباصة باؼبشاعر مثل )سعيد،حزين
 .،كحركات األيدم كحركات الرأس كحركات اعبسم ( 

 المرحلة الثانية :مرحلة التبصر -ب

يشػػَت مفهػػـو التبصػػر إٔب فهػػم اؼبسًتشػػد لنفسػػو ، كمعرفػػة أسػػباب سػػلوكو كأفكػػاره كمشػػاعره ، كيشػػتمل التبصػػر علػػى خػػربة 
كالتبصػػػر ىػػػاـ للمسًتشػػػد ألنػػػو يسػػػاعد ُب رؤيػػػة  دراؾ نفسػػػو كالعػػػآب مػػػن حولػػػو بطريقػػػة جديػػػدة،يسػػػتطيع اؼبسًتشػػػد معهػػػا إ

كيفهػم سػبب تصػرفاتو كتفكػَته كمشػاعره كيسػاعده  واألشياء بشػكل جديػد ،كيعمػق فهمػو لذاتػو كهبعلػو يتحمػل مسػؤكليات
أفكػار كيسػتخدموف خػرباهتم اػباصػة ُب إهباد بدائل أفضل غبل مشكبلتو ،كيقدـ اؼبرشدكف ُب ىذه اؼبرحلة مػا لػديهم مػن 

مػػن أجػػل مسػػاعدة اؼبسًتشػػد ُب رؤيػػة األشػػياء بطريقػػة جديػػدة ،كيعملػػوف جبػػد ُب ىػػذه اؼبرحلػػة ؼبعرفػػة اؼبعػػاين كإعػػادة تركيػػب 
،كىدؼ اؼبرشد األساسي ُب ىذه اؼبرحلة ،ىو تعزيز التبصػر لػدل اؼبسًتشػد كتقويتػو كبنػاء فهػم جديػد  ااػبربات أك تعديله

يػػد دكره ُب حػػدكث اؼبشػػكبلت كاسػػتمرارىا ،كلتحقيػػق ىػػذه األىػػداؼ يركػػز اؼبرشػػد ُب العمليػػة اإلرشػػادية علػػى لديػػو لتحد
التعليم كالتغيَت ، كيقدـ التغذية الراجعة لسلوؾ اؼبسًتشد ُب اعبلسات اإلرشادية كيساعده ُب مبو كتطور ىػذه السػلوكيات 

 (.67،ص،2008ؿبمد أضبد خداـ مشاقبة، )د اغبالية
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  لمرحلة الثالثة :مرحلة العملا-ج

بعد انتهاء مرحلة االستكشاؼ كحصوؿ اؼبرشد كاؼبسًتشد على التبصر بطبيعة اؼبشكلة كأسباهبا فقد أصبحا اآلف 
مستعدين ؼبرحلة العمل ،حيث يقـو اؼبرشد دبساعدة اؼبسًتشد ُب اختيار البدائل ؼبواجهة اؼبشكبلت ، كمساعدة 

 ار أك اؼبشاعر أك السلوؾ .اؼبسًتشد ُب بدء تغيَت األفك

 :أىداف مرحلة العمل -د

 تتمثل أىداؼ مرحلة العمل بالنسبة للمرشدين ُب:

   .اعبديدة اؼبمكنة تمساعدة اؼبسًتشدين على اكتشاؼ السلوكيا -

 (.67،66)دؿبمداضبد خداـ مشاقبة،نفس اؼبرجع،ص،مساعدهتم ُب تقرير األعماؿ كتسهيل مهارات النمو البلزمة للتنفيذ  -

  .تقدًن التغذية الراجعة حوؿ ؿباكالت التغيَت -

   .مساعدهتم ُب تقييم العمل ، ُب كضع اػبطط -

كيقـو اؼبرشد ُب ىذه اؼبرحلة بقيادة ربرؾ اؼبسًتشد كبو ازباذ قرارات كتغيَتات تعكس فهمو اعبديد لنفسو ،كيقـو 
التغيَت كُب بعض اغباالت يقـو اؼبرشد بتعليم اؼبسًتشد  د ُبالطرفاف معا باستكشاؼ فكرة التغيَت ، كربديد إرادة اؼبسًتش

اؼبهارات اليت وبتاجها لعمل تغيَتات ُب حياتو ،كقد يساعده ُب تطوير اسًتاذبيات تساعده أثناء ؿباكلتو القياـ 
على بسلوكيات جديدة كيقـو الطرفاف دبواصلة تقييم ـبرجات تنفيذ اػبطط ،كعمل ؼبساعدة اؼبسًتشد ُب اغبصوؿ 

 كمساعدتو ُب اكتشاؼ َتـبرجات مرغوب فيها  كيستمر اؼبرشد ُب التعرؼ على مشاعر اؼبسًتشد حوؿ عملية التغي
 .(67,66،ص،2008ضبد خداـ مشاقبة،أ)دؿبمد األفكار كاؼبشاعر حوؿ العمل أثناء ىذه اؼبرحلة.

 :(WILLIAMSON) نموذج وليامسون -3-2
ادية مشتقا من نظرية السمات ك العوامل كيتكوف ىذا النموذج من ست مبوذجا للعملية اإلرش" وليامسون" كضع

  :خطوات ىي
 اؼبطلوبة ٍب صبعها بوسائل صبع اؼبعلومات كمن مصادرىا اؼبتعددة . كيشمل ربديد اؼبعلوماتالتحليل: * 
 صياغة اؼبعلومات اليت ًب اغبصوؿ عليها كمعرفة تفاعلها كترابطها  التركيب :* 
  عرؼ على أسباب اؼبشكلة كتفاعلها .الت التشخيص:* 
 .التوقع احملتمل دبستقبل اغبالة المآل:* 
 ( BRAMMER&SHOTER 1977) نموذج برامر وشو ستروم  -3-3

 كيطلق على ىذا النموذج مبوذج اإلرشاد احملقق للذات كيتكوف ىذا النموذج من سبع خطوات ىي:
 * ربديد مشكلة اؼبسًتشد كمدل حاجتو لئلرشاد. 

 اإلرشادية.بناء العبلقة * 
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 اإلرشاد.* ربديد أىداؼ 
 األىداؼ. ك* العمل على اؼبشكبلت 

 * تسهيل الوعي .
 *زبطيط برامج العمل .

 (75,74ص ،نفس اؼبرجع،)ؿبمد اؼبشاقبو* تقيم النتائج كإهناء اإلرشاد. 
 (OKUN)1976وكون أنموذج  - 3-4

 أبعادوذج العبلقات اإلنسانية حيث ترل أف ىناؾ ثبلث كىو قائم على أساس من مب ككوفأقدمت ىذا النموذج 
 االقضاي -3اؼبهارات -2اؼبراحل   -1 أساسيو لئلرشاد ىي :

 أوال : المراحل .
     كتنقسم اؼبراحل إٔب ؾبموعتُت كنبا : العبلقات كاإلسًتاتيجيات 

 التفهم (،التطابق ،) تنمية الثقة العالقات 
االستكشاؼ اؼبكثف للمشكلة    -كضع إطار للعبلقة اإلرشادية  د  -لة اؼبعركضة ج استيضاح اؼبشك -ب البداية -أ 
 األىداؼ اؼبمكنة للعبلقة اإلرشادية  -ق

تقوًن  -استخداـ الطرؽ د -ج زبطيط الطرؽ -االتفاؽ اؼبتبادؿ على األىداؼ احملددة ب -الطرؽ (:أاإلستراتيجيات)
  .اؼبتابعة  -اإلهناء ك -الطرقو ق

 وابجاإلست-أدراؾ الرسائل غَت اللفظية  -االستماع للرسائل اللفظية  -)تشمل مهارات االتصاؿ ( لمهارات :ثانيا:ا
 لنوعُت من الرسائل 

 .القضايا اؼبعرفية -القيم . -:كتشمل القضايا :ثالثا :القضايا 
 ( CARKHUF) نموذج كاركوف: -3-5

من اؼبرشدين ىذا النموذج ُب كيأخذ النموذج ُب اعتباره مستوين طور كاركوؼ كزمبلءه مبوذجا للمساعدة كقد تبٌت كثَت 
 أكؽبما يتصل باؼبرشد كيشتمل على أربع مهارات ىي :

أما اجملموعة الثانية متصلة باؼبسًتشد ،كتشمل جوانب التعلم  اؼببادأة -التفهم ك اؼبشاركة -اإلستجابو  -اغبضور  -
 التصرؼ -التعرؼ أك التفهم  -االستكشاؼ  -لدل اؼبسًتشد كىى ثبلث جوانب :

االستكشاؼ يبكن أف  أفكيربط كاركوؼ بُت اؼبستويات الثبلث للتعلم كبُت النظريات اؼبختلفة لئلرشاد حيث يرل 
 يرتبط بنظريو العبلج اؼبتمركز حوؿ اؼبسًتشد اليت كصفها ركجرز .
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 نظريات اإلرشاد النفسي: -4
على النظريات اليت يقـو عليها اإلرشاد  ف اؼبرشد الطبليب حباجو كبَته للتعرؼ يتفق اؼبشتغلوف بالتوجيو كاإلرشاد على أ

اؼبمارسة اؼبهنية لعمل اإلرشاد ،حيث أف ىذه النظريات سبثل خبلصة ما قاـ هبا  كذلك يعود ألنبية تطبيقاتو أثناء
اؼبتوقعة للمشكبلت اليت الباحثوف ُب ؾباؿ السلوؾ اإلنساين، كاليت كضعت ُب شكل إطارات عامو تبُت األسباب 

كيعاين منها الطالب أك اؼبسًتشد كما ترصد الطرؽ اؼبختلفة لتعديل ذلك السلوؾ كما هبب على اؼبرشد القياـ بو لتحقيق 
 ذلك الغرض ،كيبكن استعراض ىذه النظريات على كبو التإب :

 :الذات نظرية-4-1

 إف ككاقعيوف، لؤلماـ يتحركوف نيوف اجتماعيوف،عقبل البشر أف تقر فنظريتو روجرز كارل النظرية ىذه صاحب
 عن ناذبة فعل ردكد ىي كإمبا ضبطها، ينبغي تلقائية انفعاالت ليست كالعدكانية كالغَتة للمجتمع اؼبضادة االنفعاالت

 فإف الدفاعية من الناس يتخلص فحينما كغَتىا، كاألمن كاالنتماء اغبب دكافع كىي منها أنبية أكثر دكافع إحباط
 ألهنا العدكانية دكافعهم بضبط لبلنشغاؿ حاجة تكوف ال كحينئذ كبناءة، لؤلماـ كمتقدمة إهبابية تكوف استجاباهتم

 تساىم اليت العوامل فهم على القدرة لديهم كاألفراد البعض، بعضها مقابل ُب للحاجات توازنا ؿبدثة ذاتيا تنظم سوؼ
 .(234، ص1994ؿبركس، )ؿبمدالذات، ربقيق كبو لاؼبي ىو التوافق إٔب اؼبيل إف ،توافقهم عدـ ُب

 مثل غياب كُب معينة، شركطا تتوافر أف بشرط ذاتو كيضبط كينظم يوجو أف الطاقة لديو الفرد إف"ركجرز يقوؿ ككما 
 ُب طاقتو الفرد تنمية روجرز كيشبو "خارجو من كتنظيم ضبط ىناؾ يكوف أف إٔب حاجة ُب الفرد يصبح الظركؼ ىذه
 يكوهنا صورة دبثابة كىي الضركرية، بالطاقة نفسها تزكد حيث اؼبناسبة الظركؼ ؽبا هتيأ عندما البذرة بنمو لةاغبا ىذه
 .(235، صنفس اؼبرجعؿبركس، )ؿبمد :من كتتكوف للفرد الداخلي العآب الذات كتعكس نفسو عن الفرد

 فإف عامة كبصفة الفرد فعبل، يكونو ما عٍتت كىي الذات، مفهـو مركز ىي اغبقيقية الذات تعترب :الحقيقية الذات/أ
 علم من األخَتة فهذه ٍب كمن اغبقيقية، الذات عن نزيح الغطاء أف اؼبستحيل من اغبقيقي فيصبح الواقع يشوىوف األفراد
 .كحده اهلل

 ؿببوبا الفرد فأ فإدراؾ البيئة، كمع آخرين أناس مع التفاعبلت خبلؿ من ينمو اعبانب ىذا إف:المدركة الذات /ب
  .لو قيمة ال أنو على ذاتو سَتل فإنو لو قيمة ال أكلو  أنبية ال أنو فردا تعلم إذا كذلك، ترل الذات فإف كمقبوال
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 وباكؿ الفرد فإف األحياف معظم كُب خاصة، بطريقة فيو يفكركف اآلخرين أف على الفرد يدرؾ :االجتماعية الذات /ج
 الذات بُت فجوة ىناؾ تكوف عندما الداخلية الصراعات اآلخرين كتنشأ بجان من التوقعات ىذه مستول إٔب يعيش أف

 . االجتماعية كالذات اؼبدركة

 الذات الذات كتعكس من اؼبثإب اعبانب ىو كىذا ربقيقها، إٔب يتطلعوف طموحات ؽبم األفراد إف :المثالية الذات/د
 حىت التطور ُب كتستمر الطفولة ُب تبدأ اؼبثالية الذات أف havgurst ىافجورست كيقوؿ يعملو أف اؼبرء يود ما اؼبثالية
 .(235ؿبركس،نفس اؼبرجع، ص )ؿبمداؼبتأخرة  اؼبراىقة

 :النظريةتطبيقات  4-1-1
 يبكن للمرشد اؼبدرسي إتباع اإلجراءات التالية :

ة ليحاكؿ اؼبرشد الطبليب اعتبار اؼبسًتشد كفرد كليس مشكلو ليحاكؿ اؼبرشد الطبليب فهم اذباىاتو كأثرىا على اؼبشكل-أ
فهم اذباىاتو كأثرىا على مشكلتو من خبلؿ ترؾ اؼبسًتشد يعرب عن مشكلتو حبرية حىت يتحرر من التوتر االنفعإب 

       .الداخلي
 األٌب:مراحل اليت يسلكها اؼبرشد ُب ضوء ىذه النظرية تتمثل ُب -ب
  مرحلة االستطالع واالكتشاف:*
ت اليت تعيق اؼبسًتشد كتسبب لو القلق كالضيق كالتعرؼ على جوانب القوه لديو الصعوبا ن التعرؼ علىيبك -

كأقربائو كهتدؼ  كمدرسيو كأصدقائو لتقويبها كاعبوانب السلبية من خبلؿ اعبلسات اإلرشادية كمقابلة كٕب أمره أك إخوتو
  .يريد منها ُب ربقيق أىدافو كماابية هبىذه اؼبرحلة إٔب مساعدة اؼبسًتشد علي فهم شخصيتو كاستغبلؿ اعبوانب اإل

ؽبا  كُب ىذه اؼبرحلة يزيد كعي اؼبسًتشد كيزيد فهمو كإدراكو للقيم اغبقيقية اليتمرحلة التوضيح و تحقيق القيم :* 
 .جود لدل اؼبسًتشد و مكانو لديو من خبلؿ األسئلة اليت يوجهها اؼبرشد كاليت يبكن معها إزالة التوتر اؼب

تعتمد علي توضيح اؼبرشد ؼبدل التقدـ لدل اؼبسًتشد ُب االذباه اإلهبايب كتأكيده االستجابات : المكافأة وتعزيز*  
،ص  2008)ؿبمد أضبد خداـ مشاقبة،ةف ذلك يبثل خطوه أكليو ُب التغلب على االضطرابات االنفعاليأب ،للمسًتشد

 النمائية على النواحي صعوبات من جهونواو ي ما على التغلب ُب التبلميذ، مساعدة أثناء اؼبدرسي اؼبرشد كيركز(.145
 نظرية تطبيقات ،كأىم النمو االجتماعي على كمساعدهتم ، لديهم الذات ربقيق شأنو من ما كل تيسَت على فيعمل
 :مايلي  اؼبدرسي اإلرشاد ُب الذات

 .415 ) ص،  2005 ، الداىرم صاح)اؼبدرسُت  مع بالتعاكف إرشادية برامج كضع - 
 رمضاف) النصائح يقدـ كال األحداث بتفسَت يقـو كال اؼبعلومات، عن يبحث كال األسئلة، اؼبدرسي ؼبرشدا يوجو ال -

 . 204)ص،  2001، القذاُب
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 إٔب التطابق عدـ من االنتقاؿ ٍب بالذات، الصلة ذات اؼبشاعر ظهري فبا اػبربة، أسلوب كتغيَت اؼبشاعر تسهيل -
  .تقبلي جو ُب ياذات التواصل أسلوب تغيَت ٍب التطابق،

 إحساساتو تتدفق كتنظيم كيانو من اؼبسًتشد فيها يقًتب اليت اػبطوة كىي للخربة، اؼبعرفية اػبرائط رسم تسهيل-
 الفيزيولوجية العبلمات كتظهر ،ةبدرجة كبَت  مقبولة كتصبح للخربة، اغبقيقية اؼبعاناة كتظهر خرباتو، كتتمايز كمشاعره
 .الراحة عن الدالة

 اؼبسًتشد، أصبح عليها اليت الذات إدراؾ يتم كفيها اؼبنطقية، العبلقات إقامة أك الربط، ُب اؼبسًتشد أسلوب تغيَت -
 .)183،184 ص ، 2005 سعفاف، ؿبمد )ىو من معرفة ُب مرجعي كإطار

 :(gestalt counseling theory)الجشتالتي اإلرشاد نظرية -4-2-
 فَتيدريك ىؤالء كمن النفسي، اإلرشاد ميداف ُب اجملاؿ ظريةن تطبيق اعبشتالت، مدرسة علماء بعض حاكؿ
 كإمبا  ما بسلوؾ قيامو عن أسباب اؼبسًتشد نسأؿ أف اؼبهم من ليس أنو يرل حيث (frederick or fritz perls)بَتلز
  السلوؾ حدكث ةبإمكاني التنبؤ إٔب هتدؼ السلوكية اليت يعارض ما كىذا ، اآلف اؼبسًتشد يفعلو ما إٔب االىتماـ توجيو

 .214 )ص،  2001 ، القذاُب رمضاف )
 

 : للنظرية األساسية المفاىيم -2-1- 4
 .كلو طار الشخصإ خارج األجزاء فهم يبكن كال األجهزة، من ؾبموعة كليس وى يتجزأ ال كل : الشخص-
 .كللواقع لنفسو اؼبتفهم الشخص ىو الصحيح اإلنساف إف : النفسي المجال-
 .كمدركاتو بأحاسيسو الوعي على قادر افاإلنس : الوعي-
 ليس كاعبسمي للسلوؾ العقلي كاعبانب ، البدنية األنشطة من أقل بطاقة اقبازه يتم كلي نشاط :العقلي النشاط-

 . مستقلُت
 .للكل الداخلية بالطبيعة ؿبكومة اعبزئية كالعمليات الفردية، بعناصره ؿبكوما ليس :الكلي السلوك -
 ) 421 ،ص 2003 اػبطيب، صاّب (ىي  كما ذاتو ربقيق كىو كاحد فطرم ىدؼ لو افإنس كل :لهدفا -
   : كىي أساسية مفاىيم من تتكوف :الشخصية -

 . ( the holistic principale)الكلي  التكوين مبدأ -أ
 إحدل ترب فالغرائز تصن صبيع كأف اعبنس كغريزة اعبوع غريزة ىناؾ أف بيرلز كيرل instincts ): (الغرائز -ب

 .الغريزتُت ىاتُت
 اؼبطلق العآب من باختيار أجزاء الذاٌب عاؼبو الفرد منو يشتق موضوعيا، عاؼبا ىناؾ أف يفًتض :(reality)الواقع  -ج
 .الواقعية ىي كىذه منتظم بل إدراكو فقط مستقببل ليس كالفرد اػبلفية أك الشكل إٔب تعود فهي كبذلك ؼبيولو تبعا
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 .كبيئتو الفرد بُت التفاعل نقطة كىو: (the contact boundary)االتصال حد -د 
 . اإلشباع اغباجة على إغباح درجة حسب البيئة أك باجملاؿ الفرد تصاؿا تنظيم على تعمل (the ego)األنا -ه
 الًتكيز لةأمس االذباه ىذا يوٕب، ) 421،423 السابق،ص اػبطيب، مرجع صاّب ( اآلخرين تقدير إٔب اغباجة : التقدير -و

 الوجو، كتعبَتات العضبلت كتوتر اعبسم كىيئة ،كاالنفعاالت كاغبركات كاألحاسيس الشعور ليشمل كيتسع الوعي، على
  ) 214،115 ص 2001 ،القذاُب رمضاف (احمليط باؼبسًتشد  البيئي الوسط تقبل يشمل كما

 : المدرسي اإلرشاد في النظرية تطبيقات-4-2-2
 أك اليأس أك بأك الغض الكره مشاعر لديهم الذين أكلئك خاصة ، اؼبدرسة ُب اؼبراىقُت مع مباشرة تطبيقات ىناؾ
  428 )ص، السابق ،اؼبرجع اػبطيب صاّب(فاشلوف أهنم على أنفسهم ٔبإ ينظركف الذين
 : مايلي اعبشتاليت اإلرشاد استخداـ أساليب كمن

 أك اؼبنسية األجزاء اؼبسًتشد تذكر من يطلب حبيث األحبلـ، تفسَت على بيرلز ركز ( dream work)::الحلم  عمل*
 :الذاٌب الوعي إٔب الوصوؿ أجل من الشخصية، من اؼبفقودة

 اؼبرشد منو بآخر كيطل شخص على شيئا اؼبسًتشد يسقط حيث (playing the projection) :اإلسقاط لعب * 
 كالتعاطف اآلخرين، عآب كبالدخوؿ إٔب اؼبسًتشد بو يشعر ما حوؿ اعتقاده عن يعرب كأف الشخص، ذلك دكر لعب
 . اآلخرين كبو مدل زبيبلتو اؼبسًتشد يكتشف ، صحيحا يكن ٓب إسقاطو أف كباكتشاؼ معهم،

 يرفضها، أنو أك هبا ليس كاعيا نفسو من أجزاء اسًتجاع ُب اؼبسًتشد يساعد ( empty chair ) :الخالي الكرسي *
 تصور اؼبسًتشد من كيطلب آخر، مع شخص هبا يتصرؼ أف يفضل اليت ةبالطريق دكر، للعب فرصة للمسًتشد كيعطي
 رمضاف (حوار ُب الشخص ذلك كتارة نفسو تارة معو باالنتقاؿ، يتحدث خإب، كرسي على أمامو جالس شخص
 .) 426،227 ص ،السابق اؼبرجع ،القذاُب

 للدراسة، حببو قناع اؼبرشدإ وباكؿ تلميذ حالةك للكبلـ، اؼبصاحبة اعبسم لغة على :الًتكيز األجسام لغة على التركيز *
 2001القذاُب، رمضاف (للمذاكرة عدـ حبو كتعٍت بعد فيما يًتصبها اليت العبارة إٔب باإلشارة اليدين، حركة كاستعماؿ

 .229 ) ص،
 نظرية العالج المعرفي السلوكي:   -4-3

ثة نسبيا ،كقد نتج عن إدخاؿ العمليات اؼبعرفية إٔب حيز يعد العبلج اؼبعرُب السلوكي أحد أساليب العبلج النفسي اغبدي
كأساليب العبلج السلوكي ، حيث من اؼبؤكد كجود ارتباط بُت التفكَت ك االنفعاؿ السلوكي ، كقد شهدت بداية ىذا 

عبلج اؼبنحٌت العبلجي ظهور ثبلثة مباذج عبلجيو ارتبط كل منها باسم صاحبو ، فجاءت ىذه النماذج على التوإب "ال
ك" العبلج العقبلين العاطفي "كارتبط باسم )ألربت  (A،BECK)(رون بيك أ) اؼبعرُب السلوكي "كارتبط باسم العآب 

( ARON,BECKركف بيك )أتعديل السلوؾ اؼبعرُب ،يقًتف العبلج اؼبعرُب ا لسلوكي باسم وELLIS  ،(Albert)أليس( 
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ا يفكر فيو الفرد كما يقولو حوؿ نفسو كأرائو كمثلو تعد صبيعا كيقـو ىذا النموذج العبلجي على فكرة مؤداىا أف م
الفرد خبلؿ حياتو من  وككذلك اذباىاتو دبثابة أمور ىامو كذات صلو كثيقة بسلوكو الصحيح أك اؼبريض ،كأف ما يكتسب

ض معلومات كمفاىيم كصيغ للتعامل يستخدمها صبيعا ُب التعامل مع مشكبلتو النفسية اؼبختلفة اليت تعًت 
 حياتو،كاإلنساف يشوه اؼبعلومات كيدرؾ األشياء بطريقة خاطئة ،األمر الذم يًتتب عليو تفكَت خاطئ كغَت كضيفي .

أف االضطرابات النفسية تنشأ كنتيجة لعدـ االتساؽ بُت النظاـ اؼبعرُب الداخلي للفرد كبُت اؼبثَتات  بيككما يرل 
كتفسَتىا عن طريق النظاـ اؼبعرُب الداخلي الذم يبيزه ، كيبدأ ُب االستجابة اػبارجية اليت يتعرض ؽبا ذلك الفرد كربليلها 

 للمواقف ك األحداث اؼبختلفة انطبلقا من تلك اؼبعاين اليت يعطيها ؽبا .

كلكن ُب أكقات ،أكمن قبل نفس الفرد  ،كقد تكوف ىناؾ ردكد فعل انفعاليو متباينة للموقف الواحد باختبلؼ األفراد  
كتتوقف طبيعة  ف كل موقف أك حدث يكتسب معٌت خاصا وبدد استجابة الفرد االنفعالية ذباىو ،إبذلك فك  ،ـبتلفة

االستجابة االنفعالية ، لدل الفرد على إدراكو لذلك اؼبوقف أك اغبدث ،كإذا كاف اإلدراؾ للواقع مشوشا تكوف النتيجة 
 .اؼبنطقية ىي حدكث االضطرابات النفسية 

ُب على دكر العمليات العقلية بالنسبة للدكافع كاالنفعاالت كالسلوؾ حيث تتحدد االستجابات كيركز العبلج اؼبعر 
االنفعالية كالسلوكية اػباصة بشخص ما عن طريق كيفية إدراكو كتفسَته كاؼبعٌت الذم يعطيو غبدث ما ،كيسلم العبلج 

لنفسية تعتمد إٔب حد بعيد على اؼبعتقدات الفكرية اؼبعرُب بأف كثَتا من االستجابات الوجدانية كالسلوكية كاالضطرابات ا
اػباطئة كاليت يبينها الفرد عن نفسو كعن العآب احمليط بو ،كمن ٍب فيجب أف تعتمد سياسة العبلج النفسي على تغيَت 

 (.143،ص2009،دأبوأ سع)أضبد مفاىيم اؼبسًتشد كإعادة تشكيل مدركاتو حىت يتيسر لو التغيَت ُب سلوكو 
 تطبيقات ىذه النظرية في اإلرشاد: -4-3-1
 تدريب اؼبسًتشد على التعرؼ على أمباط التفكَت التلقائية اليت تتم عن فهم خاطئ لؤلمور كالواقع . -أ

 األمور بطرؽ أخرل  إدراؾتدريب اؼبسًتشد على التعامل مع تلك األفكار دبوضوعيو ،إذ يتم مساعدتو  -ب
 .(1994)اػبطيب اػباطئة كغَت التكيفيو  تشجيع اؼبسًتشد على تصويب األفكار -ج

 كىناؾ عدد من األساليب اليت تستخدـ خبلؿ ىذا االذباه العبلجي منها 
   .التعرؼ على األفكار التلقائية اؼبشوىة كالعمل على تصحيحها -د
 .اإلبعاد كالًتكيز -ه
 .تدرهبيالتحصُت ال- التخلي عن اؼبطالب -الوصوؿ لدقة االستجابات  -ملء الفراغ  -و

 :االنفعالي نظرية اإلرشاد العقالني -4- 4
ليس "كىو عآب نفسي إكلينيكي اىتم بالتوجيو كاإلرشاد اؼبدرسي ك اإلرشاد الزكجي إلبَتت أصاحب ىذه النظرية ىو" 

 ف أفكارىم تؤثر على سلوكهمأك  ،الناس ينقسموف إٔب قسمُت كاقعيوف غَت كاقعُت  فأبكترل ىذه النظرية  ،كاألسرم 
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 االنفعاليةفهم بالتإب عرضو للمشاعر السلبية مثل القلق كالعدكاف كالشعور بالذنب بسبب تفكَتىم البلكاقعي كحالتهم 
كبذلك فالسبيل للتخلص من اؼبعاناة ىو ،درجة إدراكو  زيادةك كاليت يبكن التغلب عليها بتنمية قدرة الفرد العقلية ،

كىو يرل أف اؼبشكبلت النفسية ال تنجم عن األحداث كالظركؼ ،عقبلنية التخلص من أمباط التفكَت اػباطئة كغَت ال
كإمبا عن تفسَت اإلنساف كتقييمو لتلك األحداث كالظركؼ حبد ذاهتا  كإمبا عن تفسَت اإلنساف كتقييمو  ،حبد ذاهتا 

 .(139،ص 2011)أضبد عبد اللطيف أبو أسعد لتلك األحداث كالظركؼ 
لئلنساف ُب أف ىناؾ تشابكا بُت العاطفة كالعقل أك التفكَت كاؼبشاعر حيث  االنفعإبين ُب العبلج العقبل إليسكتركز 

يتعاطفوا كيتصرفوا ُب كقت كاحد ،لذلك فإهنم ذك رغبة كإدراؾ كحركة كنادرا ما يتصرفوف  يفكركايبيل البشر إٔب أف 
،كنادرا ما يتعاطفوف  كاالستنتاجاتالذكريات ا ُب شبكة من التجارب السابقة ك هأعماؽبم اغبالية يتم فهمك  ،بدكف إدراؾ
ما دامت مشاعرىم ؿبددة دبوقف معُت كبأنبيتو كىم نادرا ما يتصرفوف دكف التفكَت كالتعاطف مادمت  ،دكف تفكَت

.)أضبد عبد اللطيف ىذه العمليات تزكدىم بأسباب للتصرؼ ،كما أف سلوكهم ىو كضيفة لتفكَتىم كتعاطفهم كعملهم 
 .(139،ص 2011أبو أسعد 

  النظرية:تطبيقات  -4-4-1
 يبكن للمرشد الطبليب من خبلؿ ىذه النظرية القياـ باإلجراءات التالية :

ذبعلو ك اليت يعتقد هبا اؼبسًتشد كاليت تؤثر على إدراكو  اؼبنطقيةأم معرفة األسباب غَت ،أنبية التعرؼ على اؼبشكلة  *
  .مضطربا

شد عن طريق التخلص من أسباب اؼبشكلة ليصل إٔب مرحلة االستبصار للعبلقة إعادة تنظيم كإدراؾ كتفكَت اؼبسًت -*
                                                     .نفعاليو كاألفكار كاؼبعتقدات كاغبدث الذم كقع فيو اؼبسًتشد لئلبُت النواحي ا

ؼبسًتشد للتغلب على التفكَت البل منطقي  :             من األساليب اؼبختلفة اليت سبكن اؼبرشد الطبليب من مساعدة ا -أ
 إقناع اؼبسًتشد على جعل ىذه األفكار ُب مستول كعيو كانتباىو كمساعدتو علي فهم غَت) البلمنطقيو( منها لديو  -ب
 . االنفعإبف ىذه األفكار سبب مشاكلو كاضطرابو أتوضيح اؼبرشد للمسًتشد ب -ج
  .ة كمساعدتو على اؼبقارنة بُت األفكار اؼبنطقيةتوضيح األفكار اؼبنطقي -د
الية اعتمادا على عألفكار البلمنطقيو اؼبوجودة لديو ليصبح أكثر فا تدريب اؼبسًتشد على إعادة تنظيم أفكاره كتغيَت -ه

 نفسو ُب اغباضر كاؼبستقبل . 
 االستبصار لكسب ثقة اؼبسًتشد.إتباع اؼبرشد الطبليب ألسلوب اؼبنطق كاألساليب اؼبساعدة لتحقيق عملية  -و
ىم أ استخداـ أساليب االرتباط اإلجرائي كاؼبناقشات الفلسفية كالنقد اؼبوضوعي كأداء الواجبات اؼبنزلية كىى من-د

  .جوانب العملية اإلرشادية
 العمل على مهاصبة األفكار البلمنطقيو لدل اؼبسًتشد بإتباع األساليب التالية : -ذ
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  .ليب الدعاية اؽبدامة كاالكبرافات اليت يؤمن هبا الفرد غَتالعقبلينرفض الكذب كأسا -ل
نفس أبو أسعد ،)أضبد عبد اللطيف ره على القياـ هبذا السلوؾ اجبإنو خاطئ كٓب يتم أتشجيع اؼبرشد للمسًتشد  -م

 .(140،ص اؼبرجع
 :السلوكية النظرية- 4-5

ثناء أن ؾبموعو من العادات اليت يتعلمها الفرد كيكتسبها يرل أصحاب ىذه النظرية بأف السلوؾ اإلنساين عبارة ع
قول الكف كقول االستثارة اللتاف تسَتاف ؾبموعة  الدما غوىىمراحل مبوه اؼبختلفة ،كيتحكم ُب تكوينها قوانُت 

عملية  االستجابات الشرطية كيرجعوف ذلك إٔب العوامل البيئية اليت يتعرض ؽبا الفرد.. كتدكر ىذه النظرية حوؿ ؿبور
ف أكثر السلوؾ اإلنساين مكتسب عن طريق التعلم إف االتعلم ُب اكتساب التعلم اعبديد أك ُب إطفائو أك إعادتو، كلذ

 (. 59،ص 2007.)إخبلص ؿبمد عبد اغبفيظ،أجواء تعليمية معينو ك َت بإهباد ظركؼيكسلوؾ الفرد قابل لتعديل أك التغ

 الذم اؼبعيار يبثل يبكننا مشاىدتو الذم كالسلوؾ كالبيئة، الوراثية الصفات بُت تفاعل عملية ": أنو على السلوؾ يعرؼ
 ."اإلرشاد نتائج تقييم يتم خبللو من

 ،أك التغيَت للتعديل قابل الفرد سلوؾ كأف عن طريق التعلم، مكتسب اإلنساين السلوؾ أكثر أف السلوكي اؼبرشد كيرل
  ) . 147 ص،   2002 ، عيطة أبو سهاـ) معينة تعليمية كأجواء ظركؼ خلق طريق عن
 : للنظرية األساسية المفاىيم 4-5-1

 .متعلم اإلنساين السلوؾ معظم -
 .مثَت كلو استجابة ىو سلوؾ كل -
 .غَته عن الفرد سبيز اليت نسبيا الثابتة اؼبتعلمة السلوكية التنظيمات ىي:لشخصيةا -

 .دافع دكف تعلم ال (motive ) :الدافع  – :
 .تعزيزه ًب ذاإ كيقول يتعلم السلوؾ (reinforcement):لتعزيزا -
 .بدؿ الثواب بالعقاب شرطيا ارتبط ذاإ أك يبارس، ٓب ذاإ اؼبتعلم السلوؾ ختفاءإ (extinction)االنطفاء -
 .كاؼبمارسة التكرار طريق عن تتكوف كاليت ( habit):العادة -
 . اؼبتعلمة االستجابة أخرل تشبو ستجابةا على اؼبكررة، ستجابةاال تعميم ٔبإ الفرد ينزع (generalization)التعميم -
 ( learning ,delearning and relearning) :التعلم  عادةإو  التعلم ومحو التعلم -

 بتعلم االنطفاء بعد وبدثالتعلم  عادةإك  االنطفاء، طريق عن يتم التعلم كؿبو للخربة، نتيجة السلوؾ تغَت يعٍت فالتعلم
 104 ) ص،   2002، زىراف حامد) جديد  سلوؾ
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 :تطبيقات النظرية - 4-5-2
يقـو اؼبرشد الطبليب بتحمل مسؤكلياتو ُب العملية اإلرشادية كذلك لكونو أكثر تفهما للمسًتشد من خبلؿ قيامو 

 باإلجراءات التالية : 
 إٔب أىدافو.كضع األىداؼ اؼبرغوب فيها لدل اؼبسًتشد كمساعدتو من خبلؿ العمل معو حىت يصل  -
معرفة اؼبرشد الطبليب للحدكد كاألىداؼ اليت يصبوا إليها اؼبسًتشد من خبلؿ اؼبقاببلت األكلية اليت يعملها مع  -

 اؼبسًتشد.
 أدركو بأف السلوؾ اإلنساين مكتسب عن طريق التعلم كقابل للتغَت. -
تغَتات اليت تطرأ على اؼبسًتشد خارج نطاؽ معرفة أسس التعلم االجتماعي كمدل تأثَتىا على اؼبسًتشد من خبلؿ ال -

 اعبلسات اإلرشادية  .
 صياغة أساليب إرشاديو إجرائية عديدة ؼبساعدة اؼبسًتشد على حل مشكبلتو. -
توقيت التعزيز اؼبناسب من قبل اؼبرشد ليكوف عمبل مساعدا ُب ربديد السلوؾ اؼبطلوب من اؼبسًتشد كقدرتو على  -

 .(61)إخبلص ؿبمد عبد اغبفيظ،نفس اؼبرجع، صراد تعزيزه استنتاج ىذا السلوؾ اؼب
 زىراف حامد (االنطفاء) اإلغفاؿ كتدريب ،( )العقاب ) (السالب كالتعزيز) ( الثواب  (اؼبوجب التعزيز أسلوب استخداـ-
 . 108)، ص 2002، 

 مادية أشياء االهبايب كتقدًن للسلوؾ مكافأة تقدًن أساس على كيقـو :(reinforcement positive)االهبايب التدعيم -
 استخداـ ىو كالتلقُت (prompting and fading ):خفات إلا ك التلقُت .381 )ص،  2003، اػبطيب صاّب (للتلميذ
 سيدعم كقد وبأن اإلوباء، أك التلميح مع معُت بسلوؾ يأٌب لكي التلميذ، أداء احتماؿ زيادة على إضافية تساعد مثَتات
 كقفو من االخفات، كاؽبدؼ تسمى التلقُت كقف كعملية التعلم، بداية ُب مفيد كىو ،باإليباءات أك لفظيا التلقُت يكوف
 387 ). صاّب اػبطيب ،نفس اؼبرجع ،ص (نفسو على التلميذ اعتماد

  :    نظرية التحليل النفسي - 4-6
 ىي :             ويد مؤسس التحليل النفسي أف جهاز الشخصية يتكوف من ثبلث أبعاد رئيسيرك يفًتض ف

: كىو منبع الطاقة اغبيوية كمستودع الغرائز كمستقر الدكافع األكلية ،كالذم يسعى إٔب إشباعها بأم صوره كبأم الهو -
 البدائية لئلنساف قبل أف يتناكؽبا اجملتمع بالتهذيب .     هىوا لصور الهو شبن ك
ك اؼبثل العليا كاؼبعاير االجتماعية كالقيم الدينية ،كيعترب دبثابة :كىو مستقر الضمَت أك القيم أك األخبلؽ  األنا األعلى -

 سلطو داخليو أك رقيب نفسي يراقب كوباسب .
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فهي مركز الشعور كاإلدراؾ اغبسي اػبارجي  كمستقر اؼبثل العليا بُت مستقر الغرائز كربتل مكانا كسطااألنا : -
السلوؾ كاغبركة كاإلرادة كاؼبتكفل بالدفاع عن الشخصية كتوافقها ،  كالداخلي ،كالعمليات العقلية ،كالتفكَت اؼبشرؼ على

 كحل الصراع بُت مطالب اؽبوا كاألنا، كاألنا األعلى كبُت الواقع .
يت ىذه النظرية بشهرة كاسعة عند ظهورىا ُب الدراسات النفسية ،كخاصة ُب ؾباالت اإلرشاد النفسي كالصحة ظكقد ح

بأف الوعي اإلنساين يصنف على مستويُت نبا: الشعور كالبلشعور ،كتركز النظرية على ربويل النفسية ،كترل ىذه النظرية 
األفكار كالعواطف البلشعورية إٔب الشعورية حىت يعيدىا اؼبسًتشد كيعدؽبا ،كينطلق مؤسس النظرية من اعبنس كالعدكاف  

بة ،كما ركز على أثر الغرائز ُب السلوؾ من مثل سوء التكيف كالعصا،كعاملُت كحيدين عن صبيع اؼبشكبلت النفسية 
اإلنساين خبلؿ السنوات اػبمس األكٔب من عمر اإلنساف ،كاليت ظباه خربات الطفولة ،كاعتربهتا النظرية اؼبقرر األكرب ُب 

كاملة ،بعكس ركجر الذم يعترب اإلنساف خَتا )يد أف اإلنساف عدكاين كشهواينرك فتطور حياة الطفل اؼبستقبلية كيرل 
 .( 64،ص1999لفرخ،عبد اعبابر تيم،ا

 يستطيع ال القلق كعندما من حالة يطور األنا، كدفاعات األعلى األنا كمتطلبات الهو دكافع بُت عميق الغَت الصراع
 ،2002خواجا، الفتاح عبد)الدفاعية الوسائل استخداـ إٔب يلجأ ، مباشرة عقبلنية كسائل طريق عن بالقلق التحكم األنا
 ) . 52ص 
 على استحواذىا بالفرد بسبب اإلضرار إٔب تؤدم فقد استخدامها، ُب اؼبغاالة أك الدفاع كسائل استخداـ سوء حالة ُبك 

 .)172 ،2001، القذاُب رمضاف) األخرل كظائفو تأدية على يعيقو فبا لديو، النفسية الطاقة معظم
 تطبيقات نظريو التحليل النفسي في التوجيو واإلرشاد : -4-6-1
 مهنيو سليمة تعتمد على التقبل بُت الطرفُت . عبلقةـ اؼبعلم اؼبرشد بطمأنة اؼبسًتشد كتأكيد ثقتو بالنفس كتكوين اقي -
 .إعطاء اؼبسًتشد الفرصة للتغَت عما يدكر ُب ذىنو من خبلؿ التداعي اغبر -

اؼبشػاعر كاػبػربات اؼبؤؼبػة كىذا لػيس بػاألمر السػهل كذلػك حػىت يػتمكن اؼبسًتشػد مػن التحػدث عػن نفسػو بطبلقػو كإخػراج 
 اؼبكبوتة بداخلو .

مػػػن األلعػػػاب الرياضػػػية كالتمػػػارين السػػػويدية بشػػػىت أنواعهػػػا ُب معاعبػػػة الطلبػػػة الػػػذين يظهػػػركف ميػػػوال  هاإلسػػػتفادإمكانيػػػة  -
   .كذلك بالتعاكف مع معلم الًتبية البدنية باؼبدرسة ،عدكانيو 

ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ توضػػػيح أنبيػػػة االلتػػػزاـ هبػػػذه اؼبعػػػايَت ك كيات اجملتمػػػع الػػػيت تضػػػبط سػػػلو  جتماعيػػػةالاَت ياإلفػػػادة مػػػن اؼبعػػػا -
 كحثهم على التعامل هبا ُب حياهتم اليومية .  ،للطلبة كأكلياء أمرىم 

اليت يظهرىا اؼبسًتشد بغرض الكشف عن الصراعات اؼبكبوتة  ةاالنفعالي كقوؼ اؼبعلم اؼبرشد على اؼبشاعرإمكانية  -
 .ك التنوًن اؼبغناطيسي أاـ أسلوب تفسَت األحبلـ الدفينة كيبكن لذلك استخد
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إمكانية أف يتعرؼ اؼبعلم اؼبرشد اغبيل الدفاعية اليت يقـو هبا كثَت من الطلبة ليتمكن من التعامل مع اؼبشكبلت  -
 (118،119،ص2007)عبد اللطيف دبور،عبد اغبكيم الصاُب،الطبلبية اؼبتعددة 

 :المدرسي إلرشادا في النفسي التحليل نظرية تطبيقات-
 :مإب اؼبدرسي اإلرشاد ؾباؿ ُب النظرية ىذه تطبيقات بُت من

 االسػتماع اؼبرشػد أم يسػتطيع ،)االنفعإب  (التفريغ كالتنفيس اؼبسًتشد، إٔب االستماع ك اغبر التعبَت ؾباؿ ُب يستعمل -أ
 .) 81،ص2002خواجا، الفتاح عبد)اؼبسًتشد  إٔب كاإلصغاء

 الغضػب، أك البكػاء ك االنفعاليػة كػاغبزف كاألحاسػيس اؼبشػاعر ؾبموعػة كىػي اؼبكبوتػة، الذكريات عاءاستد التنفيس كيعٍت
 ) .181،182،ص 2001القذاُب ،  رمضاف(بالراحة  كشعوره اؼبسًتشد عن التنفيس إٔب يؤدم فبا
 .)الدفاع ميكانيزمات (الدفاع  آليات كربليل تفسَت -ب
 .81 ) ، ص  2002 اػبواجا، الفتاح عبد (تحدمكال اؼبقاكمة ؾباؿ من االستفادة -ج

 طريػق مػن كذلػك ُب البلشػعور اؼبكبوتػة مشػاعره عػن الكشػف ُب مقاكمػة مػن اؼبسًتشػد، يبديػو مػا إٔب اؼبقاكمػة كتشػَت
 أك ذكرىػا يتفػادل أف وبػاكؿ مؤؼبػة، مػن صػراعات يعانيػو مػا إٔب ذلػك حػدكث كيعػزل ، الكػبلـ عػن كالتوقػف السػكوت
 .182 ) ص 2001 القذاُب،  رمضاف (كؿبتواىا  اؼبقاكمة تلك بتفسَت اؼبرشد كيقـو إثارهتا،
 اإلهنػاء أك اؼبقػاببلت اإلرشػادية، مواعيػد إنبػاؿ شػكل علػى مػثبل يظهػر لئلرشػاد، الطػبلب مػن اؼبسًتشػدين مقاكمػة كفهػم
 .342) ، ص 2003 اػبطيب، صاّب (أىدافو  ربقيق قبل لئلرشاد اؼببكر

 كما االنفعالية، كل مشاعره اؼبرشد إٔب يوجو اؼبسًتشد أف ُب تتلخص ك اإلرشاد، عملية أثناء التحويل عملية تظهر ك
 صراعاتو استكشاؼ من يبكن اؼبسًتشد اؼبوقف ىذا ك ، اؼبشاعر تلك أثار الذم األكؿ الفعلي اؼبصدر ىو كاف لو

 .163 ) ص،  1981 آخركف، القاضي ك يوسف (منها عليو خفي ما كاستجبلء األساسية،
 على ركز الذم(Adler ) أدلر استخدمها فقد اؼبدرسي، اإلرشاد ُب اغبديثة النفسي التحليل نظرية تطبيق كعن

 اؼبدرسي للمرشد كيبكن، للواقع الفرد كإدراؾ كاؼبيوؿ، كاالذباىات كاألفكار القيم مثل للسلوؾ، الداخلية احملددات
 : الطلبة مع عملو ُب التالية اؼببادئ من االستفادة

 .األىداؼ تلك إليو تأخذه الذم االذباه على الًتكيز مع الطالب، لدل اغبياة أىداؼ إٔب النظر أنبية-
 .عليو اغبالية لتأثَتاهتا أنبية إعطاء مع للمسًتشد، اؼببكرة األسرية اػبربات على الًتكيز-
 .اؼببكرة للذكريات التحليلي االستخداـ-
 التغيَت ُب اؼبسًتشد ؼبساعدة عمل خطة كضع مع اعبوىرية، األخطاء فهم إٔب اغباجة  -
 .األىداؼ لتحقيق كاؼبسًتشد اؼبرشد بُت التنسيقية العبلقة على التأكيد-
     . ) 354 ص اؼبرجع السابق، اػبطيب، صاّب(كلها  اإلرشادية العملية أثناء يكوف أف هبب الذم التشجيع على التأكيد -
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 :الواقعي اإلرشاد نظرية-4-7
 نفسيتاف حاجتاف أف ىناؾ كبُت حاجاتو، لتلبية الفرد داخل من يأٌب السلوؾ أف ( Glasser ,W )،جالسر لياموي رلي

 : نبا أساسيتاف
 . اغبب إٔب اغباجة -
 .الذات أنبية إٔب اغباجة -
 443) ص ، 2003 اػبطيب  صاّب (اآلخرين عن لبتلف بأننا الشعور كتعٍت اؽبوية، إٔب اغباجة أظباه ما على ربدث ٍب
 : للنظرية األساسية المفاىيم-4-7-1
 : نبا (identity)اؽبوية  إٔب اغباجة من نوعُت ىناؾ أف جالسر كيرل (motivation)الدافعية -
 .قدرات لديو أف نفسو الفرد يرل حينما تتحقق :النجاح ىوية-
 .باآلخرين كثيقة عبلقات لديهم ليس الذين األشخاص لدل تتكوف :الفشل ىوية-
 .اآلخرين كاحًتاـ الذات احًتاـ طريق عن باغباجات الوفاء على القدرة : مسؤوليةال-
 .معها يتوافق أف عليو كالذم بالفرد، احمليطة اػبارجية الظركؼ كيتضمن (reality)الواقع -
 .كالتقاليد كالدين كاجملتمع الثقافة كمن الفرد، قيم من مستمدة الصواب معايَت (right):الصواب -
 . هبا االلتزاـ مدل على اؼبًتتبة اآلثار كُب شدهتا ُب فاكتةمت كىي
 .) 444،446ص السابق ،اؼبرجع اػبطيب صاّب (أكثر أك فردين بُت الودية بالعبلقات كيرتبط (assimilation)االندماج -
 : الواقعي اإلرشاد أىداف -

 الفرد، سلوؾ من تغيَت كالبد نفسية، جةحا أعلى جالسر يعدىا اليت قباح، ىوية ٔبإ الوصوؿ ُب اؼبسًتشد مساعدة
 صاّب (لديو  باؼبسؤكلية بتنمية اإلحساس كجوده كاقع لتقبل اؼبسًتشد، مساعدة ٔبإ اؼبرشد كيسعى ىويتو، تتغَت حىت

 .) 446،447 ،ص السابق اػبطيب اؼبرجع
 : المدرسي اإلرشاد في النظرية تطبيقات-4-7-2

 اؼبدرسية، أك اؼبشكبلت السلوكية سواء التبلميذ، مشكبلت معاعبة ُب بالواقع اإلرشاد استخداـ اؼبدرسي للمرشد يبكن
 استخدـ ما أىم كمن االجتماعي كاػبجل كالقلق العبلقات اضطراب حاالت ُب خاصة صباعي، أك فردم بشكل كذلك

 : يلي ما اؼبدارس ُب كاسع بشكل جالسر
 .الصفية اللقاءات استخداـ-
 قبوؿ كرفض صاحب اؼبعاناة، مسؤكلية اؼبعاناة، من التخلص أف اؼبعاناة، أصحاب التبلميذ تعليم كتعٍت :المسؤولية -

 .معاناتو ُب السبب نفسو ىو اؼبسًتشد سلوؾ أف كبياف اآلخرين، على اللـو إلقاء مثل األعذار،
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 كحصوؿ خطة للعمل كضع ُب كيساعد اؼبسًتشد، لسلوؾ بدائل صياغة على يعمل أف للمرشد يبكن : البدائل -
 ص  السابق ، ،اؼبرجع اػبطيب صاّب(التلميذ  يتحملها ضركرة ىي اػبطة، بتنفيذ بااللتزاـ التلميذ من تعهد على اؼبرشد
453 (. 
 . أىداف اإلرشاد النفسي:- 5

عند اغبديث عن أىداؼ اإلرشاد النفسي فهي كثَتة كمتعددة ،كزبتلف حسب ؾباالت اإلرشاد فتختلف أىداؼ 
عن أىداؼ اإلرشاد الًتبوم ،كزبتلف عن أىداؼ اإلرشاد اؼبهٍت كالتأىيلي كغَتىا من ؾباالت اإلرشاد  اإلرشاد األسرم

النفسي ،كلكن بالرغم من تنوع ؾباالت اإلرشاد النفسي ،إال أف ىناؾ ؾبموعو من األىداؼ العامة يسعى اإلرشاد 
 النفسي إٔب ربقيقها ،كمن أىم ىذه األىداؼ :

 لى توجيو نموه وفهم طاقاتو :مساعدة المسترشد ع - 
يهدؼ اإلرشاد إٔب مساعدة الفرد ُب توجيو مبوه كبو اؼبسارات الصحيحة ،سواء عن طريق إزالة العقبات ،أـ عن طريق 

 عن مساعدتو على اكتشاؼ طرؽ جديدة للنمو كاإلبداع .
 فهم وتقبل الذات : -

ت إٔب الفرد بصلو ُب ؾباؿ حياتو ،كتعترب الذات ؿبور كيقصد بالذات ؾبموع األفكار كاؼبعتقدات كاآلراء ككل ما يب
 أساسي كىاـ ُب فهم شخصية الفرد كتفسَت سلوكو ،إذ أف الفرد يسلك بالطريقة اليت تتفق كمفهومو عن ذاتو.

:من أىداؼ اإلرشاد ىو العمل مع الفرد لتحقيق الذات ، كالعمل مع الفرد ،يقصد بو العمل تحقيق الذات -     
و سواء كاف عاديا أك متفوقا أك ضعيف العقل أك متأخرا دراسيا أك ناجحا ،كمساعدتو ُب ربقيق ذاتو حسب حالت

 إٔب درجة يستطيع فيها أف ينظر إٔب نفسو فَتضى عما ينظر إليو . 
 عيةجتماالكامن مهاـ التوجيو كاإلرشاد النفسي ربقيق التوافق ،أم تناكؿ السلوؾ كالبيئة الطبيعية تحقيق التوافق: -

 .بالتغيَت كالتعديل حىت وبدث توازف بُت الفرد كبيئتو كيتضمن ىذا التوازف مقابلة متطلبات البيئة
 ؼرك ظال: ىذا التغيَت يزيد من إنتاجو كهبعلو قادرا على التكيف مع إحداث تغيير ايجابي في سلوك المسترشد -

 نب كمساعدهتا على حلها . البيئية اليت يعيش فيها فهو يهتم بشخصية اؼبسًتشد من ىذه اعبوا
صحة الفرد النفسية تتأثر حبالتو اعبسمية كالعقلية  المحافظة على صحة الفرد النفسية في أحسن وضع ممكن: -
كالعادات كالتقاليد كاإلرشاد النفسي يعمل على مساعدة الفرد ليتحمل مسؤكلياتو كينمو مبوا مناسبا حىت  جتماعيةالكا

 (.22، ص 1991)سبلمو فبدكحة،التهديدات كاالضطرابات  يعيش حياة سليمة بعيده عن
: اؽبدؼ من اإلرشاد ىو مساعدة الفرد ُب حل مشكبلتو المساعدة في حل المشكالت التي تعترض المسترشد-

 .بنفسو 
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يساعد اإلرشاد النفسي على توجيو النمو إٔب اؼبسارات الصحيحة عن طريق تشجيع تسهيل عملية النمو :  -
 إزالة العقبات اليت تعًتض طريقو .  اؼبسًتشد أك

: يهدؼ اإلرشاد النفسي إٔب استبداؿ العادات اػباطئة اؼبكتسبة خبلؿ عملية النمو بعادات صحيحة تغيير العادات -           
 مرغوب فيها تؤدم إٔب التوافق السليم مع الذات كمع اآلخرين . 

 .االنطواء،:كذلك حبل اؼبشاكل اليت تعًتض التغيب كالتسرب راسة مساعدة التلميذ على االستقرار في الد -          
 :التربوياإلرشاد النفسي  - 6          

النفس اإلرشادم ،بأنو أحد فركع علم النفس التطبيقية اليت هتتم بتفسَت السلوؾ ك التنبؤ بو ك التحكم فيو  ميعترب عل
يدة من ميادين علم النفس ُب العمل كمن بينها أخصائي علم كقد استخداـ علم النفس اإلرشادم إٔب ظهور ميادين عد

النفس اإلرشادم إال أف تكوين ىذا التخصص بدأ منذ هناية القرف التاسع عشر ،كاستغرؽ النصف األكؿ من القرف 
جية يبكن ؽبذا اإلطار لعلم النفس اإلرشادم من ربديد اإلرشاد اؼبدرسي : فبارسة خدمات اإلرشاد السيكولو ،العشرين 

ُب موقع اؼبدرسة حيث هتدؼ ىذه اػبدمات إٔب توفَت أنظمة كخربات لتيسَت تعلم التبلميذ كمبوىم ُب اؼبراحل الدراسية 
،كما هتتم اػبدمات اإلرشادية  سأكالدار ،كهتتم اػبدمات اإلرشادية بالدكر الرئيس الذم يبارسو التبلميذ كىو دكر اؼبتعلم 

ار اؼبؤازرة لتعلم التلميذ ، كدكر اؼبعلم كغَته من العاملُت ُب اؼبدرسة ، دكر الوالد  باألدكار األخرل للتلميذ ،كاألدك 
 (. 142،143،ص2007.)د.عبد اللطيف دبور،عبد اغبكيم الصاُب،الوالدة كغَته من أدكار أفراد األسرة ذات الصلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ف اهيم ونظريات االرشاد النفسيم –الفصل األول    

 

45 

 

مراحل التعلم  ،كأساليب التعامل كاألىداؼ اإلرشادية ُب جتماعيةالاكيقدـ اعبدكؿ التإب كصفا ؼبهاـ النمو ، كاألدكار 
 ( 01): الجدول رقم    رس:االعاـ كما يوضح أطر تقدًن اػبدمات اإلرشادية ُب اؼبد

 مهام النمو واألدوار اإلجتماعيو وأساليب التعامل واألىداف اإلرشادية في مراحل التعليم العام:
 

 
 التعليمية()المرحلة العمرية

 
 ( )اإلعدادية12 -15ةالمبكرةالمراىق

 
    18 -16-المتأخرةالمراىقة 

 )الثانوية(
 
 
 

 مهام النمو عند) اريكسون(
 
 
 

اكتسػاب اؽبويػة  -اؽبويػة   اضػطراب الػدكر 
 )من أنا (

 -التعامػػػػػػػػل مػػػػػػػػع التغػػػػػػػػَتات الفزيولوجيػػػػػػػػو. -
-اؼبتغػػػَتة جتماعيػػػةالاالتعامػػػل مػػػع التغػػػَتات 
حكم الت -دكر اعبنس -االنتماء عبماعات 
كخاصػػػػػػػػػػػػة العدكانيػػػػػػػػػػػػة ك -ُب االنفعػػػػػػػػػػػػاالت 

اذباىػػػػػات كسػػػػػلوؾ اهبػػػػػايب كبػػػػػو -اعبنسػػػػػية .
تنميػػػة عػػػدد مػػػن القػػػيم -العمػػل كالدراسػػػة اْب

 كااللتزامات.
 

 
النمػػػػو  -اؽبويػػػة   اضػػػطراب الػػػدكر 

 الًتبوم 
قػػػػػرارات كخطػػػػػط  -النمػػػػػو اؼبهػػػػػٍت -

 مهنيو 
تعلػػػػػػػػػم  -االسػػػػػػػػتقباؿ الوجػػػػػػػػػداين  -

بقػػػا اإلنتػػػاج ُب اؼبدرسػػػة أك العمػػػل ط
 ؼبعايَت الراشدين .

 
 

 مهام النمو عند )ىافجهرست(

تنميػة عبلقػػات جديػػدة أكثػػر نضػػوجا مػػع  -
اكتسػػػاب دكر  -رفػػػاؽ السػػػن مػػػن اعبنسػػػُت 

اكتسػػػػػػػػاب  -اجتمػػػػػػػػاعي ذكػػػػػػػػرم أك أنثػػػػػػػػوم
االسػػتقبلؿ الوجػػداين عػػن الوالػػدين ك الكبػػار 

اإلعػػػػداد   -اختيػػػػار مهنػػػػة ك اإلعػػػػداد ؽبػػػػا -
  .اج كاغبياة األسريةك للز 

 
الرغبة ُب قيػاـ بأسػلوب اجتمػاعي -

 .مرغوب كاكتسابو

 
 جتماعيةالااألدوار 

 

الػػػدكر النػػػوعي )اعبنسػػػي (  -دكر الرفيػػػق  -
 .اؼببلئم

التػػػػػابع     -القائػػػػػد     -العامػػػػػل   - 
 اؼبرشد -الزميل    -اؼببلحظ   -

 
 (14ص،المرجع  سنف،عبد الحكيم الصافي ،عبد اللطيف دبور  ،) د
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الًتبوية بالنصيب األكفر من خدمات اإلرشاد النفسي ألهنا من اؼبؤسسات اليت يوكلها اجملتمع لًتبية ربضي اؼبؤسسات 
اإلرشاد الًتبوم ىو تقدًن اػبدمات اإلرشادية مندؾبة ُب كمن خبلؿ ك اؼبواطنُت الصاغبُت األصحاء جسميا كنفسيا ،

)كاملة عملية اإلرشادية مع أىداؼ العملية الًتبويةالعملية الًتبوية ككل ُب إطار برنامج ؿبدد حبيث تتفق أىداؼ ال
 (. 203،ص1999الفرخ،عبد اعبابر تيم،

ىو عمليو مساعده الطبلب على معرفة إمكاناهتم ،حىت يتم استخدامها بشكل مناسب ُب اختيار الدراسة اؼبناسبة ؽبم 
وافق مع الذات كمع اآلخرين ،ُب األسرة حياهتم الدراسية ، لتحقيق الت ،كالتغلب على الصعوبات الدراسية اليت تعًتض

(اإلرشاد الًتبوم بأنو عمليو إنسانيو 1996 عقل،كاؼبدرسة ،كاجملتمع لتحقيق أفضل مستول أكاديبي فبكن يعرؼ )
التغلب على اؼبشكبلت ُب كعبلجيو إٔب الطبلب ،ؼبساعدهتم  مبائيةإك تتضمن تقدًن خدمات إرشاديو عرب برامج كقائية 

 بغية ربقيق التوافق.اليت تعًتضهم 
 خدمات اإلرشاد التربوي :  -6-1

 يقدـ اإلرشاد الًتبوم ؾبموعو من اػبدمات لتحقيق أىدافو ككظائفو كمن أنبها :
خدمات تتعلق بتعريف الطالب بإمكانياتو كقدراتو كميولو كظباتو الشخصية من خبلؿ نتائج االختبارات النفسية  -

 كاؼبقاببلت الشخصية.
اؼبتاحة ،أم تبصَته ؤسسات التعليمية كمراكز التدريب علومات :كتتمثل ُب تعريف الطالب باعبامعات كاؼبخدمات اؼب -

 بالفرص التعليمية كتزكيده باؼبعلومات كشركط القبوؿ اػباصة هبا حىت يكوف قادرا  على ربديد مستقبلو .
جها مثل مشكبلت عدـ االنضباط خدمات الكشف اؼببكر عن سوء التوافق اؼبدرسي ، كمن ٍب العمل على عبل -

 كغَتىا. 
 .اػبدمات اإلرشادية اليت تقدـ للمتفوقُت كتشمل التعرؼ عليهم ،كرعايتهم كتنمية قدراهتم  -
خدمات التكيف مع اعبو اؼبدرسي :كتشمل خدمات توجيو الطبلب اعبدد كخدمات تعريف الطبلب بأنبية التعليم  -

 (.214،ص 2004) طو عد العظيم ،اغبديثة،كخدمات تعريف الطبلب بطرؼ الدراسة 
 أىداف اإلرشاد التربوي : 6-2

 يبكن تلخيص أىداؼ اإلرشاد الًتبوم فيما يلي :
 مساعدة الطبلب على اختيار نوع الدراسة كالتخصص دبا يتناسب مع ما لديهم من قدرات كاستعداد كميوؿ. -
 كرر كالتغلب عليها كإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا . اؼبت بكالرسو  ،الوقوؼ على أسباب البفاض مستول التحصيل -
 كحبث أسباب تأخرىم ك البحث عن العبلج اؼبناسب ؽبم . ،التعرؼ على الطبلب اؼبتأخرين دراسيا  -
 كاالىتماـ هبم كرعايتهم كتقدًن الربامج اػباصة هبم.،اكتشاؼ حاالت اؼبوىوبُت ك اؼبتفوقُت دراسيا  -
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كتقدًن اػبدمات اإلرشادية اليت تساعدىم ُب ،از االمتحانات كخفض ما يعًتيهم من قلق مساعدة الطبلب على اجتي -
 التغلب على قلق االمتحاف .

كتقدًن اػبدمات اإلرشادية اؼبناسبة ،كاؽبركب من اؼبدرسة ،تعديل سلوؾ الطبلب ذكم حاالت الغش ُب االمتحانات -
 ؽبم .
تقدًن اػبدمات -ك العمل على عبلجو .،كالتعرؼ على أسبابو  ،العمل على التقليل من معدؿ التسرب اؼبدرسي -

تزيد الطبلب بعادات كطرؽ  - العبلجية اإلرشادية للمضطربُت انفعاليا ، كالتعرؼ على العوامل اؼبؤدية إٔب اضطراهبم .
ؼبشكبلت اليت مساعدة اؼبدرسُت ُب مواجهة ا -الدراسة الصحيحة ، مع تشجيعهم على اؼبشاركة ُب األنشطة اؼبختلفة 

 ربدث ُب قاعات التدريس .
)كاملػػة توثيػػق عبلقػػات الطالػػب دبعلميػػو كزمبلئػػو ، ألثرىػػا اؽبػػاـ ُب التحصػػيل الدراسػػي كُب التكيػػف مػػع اعبػػو اؼبدرسػػي  -

 (.130الفرخ،عبد اعبابر تيم،نفس اؼبرجع،ص 
 وسائل جمع المعلومات في عملية اإلرشاد النفسي : -7

كاؼبوضػػػوعية للمعلومػػات حػػػوؿ اغبالػػة،اليت تػػػؤدم إٔب فهػػم اؼبشػػػكلة  ةسػػػي علػػى الدراسػػػة الدقيقػػتعتمػػد عمليػػػة اإلرشػػاد النف
كفهػػػم اؼبسًتشػػػد كفهػػػم العوامػػػل الػػػيت أدت إٔب حػػػدكث اؼبشػػػكلة ك ظهورىػػػا أك إٔب تفاقمهػػػا كعنػػػد دراسػػػة أم حالػػػة يقػػػـو 

 عمليػػػػة تشػػػػخيص اؼبشػػػػكلة اؼبعلومػػػػات البلزمػػػػة حػػػػوؿ اؼبشػػػػكلة كحػػػػوؿ اؼبسًتشػػػػد مػػػػن أجػػػػل اسػػػػتخدامها ُب عاؼبرشػػػػد جبمػػػػ
كالوصػػػػوؿ إٔب التشػػػػخيص الصػػػػحيح ،كلمػػػػا كانػػػػت اؼبعلومػػػػات اؼبتػػػػوفرة معلومػػػػات دقيقػػػػة كموضػػػػوعية كصػػػػادقة كلمػػػػا كػػػػاف 

كمػػػػا أف   ،بالتػػػػإب القػػػػدرة علػػػػى مسػػػػاعدة اؼبسًتشػػػػد ُب الوصػػػػوؿ إٔب اغبلػػػػوؿ اؼبناسػػػػبة ؼبشػػػػكلتوك التشػػػػخيص أكثػػػػر دقػػػػة ، 
البػػد مػػن اسػػتخداـ كسػػائل ،ى ذاتػػو كإمكاناتػػو إلقبػػاح عمليػػة اإلرشػػاد النفسػػي اؼبعلومػػات تسػػاعد اؼبسًتشػػد ُب التعػػرؼ علػػ

 صبع معلومات حوؿ اؼبسًتشد سوءا كاف طالبا عامبل أك رياضيا كمن أىم ىذه الوسائل :
 المقابلة  -7-1

مكتػػوب يعػػرؼ  تعػػد مبطػػا مػػن أمبػػاط احملادثػػة الػػيت هتػػدؼ إٔب صبػػع اؼبعلومػػات مػػع القػػائم عػػادة باؼبقابلػػة مػػا يكػػوف لػػو دليػػل
دبخطط اؼبقابلة أك برنامج اؼبقابلة كعادة ما ذبرم اؼبقابلة كجها لوجو، بالرغم من إمكانية أف ذبػرم ىاتفيػا ،ك ىػي الوسػيلة 
األكٔب ُب اإلرشػػاد النفسػػي كتعتػػرب بػػدكف شػػك اؼبصػػدر األكؿ للمعلومػػات كتتضػػمن اؼبقابلػػة عػػدة أنػػواع مػػن بينهػػا: اؼبقابلػػة 

 (.82،ص 2002إخبلص ؿبمد عبد اغبفيظ ،ص  اؼبقابلة الفردية )–اؼبقابلة اعبماعية  –قصَتة اؼبقابلة ال–اؼببدئية 

 كاؼبسًتشد اؼبرشد بُت تكوف دينامية مباشرة مهنية عبلقة كىي الشخصي االختبار أك الشخصية باؼبقابلة أيضا كتعرؼ
 للمشكلة حل إهباد هبدؼ أخرل ئلبوسا سبق صبعها معلومات من التأكد أك التوسع أك جديدة معلومات صبع هبدؼ
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 دبوعد معُت مكاف ُب يتم ىادؼ مهٍت نشاط فهي شيء يلـز كل عن التساؤؿ خبلؽبا يتم ، اؼبسًتشد يواجهها اليت
 .( 97ص ،2004،جودت ك سعيد )ؿبددة  زمنية لفًتة مسبق

 :التالية باؼبزايا اؼبقابلة تنفرد ك

                                                 .الكلية النظرة ربقيق أم كلك اؼبسًتشد على التعرؼ على اؼبرشد تساعد  -
 إٔب اإلضافةب يبلحظف كأ اغبقائق من الكثَت اؼبرشد منها شفكيست اليت السلوكية اؼبواقف من ؾبموعة اؼبقابلة تشمل -

                                                                    .للمسًتشد اغبركية ك االنفعالية اعبوانب عليها، وبصل اليت اؼبعلومات
 ك التعبَتية كقدرتو اآلخرين مع التعامل على اؼبسًتشد قدرة كتشاؼا ك معينة معلومات على باغبصوؿ اؼبقابلة تسمح -

                                              .                                                                              العاـ مظهره
 اؼبهنية العبلقة طريق عن اؼبسًتشد ثقة كسب خبلؿ من ىذا ك اؼبشكلة دراستو ُب أكثر بالتعمق للمرشد تسمح-

 .(271 ، ص  1981، آخركف ك القاضي يوسف( بينهما القائمة

 :*مراحل المقابلة 
يد ىذه اؼبراحل بزماف معُت إذ زبتلف من مسًتشد إٔب أخر ، كىذه تسَت اؼبقابلة كفق مراحل معينة ،كيصعب ربد

 اؼبراحل ىي :
 : مرحلة اإلعداد للمقابلة كىي مرحلة استعداد اؼبرشد للمقابلة كتتضمن:أوال
 معرفة بعض اؼبعلومات عن اؼبسًتشد.  -
 بيانات عن اؼبشكلة كمعرفة اعبهود كالعبلجات السابقة ؽبا . -
 تدكر حوؽبا اؼبقابلة كصياغتها بشكل متتابع كمنطقي . رئيسية اليتربديد األسئلة ال -
 ربديد موعد اؼبقابلة كمكانتها حبيث يكونا مناسبُت للمرشد ك اؼبسًتشد، بعيدا عن اؼبشتتات . -

 مرحلة االفتتاح كالبدء : ثانيا
اػبوؼ القلق  لاؼبشاعر السلبية مث اؼبسًتشد كىو مشحوف بالعديد من كىي مرحلة التعارؼ بُت اؼبرشد كاؼبسًتشد كيأٌب 

  كالتوتر ،كيبدم نوعا من اؼبقاكمة ،لذلك هتدؼ ىذه اؼبقابلة إٔب إزالة التوتر كاؼبقاكمة كؿباكلة بناء الثقة اؼبتبادلة
كيتمثل ىدفها ُب مساعدة اؼبسًتشد على ،تسمى مرحلة االستكشاؼ أك مرحلة ربقيق األىداؼ :مرحلة البناء: ثالثا

الصعوبات اليت يواجها كزبطي أزماتو كتعديل سلوكو حىت يكوف متوافقا مع ذاتو كمع بيئتو اليت يعيش فيها  التخلص من
 كيتبع اؼبرشد كاؼبعاِب ثبلث خطوات لتحقيق أىداؼ ىذه اؼبرحلة : 
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خجل حىت يرل نفسو بوضوح  اكتشاؼ الذات :كتتمثل ُب مساعدة اؼبسًتشد على مناقشة مشكبلتو دكف خوؼ أك -
تشجيعو على التعبَت عن نفسو كمشاعره كانفعاالتو من خبلؿ الثقة اليت يعمل اؼبرشد على بنائها خبلؿ العملية ك ،

 اإلرشادية .
 ككعيو بذاتو لؤلحداث كاؼبواقف اليت سببت مشكلتو . ،تواصل الذات :تتمثل ُب فهم اؼبسًتشد لنفسو  -        

دبعٌت تطابق عاؼبو ،ارس كترصبتها إٔب سلوؾ خارجي فب ،كقيمو الداخلية تطابق الذات :يعي اؼبسًتد خرباتو كمشاعره  -
          الذم يعرب عن نظاـ القيم كاؼبعتقدات كاؼبشاعر مع عاؼبو اػبارجي الذم يعرب عن سلوكو ُب اؼبواقف الطبيعية .الداخلي 

             يتم تلخيص ،بتعاد عن إهنائها بطريقة فجائية كاال،يتم إهناء اؼبقابلة من خبلؿ تلخيص ما دار فيها :مرحلة اإلهناء  رابعا
 كربديد موعد اؼبقابلة البلحقة  ،مضموف اؼبقابلة كالًتكيز على اؼبعلومات ذات األنبية للمسًتشد كربديد الواجبات البيتية

 .(27 2، ص  1981، آخركف ك القاضي يوسف(
إذا توفر فيها شركط االختبار  ،من كسائل صبع اؼبعلومات تعد االختبارات كسيلة ىامةاالختبارات النفسية :-7-2

اعبيد كالصدؽ كالثبات كاؼبوضوعية كالشموؿ ، إذ يبكن عن طريق االختبارات صبع معلومات تتعلق بالقدرات 
كاالستعدادات كاؼبيوؿ كاالذباىات كالقيم ، كتستخدـ االختبارات ُب ميادين كثَتة للكشف عن قدرات األفراد كالتعرؼ 

ُب العبلج تستخدـ عن خصائصهم النفسية كاالجتماعية ،كتستخدـ ُب اإلرشاد ألغراض تشخيصية كتنبؤية كعبلجية ك 
 رابات النفسية كالعقلية. ظضبلُب تشخيص الك النفسي 

اليت كاالختبار أداة من األدكات البحث ُب العلـو الًتبوية ، كربتل مكانة بارزة ُب األحباث الًتبوية ،كمن أىم الوسائل 
يتم اللجوء إليها ُب عمليات القياس كالتقييم ، كيطبق على األفراد كاعبماعات لتحديد بعض اعبوانب الكمية كالكيفية 

 .(261 ، ص 2006ضباد،  أبو الدين ناصر)،كالكشف عن مدل كجود ظبة أك خاصية لدل األفراد
 لقياس يستخدـو يف اؼبدرسي اإلرشاد ُب ستخدمةاؼب اؼبعلومات صبع كسائل أىم من النفسية كاؼبقاييس االختبارات تعد

 ك الفرد لفهم أدؽ الوسائل من تعترب أهنا كما الطلبة، لدل الشخصية كالقيم كاؼبيوؿ كاالستعدادات العقلية القدرات
 أسئلة صورة ُب اؼبواقف عينة من سبثل أهنا حيث ،السمات عن كمية بيانات توفَت على تعمل فهي سلوكو دراسة

 االختبارات أنواع أف كما، السمة تقيس ىذه أف اؼبواقف ىذه ُب يفًتض ك، ما لسمة اؼبوضوعي القياس تستهدؼ
 االختبارات الذكاء، اختبارات:كأنبها اؼبسًتشد مناسبا غبالة يراه ما بل صبيعا يطبقها أف للمرشد يبكن ال كمتنوعة كثَتة

الشخصية  كاختبارات )...اؼبيكانيكية اإلبداعي  القدرة أك رماالبتكاالتفكَت ( اػباصة القدرات اختبارات ، التحصيلية
 األسرم، الدراسي، التوافق(التوافق كاختبارات )... اؼبهنية للميوؿ سًتكنج ككودر اختبارات( اؼبيوؿ اختبارات
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 كوسيلة راتاالختبا سبتاز ك )...االجتماعية كالقيم الشخصية القيم اختبار( القيم كاختبارات )...النفسي االجتماعي،
 : التالية باػبصائص عبمع اؼبعلومات

 كربليل لفهم اؼبرشد منها ينطلق حيث اؼببلحظة أك إلجراء اؼبقابلة بداية كنقطة االختبارات نتائج عادة تستعمل  -
                                      اؼبعلومات.                                                                    بعض
 يبكن قصَت كما كقت ُب السلوؾ من كاسعة دائرة تدرس أف يبكنها حيث االقتصادية بقيمتها االختبارات سبتاز -

                                                                                 .كاحد كقت ُب اؼبفحوصُت من عدد على تطبيقها
ظركؼ معُت                                                                                                  أك معُت عبلج نتيجة الفرد على يطرأ الذم َتالتغي أك التقدـ قياس ُب باراتاالخت نتائج تستخدـ -
                              ة.التقني تإلجراءا زبضع ألهنا اؼبوضوعية ك بالدقة األخرل الوسائل من أكثر االختبارات سبتاز -
  الكامنة القدرات عن الكشف -.اؼبهٍت أك الدراسي اجملاؿ ُب اؼبستقبلي االقباز أك باالدعاء التنبؤ بإمكانية تسمح -

 .(262 ، ص نفس اؼبرجعضباد،  أبو الدين ناصر)تطويرىا ك تفتحها على كالعمل يعيها ال ما غالب كاليت اؼبسًتشد لدل

  :المالحظة -7-3
 ،كتعػرؼ بأهنػا أداة علميػة منظمػة لدراسػة سػلوؾ اؼبسًتشػد ،تعد اؼببلحظة من كسائل صبع اؼبعلومات ُب العملية اإلرشادية

ُب اؼبواقػػػف الػػػيت يصػػػعب علػػػى اؼبرشػػػد اسػػػتخداـ كسػػػائل صبػػػع البيانػػػات األخػػػرل كذلػػػك هبػػػدؼ مقارنػػػة ىػػػذا السػػػلوؾ مػػػع 
شػػػخاص آخػػػرين خػػػبلؿ فػػػًتة زمنيػػػة معينػػػة شػػػرط أف يػػػتم ذلػػػك بدقػػػة علميػػػة سػػػلوكياتو ُب مواقػػػف أخػػػرل أك مػػػع سػػػلوؾ أ

،كتسجيل ما يػتم مبلحظتػو  كربليػل مػا يػتم التوصػل إليػو مػن معلومػات كتفسػَت مػا ًب مبلحظتػو ،كيبكػن للمرشػد أف يقػـو 
يػػة اؼببلحظػػة لبػػد أف باؼببلحظػػة ُب مواقػػف اغبيػػاة اليوميػػة الطبيعيػػة ،أك ُب مواقػػف التفاعػػل االجتمػػاعي اؼبختلفػػة كنظػػرا ألنب

 .تتصف باؼبوضوعية كالصدؽ كالوضوح ، كيعٍت ذلك أف تكوف ؾبردة من ذاتية اؼببلحظ 
اليت  اؼبواقف ُب خاصة لدراسة السلوؾ رئيسية أداة فهي شيوعا أكثرىا ك اؼبعلومات عبمع كسيلة أقدـ اؼببلحظة تعترب

 .(85، ص  2004جودت، ك سعيد) يتعذر فيها استخداـ كسائل أخرل

 العلمية أما اؼببلحظة اغبواس طريق عن منظم بشكل ظاىرة أك حدث أك شيء إٔب االنتباه ك االىتماـ اؼببلحظة تعٍت ك 
 ؾباؿ ُب ربكمها اليت القوانُتإٔب  الوصوؿ ك أسباهبا اكتشاؼ ك تفسَتىا قصد اغبوادث ك للظواىر االنتباه فتعٍت

 اليومية اغبياة مواقف ُب سلوكو مبلحظة ،اغبإب للمسًتشد وضعال مبلحظة ىو اؼببلحظة من اؽبدؼ فإف اإلرشاد
 .(85، ص نفس اؼبرجع جودت، ك سعيد) العمل كاللعب، االجتماعي التفاعل مواقف الطبيعية،
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                                                                 :أنبها عديدة خبصائص البيانات عبمع كوسيلة اؼببلحظة كسبتاز
                                                       .الطبيعية  اؼبواقف ُب الفعلي التلقائي السلوؾ دببلحظة للمرشد تسمح -
                                                                .أنفسهم عن بصراحة التحدث ُب األفراد مقاكمة على تقضي -
                                                                .اذباىاتو كأفكاره عن التعبَت على الفرد قدرة عدـ على تقضي -
 ُب ىو اغباؿ كما أخرل كسائل استعماؿ معها يتعذر حُت معينة حقائق على للحصوؿ أداء األكثر الوسيلة تعترب-

                                                                                                                .الصغار األطفاؿ دراسة
 أف نبلحظ يبكن ما نفسي اختبار تطبيق عند مثبل ،األخرل األدكات استعماؿ عند حىت اؼببلحظة استخداـ يبتد -

                                          ... اغباصلة ليةاالنفعا التغَتات ، سلبيتو ، تعاكنو ، اىتمامو عدـ أك اؼبسًتشد اىتماـ مدل
كعلى ،) 261، ص1981 القاضي، (الذاكرة على لبلعتماد ؾباال تًتؾ ال ك حدكثو كقت السلوؾ بتسجيل تسمح -

لية اؼبرشد أف يكوف على كعي بدرجة تأثَت كجوده كمبلحظ ككفاءتو ُب القياـ هبذه اؼبهارة فقد يتطلب اؼبوقف مشاركة ك
 فيها اؼبرشد كأم عضو ُب اجملموعة .   اؼببلحظة كيصبحُب 

 :*أنواع المالحظة 
فهناؾ اؼببلحظة اؼبباشرة حيث تتم  ،قسم اؼببلحظة إٔب أنواع متعددة تبعا للمحك الذم ًب على أساسو التصنيفنت

قسم نكف أف يدرؾ اؼببلحظ كتكاؼببلحظة الغَت مباشرة حيث تتم اؼببلحظة د ،حبضور اؼببلحظ كاؼببلحظ ُب نفس الوقت
 اؼببلحظة حسب موضوعها إٔب :

 اؼببلحظة الداخلية:إذ يكوف موضوع اؼببلحظة اإلنساف نفسو كاؼببلحظة اػبارجية يكوف موضوعها اؼبشاىدات اػبارجية -
نا لدل كا معياؼبسًتشد، كيتم مبلحظة سلو اؼببلحظة اؼبباشرة : يكوف اؼبرشد ُب ىذا النوع من اؼببلحظة كجو لوجو مع  -

 لطالب أثناء اللعب .ااؼبسًتشد ُب موقف طبيعي ،كدكف مقاطعتو ،كمبلحظة اؼبرشد لسوؾ 
اؼببلحظة الغَت اؼبباشرة :كتتم ىذه اؼببلحظة دكف أف يدرؾ اؼبسًتشد أنو موضع مبلحظة من قبل اؼبرشد ،فقد يكوف  -

سلوؾ بوجود اؼببلحظ ،لذلك يبلحظ بصورة غَت السلوؾ اؼبطلوب مبلحظتو سلوكا غَت اجتماعيا ،أك يتأثر ىذا ال
 مباشرة .

ـو ىذه اؼببلحظة على اندماج اؼبرشد بشكل فعلي ُب اؼبوقف أك األنشطة اليت يريد مبلحظتها قاؼببلحظة باؼبشاركة : ت -
اشر كسبتاز ىذه اؼببلحظة بأهنا تسمح باؼببلحظ االحتكاؾ اؼبب،حيث يصبح كعضو مثل باقي األعضاء ُب اجملموعة 
 باؼبسًتشدين دكف أف يشعركا أهنم موضع مبلحظة.  
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حيث يقـو اؼبرشد دبشاىدة اعبوانب السلوكية كفقا ،اؼببلحظة اؼبنظمة اػبارجية : كتسمى اؼببلحظة العلمية اؼبنظمة  -
حيث يضع النماذج اػباصة بتسجيل النتائج ،كيقـو بإجرائها شخص مدرب  ،كؽبا أىداؼ ؿبددة ،ػبطة موضوعية 

  .اكاة لتفسَت مبلحظاهتاكؿب
كيصفو  ،فيبلحظ مشاعره كأحاسيسو كرغباتو ،اؼببلحظة اؼبنظمة الداخلية كىي مبلحظة الشخص نفسو لنفسو  -

كتتدخل ُب ىذا النوع من اؼببلحظة الذاتية ،بعبارات ؿبددة فبل يوجد أقدر من الشخص على معرفة نفسو كمراقبتها 
 بشكل كبَت .

يتم التخطيط اؼبسبق ؽبا  مسبقة كالكتأٌب دكف أف يكوف ؽبا أىداؼ ،العرضية (:تتم بالصدفة اؼببلحظة العابرة)  -
 .كتكوف نتائجها غَت دقيقة 

 ُب نفس اؼبوعد من كل أسبوع أك من كل شهر ،اؼببلحظة الدكرية:كيتم ىذا النوع من اؼببلحظة ُب فًتات زمنية ؿبددة -
حبيث تقتصر اؼببلحظة على ما يراد  ،قيدة دبوضوع أك سلوؾ كؿبدد اؼببلحظة اؼبقيدة : تكوف ىذه اؼببلحظة م-

 أك خبلؿ اغبصة الدراسية ُب موضوع ؿبدد.   االختباراتمبلحظتو مثل مبلحظة اؼبعلم لطبلبو خبلؿ 
 دراسة الحالة:   -7-4

كاالجتماعي كالظركؼ ،م كاألسر  ،تعترب دراسة اغبالة من الوسائل اؽبامة ُب صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة بتارىبو النمائي
دؼ إٔب صبع كل اؼبعلومات الشاملة ،كتنظيم كتنسيق ىذه هتحباطات اليت كاجهها الفرد أك اؼبسًتشد ُب حياتو، ك الكا

اؼبعلومات اؼبتجمعة كالربط بينها هبدؼ الوصوؿ إٔب تشخيص دقيق للحالة، ٍب تقدًن اػبدمات اإلرشادية كالعبلجية 
ؿبمد أضبد مشاقبو، )مرحلة العبلج -مرحلة التشخيص–مرحلة الدراسة  -دة خطوات كىى: كتعتمد دراسة اغبالة على ع

 .(258،ص2008
 تساعد على معلومات اغبصوؿ أجل من ذلك ك اؼبرشدين طرؼ من استخداما الطرؽ أكثر من اغبالة دراسة كما تعترب

 كما التكيف سوء من أك يعانوف ؿبدكدة قدرات يبلكوف الذين منهم خاصة الطبلب على التعرؼ ككذا، الفرد فهم على
 البلزمة اإلجراءات ازباذ ك أسباهبا ك كطبيعتها مشكبلتو تشخيص ك ربديد خبلؿ من الفرد فهم إٔب اغبالة دراسة هتدؼ

 منها جزء اغبقيقة ُب ىو لكنو اغبالة دراسة يشبو آخر ىناؾ مفهـو أف إٔب " زىران" كيشَت ،عليها القضاء ك ؼبواجهتها
 ك فيو اؼبؤثرة العوامل ك كالدتو منذ للفرد اغبياتية اعبوانب لوصف ألخَتاىذا  يستعمل حيث ، اغبالة تاريخ ىو ك أال

 ، ص 2003،  زىراف حامد )وصراعات تتضمن اليت اؼبواقف ك الصحي ك التعليمي تاريخال، خرباتو اؼباضية ك تنشئتو أسلوب
193.) 

 :أىمية دراسة الحالة -
اغبالة ُب كوهنا تعطي فكرة شاملة كاضحة متكاملة عن اؼبسًتشد تفوؽ التصػورات اغباليػة لػدل اؼبرشػد  تكمن أنبية دراسة

كتسػػاعد دراسػػة اغبالػػة ُب تلخػػيص الكميػػات اؼبتنػػاثرة مػػن اؼبعلومػػات اؼبًتاكمػػة ،النفسػػي حػػوؿ شخصػػية اؼبسًتشػػد كأبعادىػػا 
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، كتكمػػػن أنبيػػػو دراسػػػة اغبالػػػة ُب أهنػػػا كسػػػيلة  كاؼبتجمعػػػة حػػػوؿ الفػػػرد ، مػػػن أجػػػل فهػػػم كتفسػػػَت شخصػػػية كأسػػػلوب حياتػػػو
 أساسية يستخدمها اؼبرشد لتلخيص كتكامل اؼبعلومات اؼبتاحة حوؿ اؼبسًتشد ،كيبكن تلخيص أنبية دراسة اغبالة ُب:  

تعطي صورة شاملة عن اؼبسًتشد ألهنا هتتم بتجميع كتنظيم اؼبعلومػات اؼبختلفػة ، كالػربط بينهػا فهػي تتػيح فهمػا أفضػل  -
 للمسًتشد .

 سبكن اؼبسًتشد من فهم ذاتو كزيادة استبصاره دبشكبلتو كمتاعبو . -
 الوسيلة األساسية اليت يستخدمها اؼبرشدكف ُب تشخيص االضطرابات ،كُب ازباذ القرار ُب العملية اإلرشادية . -
 تستخدـ ُب أغراض البحث العلمي ،كأغراض تدريب اؼبرشدين اؼببتدئُت . -
                                                             :كاألٌب فهي اغبالة دراسة عليها تشمل أف هبب اليت البيانات أما
                                                                                                                     .الدراسة فيو بدأ الذم التاريخ بالدراسة، اؼبرشد القائم إسم-

من يعيش.                                                                                                 مع العائلة، ُب ترتيبو الشخصي، العنواف الوالدة، مكاف االسم، :مثل باؼبسًتشد اؼبتعلقة اؼبعلومات
 إزاء مشاعر اؼبسًتشد ؼبواجهتها، السابقة احملاكالت استمرارىا، تكرارىا، ايتها،بد :باؼبشكلة اؼبتعلقة اؼبعلومات-

                                                                               .باؼبوضوع  عبلقة لو من ككل اؼبدرسُت، الوالدين، آراء اؼبشكلة،
                                                                                                              .الًتبية بينهم مبط فيما عبلقتهم التعليمي، مستواىم أعمارىم، األسرة، أفراد عدد :اؼبسًتشد بأسرة تتعلق معلومات -
 كبو لديو اذباىاتو بداعيةاإل اعبوانب كاغباضر، السابقة الفًتات ُب :للمسًتشد الدراسي التحصيل حوؿ معلومات -

                                                                                           ...كاؼبهنية الدراسية اؼبستقبلية خططو الدراسة،
                                                                          .كجدت إف النفسية االختبارات ُب اؼبسًتشد  نتائج -
                                 ..األمراض. العاىات، التغذية، الطبية، الفحوص نتائج :للفرد اعبسمية الصحة عن بيانات -
                                                                                     .اذباىاتو تزانو،إ للمسًتشد، العاطفي النمو-
                                                                  .كحلوؽبا اؼبقًتحة كالفركض للمعلومات كالتفسَت العاـ التقييم -
                                        .الوقائية اعبوانب على الًتكيز متابعتها، تنفيذىا، العبلجية، اػبطة كتتضمن التوصيات -
 .(40 ،ص 2006 ضباد، أبو(العبلجية اػبطة من اؼبسًتشد استفادة مدل ؼبعرفة كذلك اؼبتابعة -

   :البطاقة المجمعة أو السجل التراكمي -7-5
ىػػو سػػجل تراكمػػي مكتػػوب ؾبمػػع كيلخػػص كهبمػػع عػػن طريػػق كافػػة الوسػػائل ُب شػػكل ؾبمػػع تراكمػػي كُب ترتيػػب سػػنوم 

 (.247، ص 2003.)حامد عبد السبلـ زىراف،  ةعلى مدل سنوات قد تغطي تاريخ اغبيا



 ف اهيم ونظريات االرشاد النفسيم –الفصل األول    

 

54 

 

 بػو يقصػد ك اؼبهػٍت أك اؼبدرسػي سػواء اإلرشػاد عمليػة ُب اؼبعلومػات لتجميػع الرئيسػية الوسػيلة يعتػرب السػجل الًتاكمػي
 تراكمػي ُب تتبعػي شػكل ُب أخػرل كسػائل طريػق عػن صبعػت التلميػذ عػن داللتها ؽبا تامة معلومات هبمع ا لذم السجل
 حيػز أقػل ُب قػدر يتضمن أكرب معلومات ـبزف يعترب هبذا فهو الدراسية الفرد حياة تغطي سنُت مدل على ك زمٍت ترتيب
 بيانػات اغبضػور، ك الغيػاب ،مراحػل الدراسػة ـبتلػف ُب اؼبػواد ُب التلميذ كدرجات عديدة معلومات يشمل حيث فبكن
 .)  211 ص 1992جبلؿ، سعد (صحتوك  االجتماعي سلوكو ك التلميذ خلق عن تقديرات حالتها، ك األسرة عن

:                                                                           اؼبعلومات من يلي ما اجملمع السجل ؿبتويات تشمل
 البيانات الصحية – السابقة الدراسية اؼبراحل ُب الطالب عن التقارير ملخص - الطالب عن الشخصية البيانات -
 الدراسي حوؿ التحصيل بيانات - العقلية القدرات حوؿ بيانات - األسرية االجتماعية النواحي عن بيانات - طالبلل
 اؼبشكبلت أىم عن بيانات - اؼبيوؿ اؽبوايات عن بيانات - اؼبواظبة عن بيانات - الشخصية السمات عن بيانات-

                                                    .(91، ص  2004جودت، ك سعيد) ( مثبل الطالب هبا ينفرد ظبات( عامة مبلحظات - السلوكية
تتطلب عملية اإلرشاد كالتوجيو النفسي كاؼبهٍت كجود بطاقة تسجل فيها البيانات اؼبتعلقة بالفرد ، كأف كل مدرسة ربتفظ 

 ببطاقات الطبلب:  

  .بطاقات تعرض سجبل طويبل لطالب من صبيع النواحي-
 .بطاقات ربضر ُب سنة دراسية أك أكثر -
 .(91، ص2004جودت، ك سعيد) بطاقات تغطي سنوات التعليم بأكملها كتنتقل مع الطالب من مدرسة إٔب أخرل. -

 *أىمية البطاقة المجمعة: 
 حواؿ. إف اؼبعلومات اليت تسجل كالبيانات اليت تضمها اليتم تسجيلها مرة كاحدة كلكنها تتدرج طبقا لظركؼ كاأل -
 تنتقل مع الطالب من صف إٔب صف كمن مدرسة إٔب أخرل كىي سجل حياتو.  -
مػػن خػػبلؿ اؼبعلومػػات الػػيت ربتػػوم عليهػػا البطاقػػة يبكػػن للمرشػػد أف يعمػػل علػػى ربقيػػق فهػػم أفضػػل لطبلبػػو كمسػػاعدهتم  -

 على النمو اؼبتكامل كالصحيح .
يػػة كالنفسػػية كالصػػحية كاالقتصػػادية كالتحصػػيلية، كالعمػػل يبكػػن مػػن خػػبلؿ البطاقػػة معرفػػة احتياجػػات الطالػػب االجتماع -

 على مساعدتو على النمو السليم. 
مػػػن خػػػبلؿ البطاقػػػة يبكػػػن أف نتعػػػرؼ علػػػى شخصػػػية الطالػػػب بأبعادىػػػا اؼبختلفػػػة حػػػىت نسػػػتطيع أف نتعامػػػل مػػػع ىػػػذه  -

 الشخصية .
 ىدؼ البطاقة اؼبساعدة على ربسُت عملية التعليم كتوجيو الطالب    -
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:                                                                               فهي البيانات عبمع كوسيلة اجملمع السجل يزاتفب أما
                                                                 طويلة لفًتة الفرد تاريخ تتبع على تساعد كسيلة أىم يعترب- 
 مصادر تعدد كإف األسرية العوامل على الوقوؼ من السجل تعبئة تتطلبو  ؼبا نظرا اؼبدرسة ك البيت بُت قةالعبل ينمي -

 .الوالدين إٔب اؼبرسلة التقارير كذا ك اؼبعلومات تلك صدؽ يضمن سجل ُب اؼبعلومات

 تتطلب اغباالت اليت ُب إال البحث أك الفحص يعاد فبل فيو مسجلة معلومات توفر حالة ُب  الوقت ك اعبهد يوفر-
                                                                                                                    .ذلك
                                        .األكاديبية أك اؼبهنية الدراسة مثل اؼببلئمة الدراسة نوع إٔب الطالب توجيو ُب يساعد -
                                 . تنميتها ك هبا التكفل شبة من ك اػباصة القدرات ذكم للطبلب اؼببكر الكشف على يساعد -
 السلوكية لبلضطرابات اؼببكر الكشف ك النفسية ك االجتماعية ك الصحية الطبلب احتياجات ربديد ُب يساىم -

 .(286 ص ،1981، القاضي )لديهم

نو تقرير إسَتة الشخصية أك قصة اغبياة أك ركاية اغبياة اؼب:كيقصد بو التقدير الذاٌب على  سجل القصصيال -7-6
وبتوم كصفا ألمباط فبيزه من سلوؾ الفرد ُب عبارة كصفيو تصور ما حدث دكف تقييم للسلوؾ تصف مظهرا من مظاىر 

 . (104، ص1999بر تيم د كاملة الفرخ،عبد اعبا)اؼبواقف سلوؾ الطالب مثبل ُب موفق من 
 يقدـ معُت، بواقع مرتبطة حقائق ك بيانات ك معلومات على للحصوؿ مبلئمة أداة االستبياف يعترب:االستبيان -7-7

 كيستعمل االستبياف االستبياف دبوضوع اؼبعنيُت األفراد من عدد قبل من عنها اإلجابة يطلب األسئلة من االستبياف عدد
 أك شفوية دبقدمة ؽبم االستبياف يقدـ حيث لوجو كجها طالب كل مقابلة اؼبرشد على تعذري عندما عادة اإلرشاد ُب

 أك يفعل ما أك بو يشعر ما أك يتوقع أك ما يعتقد أك يعرؼ عما الفرد لسؤاؿ يستعمل أنو كما منو الغرض لبياف مكتوبة
 .(220ص ، 1992 ، جبلؿ سعد )اأحيان هبا يعلل اليت األسباب ذكر مع يفعل قد ما

 :) القصصية السجالت ( السردية التقارير-7-8

 متعددة ُب مواقف اؼبشاىد يبلحظو كما السلوؾ تصف اليت العرضية اؼببلحظة من نوع السجبلت أك التقارير ىذه تعترب
 ؼبا تفسَت أك تعليق يليو معُت قد موقف ُب ك الواقع ُب اؼبسًتشد سلوؾ من مشهد أك لواقعة موضوعي تسجيل فهي

 ُب حدكثها كقت الواقعة أك اغبدث على كتابة اؼببلحظ قدرة على التسجيل ذلك قباح يتوقف ك ، توصيات أك حدث
        .                           (  214ص 1992جبلؿ،  سعد ) اؼبسًتشد فهم ُب داللة لو يكوف قد ما لبياف خرب أك قصة شكل
 :فهي ؼبعلومات عبمع صية كوسيلةالقص السجبلت أك السردية التقارير فبيزات أما
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                                                                                  . للمقابلة كبداية معلوماتو على يعتمد قد  -
 ككذا ،اؼبشكلة أك السلوؾ تطور تتبع يبكن السجل ىذا خبلؿ من ك الفرد سلوؾ من لعينة صورة إعطاء على يساعد -
 .(88ص ،2004ودت،ج سعيد )السلوؾ تعديل ُب التوجيو أثر

 ) الشخصية(  : الذاتية السيرة -7-9-

 جوانب التقرير معظم ىذا يتناكؿ ك نفسو عن بنفسو اؼبسًتشد يكتبو ما كل أم ذاتو عن الفرد يكتبو ذاٌب تقرير كىي
 اؽبامة، األحداث ،اعبنسي اػبربات الًتبوم، األسرم، الشخصي، تارىبو يشمل حيث اغباضر ك اؼباضي ُب حياتو

 ،اإلحباطاؼبشكبلت  اؼبستقبل، الطموح، خطط األىداؼ، القيم، اؽبوايات، اؼبيوؿ االنفعاالت، األفكار، اؼبشاعر،
 خبلؿ من الفرد أف ُب الوسيلة ىذه أنبية تكمن ك .…العمل  ك اؼبدرسة األسرة، ُب االجتماعية العبلقات الصراعات،

 باختيار الكتابة لو تسمح كما أخرل بطرؽ عنها ال يكشف معلومات عن يكشف قد لشخصيةا لسَتتو كتابتو
 ُب ذكره نسي يكوف قد ما منها يتذكر قد أنو كما مناسبا، الذم يراه التنظيم ينظمها ك اؽبامة كاغبوادث اػبربات
                                                                         :يلي ما البيانات عبمع ةكوسيل الذاتية السَتة مزايا أىم من بو، ك اؼبساس عن االستبياف عجز أك اؼبقابلة
 مشكبلتو ك للفرد أفضل فهم يتيح ؼبا األخرل الوسائل توفرىا ال قد معلومات على اغبصوؿ

                                    ومشكبلت ك للفرد أفضل فهم يتيح ؼبا األخرل الوسائل توفرىا ال قد معلومات على اغبصوؿ
                                                                          . التوتر من التخلص ك بالتنفيس للمسًتشد تسمح  -
                                                                                                       .ربلستبصال لكالوص الذات معرفة طريق عن منها يعاين اليت اؼبشكلة غبل اؼبؤدية الطرؽ بتعلم للمسًتشد تسمح -
 ك قدراتو تتوافق مع اليت القرارات ازباذ على مساعدتو خبلؿ من ذلك ك اؼبسًتشد لدل باؼبسؤكلية اإلحساس تنمية-

 .(230 ص ،2002، زىراف حامد( التطبيق سهلة ةاقتصادي كسيلة تعترب .... إمكانياتو ك استعداداتو

 : المجتمع مصادر -7-10-

 ك اؼبسًتشد مع ىذه اؼبصادر تتعامل  اؼبعلومات توفر اليت الوسائل أىم من تعترب اجملتمع مصادر أف " زىراف حامد" يرل
 تتشعب اؼبشكبلت كوف لىع ىذه الوسيلة تقـو ك ، لو اػبدمات تقدًن ك عبلجو ك تعليمو ك تربيتو ك مبوه على تشرؼ

 تقدًن شبة من ك هبا اإلحاطة من اؼبرشد حىت يتمكن جهة كل من اؼبعلومات صبع ضركرة وبتم فبا أسباهبا تتعدد ك
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 صباعات أك منظمات أك مؤسسات اؼبصادر ىذه تكوف ك قد يواجهها ك عليها يتغلب كي للمسًتشد البلزمة اؼبساعدة
 : اؼبصادر ىذه أىم ك ، ذلك غَت ىو ما منها ك متخصص ىو ما كمنها رظبي غَت ىو ما منها ك رظبي ىو ما منها

 غنيا مصدرا الوالداف كخاصة األسرة أفراد يعترب حيث باؼبعلومات اؼبرشد سبد اليت اؼبصادر أىم من تعترب : األسرة *
                                                   .شخصيتو ُب بناء يؤثراف ك عنو التفاصيل أدؽ يعرفاف فهما اؼبسًتشد حوؿ باؼبعلومات

 حيث اؼبدرسة ُب أىم العناصر من اؼبدرسوف يعترب ك كقتو، معظم الطالب فيو يقضي الذم اؼبكاف تعترب :المدرسة *
 ...اذباىاتو تصرفاتو الضعف كذا نواحيك  لديو القوة نواحي ك سلوكو عن كثَتة دبعلومات التلميذ تزكيد يبكنهم

 اجتماعية أك خدمات نفسية لو قدموا ك اؼبسًتشد مع تعاملوا الذين األخصائيُت كل ذلك يشمل ك :صائيوناألخ*
 .الطبيب النفسي، األخصائي اؼبدرسي، االجتماعي األخصائي مثل

 عبلقات تكوين إٔب يبيل اؼبراىق حيث اؼبراىقة، فًتة ُب خاصة للمعلومات جيدا مصدرا األصدقاء يعترب :األصدقاء *
 ال عنو بعيداف يرانبا حيث كالداه مع فبا يفعل أكثر الشخصية دبتاعبو إليهم يفضي ك أقرانو مع صداقات ك اجتماعية
 اؼبتكاملة اؼبعلومات ك اؼبطلوبة الصورة بإكماؿ تسمح اؼبعلومات بأهنا عبمع كوسيلة اجملتمع مصادر سبتاز ك ،يفهمانو

 .(237 ص  ،2002،  زىراف حامد ( حي النوا كل من االجتماعي ؾبالو ك اؼبسًتشد عن
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 خالصة:

كلقد حاكلنا من خبلؿ ىذا الفصل إظهار أىم  ،تكتسي عملية اإلرشاد النفسي الًتبوم أنبية كربل ُب الوسط اؼبدرسي
اضية من نظريات كمباذج اإلرشاد النفسي كتطبيقاتو، ككذا كسائل صبع اؼبعلومات، كاليت سبكن أستاذ الًتبية البدنية كالري

فهم اؼبوافق السلوكية كاالنفعالية للتبلميذ كتفسَتىا كالتنبؤ هبا كفهم مصدرىا كاحتوائها ،كإلقباح عملية اإلرشاد النفسي 
الًتبوم البد من استخداـ كسائل صبع اؼبعلومات كالسجل اجملمع ،السجل القصصي االختبارات كاؼبقاييس كغَتىا من 

صبع قدر كافر من اؼبعلومات حوؿ اغبالة النفسية االنفعالية كالعاطفية للتبلميذ كعلى الوسائل اليت تساعد األستاذ ُب 
األستاذ التوفيق بُت العملية الًتبوية كالعملية اإلرشادية ، فيجب أف يكونا متكاملُت ك يوظف ؿبتول اغبصة دبا يتناسب 

بلميذ الغَت سوية مع خبلؿ تفاعلو اإلهبايب الت تسلوكيامع ميوالت كقدرات التبلميذ كحجاهتم النفسية ،كيتعامل مع 
معهم كال ينجح أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية ُب التأثَت عليهم إال إذا امتلك الصفات كاؼبؤىبلت كالدراية الكافية دبجاؿ 

االنفعالية على اإلرشاد النفسي كاختيارا ؼبواقف التعليمية اليت تتناسب مع مراحل مبوىم كمع حاجاهتم النفسية العاطفية ك 
 غرار االنطواء االجتماعي كمظهر من مظاىر سوء التكيف الذم قد يعاين منو تبلميذ الطور اؼبتوسط .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٍوانفصم انثا

بشامج وإستشاتجُاث اإلسشاد 

انىفسٍ انمذسسٍ
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 تمهيد :
ذا لتقدًن اػبدمات اإلرشادية بصفة مباشرة أك ربضي الربامج اإلرشادية بأنبية كربل خصوصا ُب الوسط اؼبدرسي، كى

غَت مباشرة للتبلميذ،غبل مشاكلهم النفسية كاالجتماعية كمساعدهتم ُب ربقيق النمو السوم كالتوافق النفسي داخل 
يقتصر ىذا الدكر على األخصائي النفسي فقط بل على الطاقم الًتبوم برمتو من مدراء  اؼبدرسة كخارجها ، إذ ال

اإلنسانية من أجل  تتعليمي مبلئم يسود مبدأ العبلقا خكمستشارين للمشاركة ُب ربقيق أىدافو كتوفَت منا كأساتذة 
عن  تتكوين شخصية اجتماعية للتلميذ قادرة على التعامل ك التعاكف مع اآلخرين كتشجيع التبلميذ على ازباذ القرارا

بات اػباصة ، كتقدًن اػبدمات اؼبناسبة ؽبذه الفئة كإقامة طريق االعتماد على النفس كالتعرؼ على التبلميذ ذكم الصعو 
عبلقات إرشادية تتسم بالتقبل كالتفهم العاطفي كالتقدير غَت اؼبشركط كاالىتماـ دبشاعر التبلميذ كانفعاالهتم كالعمل 

لبلبتعاد عن  على غرس الثقة ُب نفوسهم من خبلؿ توجههم لبلشًتاؾ ُب اؼبمارسات العلمية كالنشطات اؼبختلفة كىذا
كل ىذا ال يتحقق إال باإلطبلع على الربامج اإلرشادية كاإلسًتاذبيات اليت تتبعها ،السلوؾ اعبانح كالعزلة كاالنطواء 

 ىذه الربامج .
 :المدرسي اإلرشادي البرنامج -1

 غباهتاكر  لتحقيق حاجاهتا اعبماعة سبارسو شيء ككل شيء أم ":بأنو اإلرشادم الربنامجTrecker) )تريكر يعرؼ
  .اؼبرشد دبساعدة
 مباشرة سواء كالغَت اإلرشادية اؼبباشرة اػبدمات لتقدًن علمية، أسس ضوء ُب كمنظم، ـبطط جبأنو: برنام أيضا كيعرؼ
 اؼبتعقل الواعي باالختيار كالقياـ السوم، ربقيق النمو ُب مساعدهتم هبدؼ اؼبدرسة، تضمهم من عبميع صباعيا أك فرديا

           اؼبؤىلُت اؼبسئولُت من كفريق عبنة كتقسيمو كيقـو بتخطيطو كخارجها، اؼبدرسة داخل النفسي التوافق كلتحقيق
 .(499ص ،2002،زىراف حامد )

 اإلرشادية على اغباجات كيتعرؼ الربنامج، أىداؼ وبدد فاؼبتوسطة أ اؼبرحلة ُب اؼبدرسي اؼبرشد على ينبغي كعليو
 2003اػبطيب ، )صاّباإلرشاد  كينظم برامج يطور كىو األحياف، من كثَت ُب عملال خطط تطوير ُب كيساعد للتبلميذ،

 .( 306ص،
 :المدرسي اإلرشادي البرنامج أسس 2-
 :كالتإب كىي..فسيولوجية دينية، ،نفسية اجتماعية فلسفية، أسس على اإلرشادم الربنامج يقـو
 :العامة األسس -2-1

  يلي كما كيبكن تلخيصها اإلرشاد كعملية كاؼبسًتشد البشرم، بالسلوؾ قتتعل اليت كاؼببادئ اؼبسلمات ُب تتمثل
 .كالتغيَت للتعديل كقابليتو بو، التنبؤ كإمكانية اإلنساين السلوؾ كمركنة ثبات مراعاة-
 احًتاـ حق الفرد ُب اإلرشاد كتقبل اؼبسًتشد .-
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 االىتماـ بالسلوؾ اإلنساين سواء كاف فرديا أك صباعيا.-
 :الفلسفية سساأل -2 2-
 :كالتإب  ( Beck ,C )بيك  كارتوف ػبصها

 .االىتماـ بالفرد كاحًتاـ ذاتيتو ،كبالتأكيد على كرامتو كربقيق حاجاتو ،كربرير إرادتو كتنمية خرباتو كاذباىاتو-
ل اؼبخلص كالعمل  مراعاة أخبلقيات اإلرشاد النفسي اؼبتمثلة ُب العلم كاػبربة كالًتخيص كسرية اؼبعلومات اؼبهنية كالعم -

 .كفريق
 احًتاـ اختصاص الزمبلء ك االستشارة  -
 :منها نذكر:والتربوية النفسية األسس -2-3
 .(502 ص 2002، زىراف حامد  (مرحلة كل ُب النمو مطالب كمراعاة اعبنسُت بُت كالفركؽ الفردية الفركؽ مراعاة -
 :االجتماعية األسس 2-4

 .اجملتمع مصادر كل من كاالستفادة صباعة ُب كعضو بالفرد االىتماـ ُب تتمثل
 :والفسيولوجية العصبية األسس -2-5

كالفسيولوجية  كاعبسمية النفسية التغَتات تأثَت مراعاة مع األخرل، اعبسم كأجهزة كاغبواس العصيب باعبهاز تتعلق كىي
 .(110  ص ،2000 ،ؿبمود كؿبمد موسى رشاد (عمرية مرحلة كل ُب ربدث اليت

 : ُب تتمثل األخرل األسس بعض ىناؾ اإلرشادم، الربنامج عليها يقـو اليت األسس ىذه إٔب فةكباإلضا
 . العامة الًتبوية األىداؼ مع أىدافو تفاؽا-
 الزماف كربديد اؼبسئوليات كربديد كتقييمو كتنفيذه كسبويلو، زبطيطو أجل من للربنامج، البلزمة اإلدارية النواحي أنبية-

،  2002 ، زىراف حامد (اإلرشادم للربنامج كاإلعداد بالتخطيط األسس ىذه تسمح ،تنظيمالك  كالتعاكف قكالتنسي كاؼبكاف
 .)  503ص
 :المدرسي اإلرشادي البرنامج وتخطيط إعداد -3

 : التالية اعبوانب مراعاة هبب ، اؼبدرسة ُب اإلرشادم الربنامج إلعداد
 التعليم كإشباع مثل الًتبوية األىداؼ مع اإلرشادم الربنامج أىداؼ تتفق :للبرنامج العامة األىداف تحديد -

 النفسية كاالجتماعية كالثقافية كاؼبهنية ..مثل االختبارات كاؼبقاييس كالسجبلت. اغباجات
 .كمتوافر كمطلوب موجود ىو ما حسب : اإلمكانيات تحديد -
 .للمدرسة العامة اؼبيزانية من الربنامج لتنفيذ يلـز ما كذلك :اإلرشادي البرنامج ميزانية تحديد-
 .حبيث تكوف مستمرة كشاملة لكل األفراد كسيأٌب ذكرىا: الخدماتتحديد  -
 .كتتضمن البداية كالنهاية كاؼبدة الزمنيةتحديد الخطوط العريضة لتنفيذ البرنامج:  -
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 قباح لاؼبتبعة كمد كالطرؽ لالوسائ فعالية مدل إلظهار كاؼبتابعة للتقييم كذلك : البرنامج تقييم جراءاتإ تحديد-
  الربنامج

 تعًتض اليت العقبات على للتغلب البلزمة اإلجراءات بازباذ :تطرأ قد التي المشكالت لمقابلة االحتياطيات تخاذا-
 .) 503 ، 504ص 2002 ، زىراف حامد ( الربنامج تنفيذ

 كاؼبرشد راؼبدي :مثل اؼبسئولُت من عدد يوعل يشرؼ حبيث :عليو واإلشراف البرنامج لتنظيم اإلداري الهيكل تحديد-
 باؼبهاـ للقياـ كتدريبهم عدادىمإ يتم الذين العاملُت من كغَتىم، االجتماعي كاألخصائي النفسي كالطبيب كاؼبدرس
 .ؽبم اؼبنوطة

 الربنامج خدمات ؽبم ستقدـ الذين األشخاص، حاجات ربديد خبلؿ من كذلك :اإلرشادية الحاجات تحديد -
 مدرسة من زبتلف اغباجات ىذه أف اؼبؤكد كمن التبلميذ، كأكلياء كاؼبدرسوف التبلميذ ىم األشخاص كىؤالء دماإلرشا
 :التإب على يتوقف كذلك آخر، إٔب ؾبتمع كمن أخرل، إٔب
 .الوالدين  تعليم كمستول للتبلميذ كاالجتماعي االقتصادم كاؼبستول اؼبدرسة حجم-
 . ) 284ص، 2003اػبطيب، صاّب(الًتبوية  كالقيادة كالتعليم اؼبدرسة كبو األشخاص اذباىات-
 النفسي اإلرشاد عملية ىي الربنامج، يتضمنها اليت اػبدمات أىم من:المدرسي اإلرشادي البرنامج خدمات -4

 البحث كخدمات ، ،االجتماعية الًتبوية ، النفسية : منها زبصصية خدمات إٔب خدمات الربنامج الباحثُت كيقسم
 أىم ذكر يبكن كعليو للتبلميذ، اإلرشادية اغباجات كتغطي لتقابل كتتكامل تتداخل اػبدمات كغَتىا  كصبيع ميالعل

 : اآلٌب النحو على ىذه اػبدمات
: كربتل مكانا ىاما ضمن خدمات برنامج اإلرشاد النفسي اؼبدرسي كتتمثل فيما يلي:الخدمات التربوية  -4-1  

                               .زبرجو إسباـ كحىت قبولو منذ كاىتماماتو، كميولو قدراتو مع سبتتنا للتلميذ دراسية خطة سمر-
 ُب يدراسمقرر ال لكل اؼبطلوبة كالواجبات األعماؿ إلقباز اؼبستمرين، كاالجتهاد العمل على التلميذ كحفز تشجيع -

 .عملو ازإقب ُب نفسو على االعتماد ضركرة إٔب إرشاده كذلك اؼبناسب، الوقت
 .تشجيع التلميذ على االستعداد للمشاركة داخل القسم كخارجو -
 .186) ص،  1998 ، دياب إظباعيل  (سبيلو تعًتض اليت اؼبشكبلت بعض حل على التلميذ مساعدة-
                                  .الدركس عن التبلميذ بعض تغيب استمرار إٔب تؤدم اليت كالظركؼ  األسباب عن التحرم -
                               .الدراسية السنة بداية ُب كاالجتماعية كالًتبوية النفسية التبلميذ مشكبلت مسح بعملية القياـ -
                                                              .كاستعداداهتم كقدراهتم التبلميذ كاذباىات ميوؿ على التعرؼ -
                                                                                                                 ) 263،  262ص، 2003اػبطيب، صاّب (دراسيا كاؼبتأخرين اؼبتفوقُت مثل عاديُت الغَت بالتبلميذ ىتماـاال - 
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 باإلمكانيات )كالتعريف كاألسرية اعبنسية كالًتبية الزكجية، يةكالًتب اؼبهنية الًتبية حوؿ خربات ك معلومات تقدًن -
 .506 )ص  2002 زىراف، حامد( الًتبوية باالستشارة اؼبتعلقة كاػبدمات اؼبختلفة، الًتبوية
 : يلي فيما تتمثل كاؼبدرسُت اؼبدرسية باإلدارة اؼبرشد بعبلقة تتعلق خدمات توجد كذلك

 ىيئة لتقوًن منظمة برامج تطوير ُب كمساعدهتم، كتفاصيل دبعلومات تزكيدىم قطري عن للمدرسُت، اؼبشورة تقدًن-
                                                                                           .  306  )ص 2003 ، اػبطيب صاّب( التدريس

 ، كآخركف يوسف القاضي ( فنية خربات إٔب ربتاج اليت ة،اإلداري كفؤ الش بعض ُب اؼبدرسية كاإلدارة اؼبدرسُت مساعدة-
                                                                                                                         125).  ص 1981

         .                                مشاكلهم كحل التبلميذ مساعدة على كاؼبدرسُت اؼبدرسية اإلدارة مع التعاكف-
 األسبوعيمل الع خطة كاستمارة التبلميذ أظباء كسجل حالة دراسة كسجل اؼبدرسة، ُب اإلرشاد سجبلت تنظيم-

                                                                                                                      .اإلدارة مع بالتعاكف
 . كاؼبدرسُت اإلدارة مع بالتعاكف لئلرشاد، منظم عمل برنامج رسم على العمل- 

 :النفسية الخدمات -4-2
 : منها النفسية نذكر التبلميذ دبشكبلت تعتٍت كىي

 أفضل إٔب وصلللت اؼبساعدة كتقدًن ..كالعدكاف بالنفس الثقة كفقداف كالقلق النفسية، التلميذ مشكبلت على التعرؼ-
 .188 ) ص،9819 ، دياب ظباعيلإ (ؼبشكبلهتم فبكن حل
  النفسي التوافق ربقيق على ؼبساعدهتم ،اؼبرحلة تلك تتطلبها اليت كالتغَتات العمرية، اؼبرحلة بطبيعة التبلميذ توعية-

 .اآلخرين مع هبايبإلا كالتفاعل
 على االعتماد طريق عن الدراسية التخصصات كاختيار بتحديد يتعلق فيما، القرارات ازباذ على التبلميذ تشجيع-

 .النفس
 ) 19 ص ،2004 ، ساوبي سليمة (الفئة ؽبذه اؼبناسبة اػبدمات كتقدًن اػباصة، الصعوبات ذكم التبلميذ على التعرؼ-
 .اؼبشركط غَت كالتقدير العاطفي كالتفهم بالتقبل  تتسم التبلميذ، مع إرشادية عبلقات إقامة-
 ُب توجيههم لبلشًتاؾ خبلؿ من نفوسهم ُب قةثال غرس  على  كالعمل كانفعاالهتم، التبلميذ دبشاعر االىتماـ-

 .اؼبختلفة كالنشاطات العملية اؼبمارسات
 .الصحيحة غَت كاؼبمارسات العادات عن كاالبتعاد األخبلقية، بالقيم االلتزاـ كبو التبلميذ إرشاد -
 .النفسية االختبارات كإجراء التلميذ حوؿ عليها، اغبصوؿ يبكن ليتا البيانات كتقييم كصبع تنسيق-     
 خطة (  كالتخطيط للمستقبل أنفسهم فهم ُب التبلميذ ؼبساعدة الصغَتة، اعبماعات كإرشاد الفردم باإلرشاد كالقياـ-

 .(06ص  2006 كاإلرشاد، التوجيو عبنة كنشاطات



 برامج واستراتيجيات انإرشاد النفسى المدرسي   –الفصل الثاني    
 

64 

 

 :االجتماعية الخدمات -4-3
 : يلي فيما اتاػبدم ىذه ؾبمل تتمثل

 على قادرة للتلميذ، جتماعيةا شخصية تكوين أجل من اإلنسانية، العبلقات مبدأ يسوده مبلئم، تعليمي مناخ توفَت -
                                                                           .(88ص 1998دياب، إظباعيل  (اآلخرين مع التعاكف ك التعامل

                                       . نفوسهم ُب كالعدالة كالسبلـ اغبرية معاين كتأصيل ككاجباهتم، حبقوقهم لتبلميذا تعريف-
 2001 النيازم، اجمليد كعبد ةدعب أبو صاّب (غبلها مساعدهتم على كالعمل للتبلميذ، االجتماعية اؼبشكبلت على التعرؼ -
                                                                                                                                     . (207 ص،

 ذالتبلمي أكلياء مع كلقاءات ندكات تنظيم ُب اؼبدرسي، اؼبرشد يساىم التبلميذ، أمور أكلياء مع العبلقة إطار كُب -
 :مايلي لتحقيق كذلك

                                                                      أبنائهم كعلى ظركفهم األسرية. التعرؼ على مشكبلت -
                                                          . أبنائهم منها يعاين اليت اؼبشكبلت غبل التبلميذ أكلياء مع التعاكف-
 ، اػبطيب صاّب ( كاؼبدرسُت اآلباء ؾبالس قبل من تتخذ اليت التبلميذ، شكبلتدب اؼبتعلقة التوصيات تنفيذ متابعة-

                                                                                                                              ) 263،    262 ص 2003
 صاّب  .(عاؼبدرسة كاجملتم بُت الصلة توثيق على يعمل كهبذا كتطورىم، الدىمأك  مبو مراحل فهم ُب الوالدين مساعدة -

 .306)ص ،السابق اؼبرجع ، اػبطيب
 : ُب تتمثل:المهنية الخدمات-4-4
 كزيارات كؿباضرات كندكات لقاءات كتنظيم اؼبتاحة، التعليم كفرص اؼبختلفة، كالوظائف باؼبهن التلميذ تعريف-

                                                                                                              . ) 20ص  2004 ساوبي، سليمة (إرشادية
                                                                         .                                 ) 206ص،2001، اجمليد كعبد ،ةدعب أبو صاّب (العمل دبجاؿ العبلقة ذات اؼبتخصصة، كالدراسات البحوث جراءإ -
 .للعمل اؼبناسب اؼبكاف ُب مستقببل التلميذ كضع اؼبهنية اػبدمات من كاؽبدؼ -
 :العلمي البحث خدمات -4-5

 :مايلي كتتضمن
 .جراء البحوث اؼبسحية لقدرات كحاجات كاذباىات كميل التبلميذإ-
                                                                        .كاالختبارات االستفتاءات مثل اإلرشاد لكسائ إعداد-
 اؼبرشد يقـو اػبدمات ىذه جانب ٔبإ506 ) ص،   2002، زىراف حامد ( اإلرشاد كعملية الربنامج تقييم كسائل إعداد-

 :دبايلي اؼبدرسي
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 اتبعهاُب اليت اإلرشادية كاألساليب اؼبرشد عمل خبلصة تتضمن منتظمة، بتقارير الًتبوم اداإلرش عن اؼبسئولُت تزكيد-
   ) 262،263 ص،2003 ، اػبطيب صاّب  (اؼبستخدمة اإلرشادية كالربامج ، التلميذ ؽبا تعرض اليت اؼبشكبلت معاعبة

 ىذه توٕب على األخصائيُت أقدر كىو إلرشاد،كا التوجيو ميداف ُب للعاملُت اػبدمة، أثناء التدريب عملية ُب االشًتاؾ
                                  .                                                     532 ) ص،  2002 ، زىراف حامد  ( اؼبسئولية

 .اآلخرين اؼبختصُت إٔب ؽبم اػبدمات توفَت يبكن ال الذين التبلميذ حالةإ-
 كدراسة اػبرجُت دبتابعة تتعلق اليت كاألحباث الربؾبة ُب اؼبناسبة، اآلراء تظهر أف يبكن اليت حباثباأل اؼبرشد يقـو-

 تقديبها يتم أخرل خدمات جانب ٔب،إ عملو ؾباؿ ُب الفائدة ذات األحباث من كغَتىا كاجملتمع اؼبدرسُت بُت العبلقات
 العملية ُب الفعالية ربقيق ُب أنبية ذات اػبدمات ذهى كتعترب ،اؼبدرسي اإلرشادم للربنامج اؼبسطرة األىداؼ حسب
 يواجهها اليت اؼبشكلة نوعية حسب خاص مدرسي إرشادم برنامج كفق اإلرشادية اػبدمات ربديد يتم كما الًتبوية،
 فقاك  اإلرشادم، الربنامج لتنفيذ العريضة، اػبطوط ربدد اؼبطلوب العمل حجم ربديد كبعد التبلميذ، ؾبموعة أك التلميذ
 كاؽبدؼ ، ألىدافو ربقيقو كمدل الربنامج فعالية مدل ربديد هبدؼ تقييمو عملية تأٌب ٍب كزبطيطو، إعداده ػبطوات
 ، السابق ،اؼبرجع زىراف حامد  (خدماتو ُب النقص أكجو فادمكت كالتحسُت اإلصبلح أم التقوًن ىو الربنامج لتقييم األكؿ
 .) 509ص
 طبيعة حسب مهامو، فيو يوزع كمنظم ـبطط برنامج كفق يعمل اؼبدرسي اؼبرشد فأ يتبُت توضيحو، ًب ما خبلؿ من

 ىذه مثل إٔب ربتاج اليت بعض اغباجات على التعرؼ بعد اقًتاحو سنحاكؿ ما كىذا ، التبلميذ يوجهها اليت اؼبشكبلت
 اؼبرشد ينتهجها اليت ة،النظري األسس نغفل على أال كالبد اجتماعيا اؼبنسحبُت التبلميذ لدل اإلرشادية اػبدمات
 تطبيقات بعض على نتعرؼ كعليو التلميذ، إرشاد ُب مناسبا الذم يراه االذباه حسب اؼبربؾبة خدماتو تقدًن ُب اؼبدرسي
 .اؼبدرسة ُب النفسي اإلرشاد نظريات

 :النفسي اإلرشاد استراتيجيات تعريف-5
 علمية مهارات إٔب ألنو وبتاج فن يعد ،كما علمية ظرياتن أساس على يقـو ،ألنو تطبيقا علما يعد النفسي اإلرشاد إف

 النفسي اإلرشاد نظريات على اؼبرشد دارسة لذا ،اآلخرين مساعدة كىي ةاؼبسؤكلي هبذه للقياـ تؤىلو للمرشد، ككافية
 لفةاؼبخت اإلرشاد كفنيات تإسًتاتيجيا بُت التشابو كاالختبلؼ أكجو فهم ىو ،كاألىم العملية فهم على لتساعده
 (. 325ص،2007 اػبطيب،(منها األمثل الختيار
 Styvler and Matneyوماتني ستيفلركيرل  ،العملية من اؽبدؼ ربقيق ىدفها إرشادية اسًتاتيجيات النظرية كتقًتح

 مثلما اإلرشاد، أثناء سلوكو طريقة كعلى توقعات اؼبسًتشد، على مباشر بشكل تؤثر النفسي اإلرشاد اسًتاتيجيات أف
قاسم  ؿبمد اهلل، عبد) االسًتاتيجيات ؽبذه النظرية األسس على تصرفاتو تبٌت مادامت نفسو اؼبرشد سلوؾ على تؤثر
 .(10،11ص،2012،
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 كل تقًتحها اليت العملية التقنيات أك الفنيات أك األساليب ؾبموع ىي ،النظريات ىذه تقًتحها اليت فاالسًتاتيجيات
 الوظيفة أف ذلك النفسي، التوافق ربقيق كىو العملية من األساسي اؽبدؼ ربقيقك  لتطبيقها اإلرشاد نظريات ننظرية م
 اؼبناسبة اإلرشادية باألساليب اؼبرشدين تزكيد ىي.Jones 2000 جونزأكد  كما ، اإلرشاد ُب للنظريات األساسية

 2007)اػبطيب،اؼبستهدفة كالفئة اإلرشاد منهج مع تتسق كأيضا بينها فيما االسًتاتيجيات ىذه لتطبيقها حبيث تتسق
 .(325ص،

 :االنفعالي المعرفي العقالني اإلرشاد استراتيجيات -5-1
 في محفورة األفراد مشكالتالنفس  علم ُب الشهَتة اؼبقولة صاحب(Albert Ellis) أليس ألبرت ىو النظرية ىذه مؤسس
 للعبلج منطقي أسلوب كبو طريقو1954 اـُب ع فبدأ اؽببوط، ُب النفسي بالتحليل ثقتو بدأت أف بعد ،ىذا" عقولهم
 عبلجي أسلوب من أكثر تدمج أف حاكلت اليت العبلجية أحد األساليب العبلجي األسلوب ىذا يعترب حيث النفسي،
 إ كيبكن مكتسب سلوؾ اإلنساين السلوؾ أف فرضية على تقـو اليت السلوكي، ؼبفاىيم العبلج دؾبها خبلؿ من كاحد

اليت  ،ىي اإلنساف يعتقدىا اليت األفكار أف فرضية على يقـو الذم اؼبعرُب العبلج كبُت ثَتهتأ التخفيف من ،أك لتواز 
 .يعيشها اليت اغبياة أسلوب عليو سبلي

 يوحي عبلجي بأنو أسلوب النفسي، العبلج ُب A.Ellisأليس   ألربت أسلوب1996Corey ري كوا كصف كقد
 المشاعرك السلوك اإلدراك كىي حياة اإلنساف، ُب رئيسية جوانب ثبلثة على تركيزه حيث من الطرح، ُب بالشمولية
 .(206ص ، 2011عربيات، ك أسعد )أبوبينهم  كالتفاعل

إليس كعلى الرغم من أف جل النظريات تعرض منظورىا إٔب تقدًن إطار نظرم وبوم جانب النمو ُب الشخصية ،إال أف 
ELLIS عبلج العقبلين االنفعإب يركز على كيفية إعادة النمو ، أكثر من ٓب يتبع ىذا اؼبنهج كٓب يفكر فيها بل أكد ال

الرغم من عدـ اىتمامو الواضح بصياغة كتكوين مبوذج نظرم للشخصية فأنو صاغ ؾبموعة من  كعلى النموتركيزه على 
 أسعد )أبو لشخصيةالتعرؼ على كجهة نظره ُب ااؼبفاىيم األساسية لنظريتو اػباصة بالعبلج العقبلين االنفعإب تسهم ُب 

 .(206ص ،نفس اؼبرجع عربيات، ك
    اإلستعدادات البيولوجية :5-1-1

ُب أف اإلنساف يولد  Rogerروجرز ككارؿ  a.masslowعن اعتقادات ابراىاـ ماسلو  ELLISٓب تبتعد فكرة إليس 
   .(97ص، 2002)زىراف ، كىو يتمتع دبيوؿ قوية لتطوير نفسو ،كربقيق ذاتو

قوية أف  استعداداتا ض، لكن لديهم أي لذاهتمُت فبثلُت ييولدكف كلديهم استعداد أف يكونوا منطق إليسفالبشر حسب 
يكونوا غَت منطقيُت ُب سلوكهم ، كأف يكونوا قاىرين ألنفسهم كيفكركف بسهولة كبشكل طبيعي ، كما أهنم يفكركف 
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)الشناكم كف من أنفسهم مرات عديدة كىم يغَت  أخطائهموف من محوؿ تفكَتىم كىم مبتكركف ، وببوف كيتعل
 (.106،ص1994،

 االىتماـدقيق بُت اىتماـ الفرد بالعبلقات مع اآلخرين مبالغتو ُب  اتزافف النضج االنفعإب ىو أكما ترل النظرية أيضا 
 اغبقيقة لتقب إذا كلكن ،معادية اجتماعية بطريقة يتصرؼبالوسطية فإنو  زال يتمي االىتماـهبا ذلك أنو إذا كاف ىذا 

 ةيبط عبلقات يكوف أف كالضركرم الواجب من كليس فيو اؼبرغوب ما أنو ُب كاؼبتمثلة، كاؼبتوافقة اؼبتزنة كالركاية الواضحة
 انفعاليا. صحيحا يكوف أف إٔب ينزع فإنو ،اآلخرين مع
  :الحضاري التأثير المجتمع تأثير1-2–5
 من ،ككذلك كأقراهنم أفراد أسرىم من التأثَت ىذا ،كيكوف الطفولة ةمرحل ُب خاصة للتأثر ىبضعوا أف فطريا البشر يبيل

 باؼبدارس الرفاؽ كصباعات األسر، ُب الشخصية العبلقات ت امتغَت  تعترب إذ،فيها يعيشوف اليت اغبضارية البيئة جانب
 توقعات تشكيل ُب رىادك  خبلؿ من الفرد على اؼبؤثرة االجتماعية تاؼبتغَتا أىم من األخرل، االجتماعية كاجملموعات

 .( 93ص، 2008 )ضمرة،اآلخرين كعن أنفسهم عن األفراد
 االنفعإب اضطراهبم إٔب يضيف البشر فإف للتأثر، اػبضوع ُب األفراد بنب شاسعة اختبلفات  ىناؾ أف من الرغم كعلى
 .كتقاليدنبا اجملتمع األسرة لتعاليم باػبضوع اؼبنطقية كعدـ

 :والتصرفات والمشاعر فكاراأل بين التفاعل -1-3 – 5
 ىبلق ردبا بل) جوىرم بشكل يؤثر فالتفكَت كتبادلية تفاعلية بصورة كيتصف يشعر يفكر، الفرد أف Ellis اليس يؤكد

 بشكل يؤثر السلوؾ أف كما كالسلوؾ، التفكَت على تؤثر اؼبشاعر أف ،كما كالسلوؾ اؼبشاعر ُب (كالتصرفات اؼبشاعر
 ىذا ، كمن اؼبتغَتين بقبة تغيَت إٔب يؤدم فإنو ،اؼبتغَتات ىذه أحد على وبدث تغَت كأم اعر،كاؼبش التفكَت على متميز
 كاليت الشخصية ،لتغيَت كالسلوكية كاالنفعالية اؼبعرفية األساليب يستخدـ ، االنفعإب السلوكي اؼبعرُب العبلج فإف اؼبنطلق

 .االنفعإب ينالعقبل اإلرشاد اسًتاتيجيات ُب مفصل بشكل ،إليهاسنتطرؽ 

 :باالضطراب وعالقتو الالعقالني التفكير  -1-4 – 5

 تنشأ كإمبا الناس ىتؤثر عل اليت األحداث أك ات،اػبرب  من تنشأ ال االنفعاليةبات االضطرا كل أف Ellis اليس يرل
 عاـ بشكل تأخذ اليت العقبلنية األفكار على كتشتمل األحداث ىذه حوؿ الناس يتبناىا اليت األفكار من مباشر بشكل
 كأكامر مطالب صورة تأخذ اليت اؼبنطقية غَت أك البلعقبلنية األفكار على ككذلك ،تفضيبلت ك كمطالب رغبات صورة

 .( 215ص ،2009 كعربيات، أسعد )أبو  مطلقة كحتميات
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 :االستبصار أىمية-5 -5-1 

 كغَت مضللة تكوف قد النفسي، التحليل طريق عن يكتسبها اليت لنفسو اؼبسًتشد استبصار أف Ellis اليس يؤكد
 التحليل نظرية باالستبصار حس كمثل ىذا ،تاالضطرابا لو تتسبب اليت ىي اغبوادث أف إٔب تقوده ألهنا صحيحة
 أف تؤكد اليت االنفعإب العقبلين اإلرشاد نظرية بعكس ،اؼبسًتشد سلوؾ ُب تلقائي تغيَت إٔب يؤدم اعبشطالت ك النفسي
 اليت ىي اغبوادث، ىذه كبو كأفكارىم داألفرا نظرة كإمبا، لبلضطراب اغبقيقي سبب ذاهتا حبد ىي ليست اغبوادث
 :راالستبصا من أنواع ثبلثة إٔب يدعو االنفعإب العقبلين كاإلرشاد باالضطراُب  تتسبب

                             التفكَت.             منظومة إٔب يرجع كإمبا، سابقة أحداث إٔب يرجع ال الذات قهر سلوؾ أف -
 اؼباضي، ُب الفرد أنشأىامنطقية  غَت بأفكار نفسو يزكد يزاؿ ال الفرد أف كىو لسبب إال يرجع ال بالتعاسة الشعور- 

                                    اآلخرين.                                جانب من يشًتط كونو من أكثر نفسو طإشرا ُب كيستثمر
 من ذلك يتم كإمبا الناس، لدل اؼبنظمة غَت األفكار تغيَت ،على يساعد لن ذاهتا حد ُب كالثاين األكؿ االستبصار- 

 .(108ص، 1994،)الشناكم .لاغباضر كاؼبستقب ُب اؼبضطربُت األفراد جانب من اعبادة كاؼبمارسة العمل خبلؿ

 :المعرفي اإلرشاد قوة -5-1-6 

 مهاصبة على أساسي يركز بشكل ،كلكنو اؼبعرفية االسًتاتيجيات من كبَتة ؾبموعة االنفعإب بلينالعق اإلرشاد يستخدـ
 تغيَت على اؼبسًتشدين كيساعد لتغيَت الشخصية، متعمقا نسقا يكوف أف وباكؿ كبذلك ،العقبلنية غَت األفكار كدحض
 أف يبكن أساس ،ىو معرُب جانب ُب ىرمجو  تغيَت إحداث ًب إذا أنو منطلق من ،جذرم بشكل اغبياة ُب فلسفاهتم
 أك اؼبشاعر أحد ُب جوىرم تغيَت إحداث نمايب، كالسلوكيات االنفعاالت من ُب عديد ىامة تغيَتات إحداث ُب يساعد

كسائر  بقية عن سبيزه اليت التفكَت خاصية لئلنساف أف ،ذلك اؼبعرُب التغيَت ُب ؿبدكد أثر لو ،يكوف التصرفات
 .تاؼبخلوقا

 :السلوكي االنفعالي العقالني اإلرشاد يجياتتإسترا- 5-2

 باتاالضطرا من ؾبموعة لديهم الناس أف ض إٔب افًتا تستند ،ألهنا معقدة عملية االنفعإب العقبلين اإلرشاد طريقة
 عديدة اعأنو  استخداـ اؼبرشد كاجب من فإنو لذا ،اإلرشادية لطلب اػبدمة حضورىم عند ،كالسلوكية كاالنفعالية اؼبعرفية
 اإلرشاد أف قبد كؽبذا،مشكبلهتم على للتغلب اؼبسًتشدين ؼبساعدة،ةيكاؼبنطق العقبلنية اإلرشادية تاالسًتاتيجيا من

 ؾبموعة على انتقائية بصورة يشمل كإمبا ،اؼبسًتشدين مع تستخدـ كاحدة طريقة على يعتمد ال العقبلين االنفعإب
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 اإلنسانية اؼبشكبلت مع التعامل ُب كفعالية كفاءة ذات اإلرشادية، ألساليبا ىذه فإ، العبلجية األساليب من متنوعة
 كاإلدماف كاضطرابات الشخصية االجتماعية التنشئة كمشكبلت األسرية، كاؼبشكبلت كالغضب كاالكتئاب كالقلق
 ؾاإلدرا السلوؾ، العاطفة، الثبلث الشخصية مكونات يتناكؿ ألنو،االجتماعية  العبلقات كاضطرابات النـو تكاضطرابا

 .(218ص،2009،عربيات أسعد، بوأ)
 :المعرفية االستراتيجيات- 5-3
 اليت اػباطئة األفكار كتنفيذ دحض ُب ،اإلدراكية األساليب على األكرب ارتكازه ك اإلرشادم األسلوب ىذا ظبة إف

 الذم الرئيسي اؽبدؼ يعتربىا اكم ، االنفعالية اؼبشكبلت نشأة ُب الرئيسي العامل .Ellis. A اليس ألبرت يعتربىا
 على اؼبسًتشد، مساعدة يستهدفوف اإلرشادمب ألسلو ا ؽبذا أف اؼبمارسوف يتضح ىنا إليو الوصوؿ العبلج يسعى

 .كاقعية بطرؽ مواجهتها ٍب كمن اػباطئة التفكَت طرؽ اكتشاؼ
 :كىي اإلرشادية اؼبعرفية االسًتاتيجيات من ؾبموعة Ellis A ليسإ ألبرت كيقًتح

 :المعرفي البناء إعادة-
 التفكَت شق كليدة ىي كإمباتسبقها، اليت النشطة األحداثك  النتائج بنب العبلقة توضيح على اإلسًتاتيجية ىذه دال تعتم
 .(64، 2000 ،عبد اهلل عادؿ ؿبمد) " الفرد كفلسفة تداكاؼبعتق

 :العقالنية غير األفكار ودحض تفنيد-
 للذات كاؼبدمرة اؼبشاعر االهنزامية ُب يتسبب فبا كالبلمنطقية، العقبلنية غَت ؼبعتقداتكا باألفكار غالبا الناس يتمسك

Dispute ليسا حسبك  يؤكد اؼبعرُب األسلوب ىذا فإنو لذا Ellis A. ؾبادلة إٔب األخصائي سعي كجوب على 
 ال كاؼبرشد منها، يعاين اليت ،يةاالنفعال اؼبشكبلت نشأة ُب سانبت اليت العقبلنية غَت اػباطئة األفكار حوؿ اؼبسًتشد

 خبلؿ من لوحده بذلك يقـو كيف اؼبسًتشد يعلم اؼبرشد أف ،بل سلبيا موقفا اؼبسًتشد كيقف كحده العمل هبذا يقـو
 اليت األسئلة بُت كمن كمشاعره، سلوكو أمباط عليها كيبٍت هبا يؤمن اليت كاؼبعتقدات كاؼبسلمات التفكَت طرؽ اكتشاؼ
 ٓب إف مأساكية اغبياة تكوف كؼباذا بو؟ شعرن ما أك نقولو ما على الدليل نأي :عليها لئلجابة للمسًتشد اؼبرشد يوجهها

 .اغبياة........اْب ُب أحبلمك ربقق ٓب إذا العآب هناية ىو كىل ؟ديتر  الذم بالشكل اغبياة ذبر
 كمبادئ يتخذىا اليت األفكار ُب التفكَت ادةإع إٔب باؼبسًتشد تؤدم اليت ،كاغبوارية اعبدلية األسئلة من النموذج كىذا

 تأثَتىا كمدل امصداقيته كاختبار فيها كالتمعن هبا التفكَت إعادة ُب يبدأ ٍب كمن للنقاش، قابلة غَت كحقائق كمسلمات
 .(64ص، نفس اؼبرجع، عبداهلل، عادؿ ؿبمد) .وحيات على
 قد بذلك اؼبرشد يكوف أفضل منطقية أفكار تكوين ىعل كمساعدتو، أفكاره تنفيذ على اؼبسًتشد مساعدة طريق كعن
 العميل كيساعده Psychological heath النفسية بالصحة التمتع لو يتيح فبا Cognitive effect اؼبعرُب األثر حقق
منو  يشكو جاء الذم السلوؾ فيها دبا اؼبستقبل، ُب سلوكياتو ليواجو (التفكَت )نظاـ اؼبعرفية اعبوانب بناء إعادة على
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 ار ف ديوبوس Adler،أدلر ىذه؛ الدحض طريقة ااستخدمو  الذين النفس علم ُب اؼبختصُت أكائل من أفEllis سا ليكيقرر
 Abelson بيلسونإ األسلوب ىذا فعالية أكدت اليت كمن الدارسات Philipis فيليبيس Bubois  Frunkl نكل

 . 60) ص، 2009 ،ىيم ،إبرا ىشاـ اهلل عبد Bolin )1975 بولين Robinison 1967 روبنسون 1975
  :يلي ما البلعقبلنية كاؼبعتقدات األفكار دحض ُب استخدامها يبكن اليت األساليب ُتب كمن

 اؼبشكل لو يسبب الذم اؼبثَت ذلك باستدعاء اؼبسًتشدين قياـ خبلؿ من ذلك كيتم :المثير وجود في الدحض /أ
 يطلب بتعاؿ، اؼبسًتشد إٔب ينظر ما شخص كاف فإذا،اؼبثَت لذلك ةمغاير  صورة رسم اؼبرشد منو يطلب ٍب بكاالضطرا
 عن يسألو ،ٍب البعض بعضهما كيناظراف مستوياف كنبا الشخص كىذا اؼبسًتشد لكليهما صورة رسم اؼبسًتشد من اؼبرشد
 .) 125،ص 2000،  اهلل عبد ؿبمد عادؿ( ذلك بعد كبوه اؼبسًتشد اذباىو

 يقـو أنو خبلؽبا كيتخيل اؼبسًتشد الدحض، إسًتاتيجية ُب تستخدـ اليت األساليب نم كىي :ةالتخيلي األساليب /ب
 ىذا فيو سيحدؽ كيف يتخيل أف اؼبرشد منو يطلب اؼبدير، مقابلة من ىبشى معُت شخص كاف فإذا ،ىبشاه أمر بفعل
 مواجهة على مشجعة ذلك إثر على النتيجة تكوف ،كسوؼ ذباىو هبا يقـو أف يبكن اليت السلبية األفعاؿ كردكد اؼبدير،
 .ذبنبها عدـ إٔب يؤدم فبا اؼبواقف، ىذه مثل
 :المبالغة حد إلى التخيل /ج

 موقف ُب أنو يتخيل ،أف اؼبسًتشد من خبللو اؼبرشد كيطلب الفكرة بنفس ،يرتبط آخر أسلوب دبثابة ذلك كيعترب
 اؼبسًتشد يتخيل كعندما ،تقريبا متواصلة ساعات ثبلث ؼبدة عليو يضحكوف أك وبدقوف الناس ،ككل معُت اجتماعي

 لدحض األساليب من عديد يستخدـ كما  ،فيو مبالغا كاف ذلك بعد إليو توصل الذم االستنتاج أف قبد فسوؼ ذلك
 .الوجدانية األساليب ُب فيو التفصيل ُب سنأٌب كالذم الدكر لعب كأسلوب البلعقبلنية األفكار

 Empiricism: االمبريقية على التركيز / د
 ال البلعقبلنية ههبا كأفكار  يتمسك اليت اؼبطلقة الواجبات من كبل أف للعميل، تثبت أف إٔب ةاإلسًتاتيجي ىذه كهتدؼ
 الدليل يقدـ ،أف العميل من خبلؽبا يطلب اليت األسئلة اؼبرشد يستخدـ اؽبدؼ ىذا كلتحقيق ، الواقع مع عادة يتسقاف
  .يةالبلعقبلن اعتقاداتو صدؽ على العملي

 : النتائج على التركيز / ه
 ىذه خبلؿ من اؼبرشد العتناؽ كيركز العملية النتائج للعميل يوضح أف ،على ةاإلسًتاتيجي ىذه خبلؿ من اؼبرشد كيركز

 ىذه من اؽبدؼ ،كيكمن عقبلنية ال اعتقادات العتناؽ العملية النتائج للعميل يوضح أف ،على اإلسًتاتيجية
 من يعاين سيظل فإنو البلعقبلنية العتقاداتو؛ خاضعا بقي طاؼبا أنو يفهم كي ،العميل ةمساعد ُب اإلسًتاتيجية
 .)125،ص  2000،  اهلل عبد ؿبمد عادؿ( التقٍت كالتوافق لبلتزاف فاقدا مضطربا ،كسيظل مشكبلتو
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 تعترب أجلو من الذم السبب لفهم ،العميل مساعدة اإلسًتاتيجية ىذه خبلؿ من كيتم:الالمنطقية على التركيز / و
 بالضركرة ذلك وبدث أف اؼبنطقي من فليس وبدث، أف ما شيئا يريد عندما الفرد أفث حي عقبلنية كال اؼبنطقية أفكاره
 .منطقية ال تعترب البلعقبلنية األفكار تلك فإف ٍب كمن

 :السقراطي األسلوب /ز
 ،كغَت كظيفيا ةفكاؼبختل البلمنطقية باعبوانب ةاألسئل ىذه كتتعلق اؼبسًتشد، على األسئلة طرح األسلوب ىذا كيتضمن
 ،ُب بنفسو التفكَت على العميل حث على األسئلة ىذه مثل كتعمل ،البلمنطقية العميل اعتقادات نم مربيقياأ اؼبنسقة
 .اؼبسًتشد نظر كجهة قبوؿ ؾبرد البلمنطقية،كليس أفكاره فحول

 Didactic : التعليمي األسلوب / ح
 تعد حُت ُب نتجة،اؼب كغَت للذات ازمةاؽبك  ةلبلعقبلنيا فكارلؤل- مباشرة، تفسَتات تقدًن على اتيجيةاإلسًت  ىذه كتعتمد

 الفرد شعور ُب كبَتا إسهاما نبةامس فهي كبالتإب للذات، إهبايب مفهـو على كتساعد إنتاجية العقبلنية االعتقادات
 .النفسي فاالتزا ك بالتوافق

 :الذاتي االكتشاف أسلوب / ط
 معينة انفعالية مشكبلت الفرد ذبنب على يعمل العقبلين التفكَت أف اكتشاؼ على أيضا اإلسًتاتيجية ىذه تساعد
 عملية ؼبكونات بالنسبة اإلعبلنات مواجهة على العميل وبث ،حيث اؼبواجهة بأسلوب أيضا األسلوب ىذا كيعرؼ
  :كىي ؽبا مكونات ثبلث ىناؾ أف(Bernard 1986 )برنارد فَتل اؼبنطقية كغَت اػباطئة، األفكار دحض

 .اؼبنطقية كغَت اػباطئة األفكار يكتشف كيف العميل يتعلم كىنا :االكتشاف عملية -أ
 .منها بدال ةاألفكار العقبلني إحبلؿك   اػباطئة، األفكار ىذه دحض أجل من :الذات مع الحوار عملية -ب
 عبد ك )القرين ،ذلك مستقببل ذبنب أجل من التفكَت ُب :طقيةالمن واألفكار الخاطئة األفكار بين التمييز عملية-ج

 .111)، ص  2004اؼبنصف،
 الوجدانية : تاالستراتيجيا-5-4
 الًتكيز كليس العمبلء، للمشكبلت لدل اؼبصاحبة السلبية اؼبشاعر تغيَت ،على اإلرشادية األساليب ىذه ُب الًتكيز يتم
 ،زبدـ إهبابية مشاعر إٔب اؼبشاعر على ربويل اؼبسًتشدين مساعدة وى ما بقدر اؼبشاعر، تلك ُب االستغراؽ على

اليس  ألربت قدمها اليت الوجدانية كاالسًتاتيجيات األساليب األحسن كمن إٔب التغيَت عملية ُب كتسرع اإلرشادية العملية
A.Ellisتساعد عقلية عملية اإلرشادم األسلوب ىذا كيعترب :العقالني العاطفي التخيل - :اإلرشادم مبوذجو ُب، 

 ؿباكلة ك كالسلوؾ اؼبنطقي، التفكَت زبيل على اؼبسًتشد مساعدة خبلؿ من اؼبشاعر، من أمباط تأسيس اؼبسًتشد على
 آمنة، فرص على للحصوؿ األسلوب ىذا كيستخدـ كاقعيا ذلك تطبيق ؿباكلة ٍب كاؼبشاعر،"للتفكَت جديدة بطرؽ القياـ

 ىذا حياؿ يتصرؼ أك يسلك ككيف لو، سوؼ وبدث ما أسوأ اؼبسًتشد يليتخ كأف،( 395ص، 2007، اػبطيب)
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 كيطلب ،اغبالية اللحظة ُب التفكَت اؼبسًتشد من اؼبرشد ذلك يطلب أثناء كُب ذلك، حصل إف سيشعر كدباذا اغبدث
 ؼبرحلةا ىذه إٔب يصل كعندما كىكذا حزف إٔب اكتئابو ،ك   بسيط غضب إٔب كغضبو طيبس خوؼ إٔب خوفو تغيَت منو
ىذه  إٔب الوصوؿ يعستطي حىت فيو فكر أك قالو دبا نفسو، يعرؼ أف منو يطلب الذم اؼبرشد إشارة إٔب يعطي فإنو

 إليها ىو حباجة اليت كاألفكار اعبمل ىذه أف للمسًتشد اؼبرشد ذلك بعد ،كيؤكد السابق عن اؼبختلفة االنفعاالت
 .اليومية اغبياة مواقف ُب الستخدامها

 العقبلين اإلرشاد على تقتصر كال ،النظريات من العديد ُب اإلسًتاتيجية ىذه تستخدـ :playing Roleرالدو  لعب-
 تغيَت ُب العمبلء مساعدة على األكٔب بالدرجة ،يرتكز اإلرشادم األسلوب ىذا ُب لعب الدكر لكن ،السلوكي العاطفي

 اإلسًتاتيجيةىذه  تبُت كما" ،عقبلنية كأكثر منطقية كثرأ بأفكار ؼبشكبلهتم كاؼبسببة ،العقبلنية غَت األفكار اػباطئة
 2009إبراىيم، اهلل ىشاـ ) عبد"اآلخرينمع  اؼبسًتشد عبلقات ُب اػباطئة كاؼبعتقدات ،اؼبنطقية غَت األفكار تؤثر كيف

 .( 85ص،
 REBTحسب  ،ناؼبسًتشديمع  كالسلطة كاغبـز القوة استخداـ من األساسي ف اؽبدؼإ  :والحزم القوة استخدام -

 الذات، مع حوار إنشاء على مساعدهتم كالوجداين ككذا العقلي االستبصار تكوين على مساعدهتم ؛ىو اإلرشاد أثناء
 .اػباطئة كتغيَتىا األفكار اكتشاؼ ُب اؼبسانبة شأنو من
 ،كتقييمو البلعقبلنية كأفكاره معتقداتو بتسجيل خبلؽبا اؼبسًتشد يقـو حيث إرشادية إسًتاتيجية كىي :الذاتي الحوار-

إٔب  باالستماع يقـو ٍب ذلك على تدريبو ،بعد كتقييدىا بدحضها يقـو أف إليها يستمع كىو شريط، كوباكؿ على لذاتو
 كانت إذا سويا ما الَتك  ،معو إليها يستمعوف اآلخرين كهبعل كاؼبعتقدات، األفكار ؽبذه قدمو الذم كالتفنيد الدحض

 .(116، 115ص ، 2000اهلل،  عبد )ؿبمد عادؿضعيفة  أـ قوية
  :السلوكية اإلستراتيجيات-5-5

 لكي االنفعإب، اإلرشاد اؼبعرُب ُب السلوكي، اإلرشاد أساليب بعض استخداـ يبكن أنو A.Ellis اليس ألبرت يشَت
 بل العآب كذباه خريناآل كذباه ذاتو ذباه ؼبعارفو ،كمعتقداتو الرئيسي التغيَت على كؼبساعدتو فعالية أكثر اؼبسًتشد يصبح
  :السلوكية األساليب ىذه بُت كمن ،اؼبستقبل كذباه

 يؤمن اليت البلعقبلنية رحصر األفكا مثل ،اؼبنزلة التدريبات ببعض اؼبسًتشد اؼبرشد يكلف حيث :المنزلية الواجبات-
 التفكَت إٔب تدعو اليت الكتب، بعض ةأك قراء اؼبرشد على أخرل مرة ذلك كعرض تصحيحها كؿباكلة ،العميل هبا

 .(96ص، 2004العظيم، عبد، طو )حسُت "العلمي
 ليقـو للعميل الفرصة إعطاء إٔب االنفعإب اؼبعرُب اإلرشاد ُب تستخدـ ،سلوكية كإسًتاتيجية اؼبنزلية الواجبات هتدؼ كما

 ىذه مثل أف بالذكر ركجدي، اؼبختلفة مواقف اغبياة على كذلك اإلرشاد، أثناء عليو تدرب ،كما تعلمو ما دبمارسة
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 اسًتجاع على اؼبريض يساعد ما كىو ،سلوكية كأخرل معرفيةجوانب  تتضمن اغبياتية اؼبواقف ،كتلك اؼبنزلية الواجبات
 .الواقعية اغبياة ؼبمارستو ُب عليو، كتدرب تعلمو ما كل
 .االنفعإب العقبلين اإلرشاد -
 ،حيث كسلوكية كانفعالية معرفيةجوانب  من يضمو دباexposure،التعريض استخداـ يبكنExposure"التعريض -

 .لو مواجهتو كيفية على للوقوؼ معُت موقف ُب اؼبسًتشد يوضع
 اؼبقبولة غَت تصرفاتو احتماليةهبعل  فبا معينة، مثَتات ُب التحكم كيفية على اؼبسًتشد اؼبرشد يعلم :المثير ضبط-

 ،مثَت ألم اؼبسًتشد األخَت ىذا يتعرض ال حىت احمليط الوسط ناءب إعادة إٔب يهدؼ األسلوب ىذا فإف كهبذا ،قليلة
 ... التعزيز أمثلة كمن كالتشكيل كالعقاب التعزيز اإلجرائي: مثلاالشتراط  أساليبغَت  بشكل التصرؼ على وبفزه

 بيع أماكن ذبنب إٔب يرشده أف يبكن الكحوٕب اؼبسًتشد ،مثل ةمقبول مبادئ حوؿ فيلم مشاىدة أك كظباع شريط
 .(96ص،نفس اؼبرجع ، العظيم عبد ،طو )حسُتاْب ...الكحوؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 برامج واستراتيجيات انإرشاد النفسى المدرسي   –الفصل الثاني    
 

74 

 

  :خالصة
تعد الربامج اإلرشادية كاإلسًتاذبيات اؼبتبعة لتحقيق أىدافها دبثابة مفاتيح غبل اؼبشاكل اليت يعاين منها تبلميذ الطور 

كالذم هبعل التلميذ ال يتوافق كال يتأقلم ،اء االجتماعي كاالنطو  ةاالجتماعية كالعزل النفسية اؼبتوسط على غرار اؼبشاكل
الباحث من ؿبتول ىذه الربامج كاإلسًتاذبيات ما  ارتاخكلقد  ،مع البيئة التعليمية كال يتفاعل معها بالشكل اؼبطلوب

االجتماعي لدل  ىبدـ العملية التعليمية كاإلرشادية أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية للتخفيف من درجة االنطواء
كىذا اقتناعا منا بأنبية النشاط الرياضي الًتبوم ُب تعديل السلوؾ كفعالية األساليب كالفنيات ،تبلميذ الطور اؼبتوسط 

كاؼبزكاجة بُت العملية التعليمية كالعملية اإلرشادية  ،اإلرشادية أثناء اؼبمارسة الرياضية ُب عملية التشخيص كؼبا ال العبلج
لتنسيق الفعلي كاعباد بُت أساتذة الًتبية البدنية كمستشارم التوجيو ُب التخفيف من اؼبشاكل النفسية فبا يستدعي ا

.كاالجتماعية اليت يعاين منها التبلميذ خصوصا ُب مرحلة اؼبراىقة كاليت قد تعصف هبم ُب عصرنا اغبإب
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مظاهش ومؤششاث االوطىاء 

 االجتماعٍ
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 :تمهيد
إحػػػػدل اؼبهمػػػػات اؼبلقػػػػاة علػػػػى عػػػػاتق اجملتمػػػػع فيمػػػػا يتعلػػػػق دبرحلػػػػة الطفولػػػػة ىػػػػي الكشػػػػف كاالستقصػػػػاء عػػػػن األطفػػػػاؿ  إف

يػػدخل ضػػمن نطػػاؽ الوقايػػة كالصػػحة النفسػػية كاالجتماعيػػة إذ أف إحػػدل دالئػػل االنطػػواء عنػػد  األمػػركىػػذا  ،االنطػػوائيُت
فضػبل عػن عػدـ اؼبشػاركة اعبماعيػة مػع أقرانػو أثنػاء اللعػب  ،اآلخػرين األطفاؿالطفل ىي االبتعاد عن التفاعل كالتعامل مع 

حاجػػة ملحػػة للًتبػػويُت مػػن أجػػل  الكيفػػيأك أداء الواجبػػات اعبماعيػػة ُب اؼبدرسػػة كبالتػػإب فػػأف الكشػػف عػػن ىػػذا اػبلػػل 
ثػػاره اؼبعاعبػػة اؼببكػػرة لػػو لكػػي ال يسػػتفحل األمػػر كيقػػود إٔب ظهػػور أعػػراض مرضػػيو قػػد تصػػعب مػػن عمليػػة معاعبتػػو كإزالػػة أ

السػػػلبية علػػػى الطفػػػل كاجملتمػػػع الػػػذم يعػػػيش فيػػػو ،كبػػػذلك تكػػػوف ىػػػذه ىػػػي أكٔب مراحػػػل التشػػػخيص السػػػليم لوجػػػود ىػػػذا 
االضػػطراب السػػلوكي عنػػد الطفػػل ككلمػػا كػػاف ىػػذا األمػػر مبكػػرا كلمػػا أصػػبحت ىنػػاؾ فرصػػو أفضػػل للتغلػػب علػػى مشػػكلة 

طالػت مػدة اكتشػافو قػد تػؤدم إٔب زيػادة ُب  سػتفحل أكاالنطواء عند الطفل كمن ٍب تقليل أثر ىذا االضطراب الذم إذا ا
السػلوؾ  ىػذا أعراض ىذا السػلوؾ غػَت السػوم كتػأثَته علػى بنػاء شخصػية الطفػل اؼبسػتقبلية، فبػا ذبعػل مػن معاعبػة أسػباب

 .االنطوائي أكثر صعوبة أك ربتاج إٔب كقت أطوؿ
 تعريف ظاىرتي  االنطواء واالنبساط :-1

كتعٍت ربويل كتوجيو ، كبذلك  versionكتعٍت إٔب اػبارج أك إٔب السطح   extraمقطعُت االنبساط من  كليموتتكوف  
 االنبساط توجيو أك ربويل العقل إٔب خارج ذاتو ، إٔب العآب اػبارجي عآب األشياء كالناس لكليمويصبح اؼبعٌت اللفظي 

 كتعٍت ربويل كبذلك يصبح اؼبعٌت   versionكتعٍت ُب الداخل ٍب  introكباؼبثل تتكوف كلمة االنطواء من مقطعُت  
تعٍت  االنطواء كليموالفاعل من الفعل ينطوم كاؼبصدر منو االنطواء كبناء عليو فإف   اسمتعترب  itrovertمنطوم  كليمول

تتحرؾ كبو  ذلك فإف الرغبات ال كعند، واللبيدالتحرؾ اػبارجي لعضو ما إٔب الداخل بصورة تامة أك أقل كالتحرؾ كبو 
 .(545،ص1990اعببورم، )ؽبدؼ لكنها ترجع إٔب داخل النفسا

حيث  آب الداخلي كليس للعآب اػبارجيللدلة على اذباه اىتماـ الفرد كبو الع yung كاالنطواء مصطلح استخدمو يونغ
قط بأفكاره إٔب االىتماـ ف ،وقع داخل الذاتقجتماعية ،كإٔب التيبدم اؼبنطوم ميبل إٔب االنعزاؿ عن االتصاالت اال

  .(525،ص1987)عادؿ األشوؿ ،اػباصة كخرباتو الذاتية 
ف ىػذا اؼبصػطلح أإٔب  فكيشػَتااالنطػواء بأنػو االنكفػاء إٔب الػداخل ،  (1991) جابر عبـد الحميـد وعـالء كفـافيكيعرؼ 

بأفكػاره  زائػد للفػرديتم اسػتخدامو ُب نظريػة الشخصػية للداللػة علػى اؼبيػل إٔب تقلػيص العبلقػات االجتماعيػة  كاالنشػغاؿ ال
)جػػػابر عبػػػد اغبميػػػد كعػػػبلء الكفػػػاُب كمشػػػاعره كخياالتػػػو، بػػػأكثر مػػػن انشػػػغالو  بالعػػػآب اػبػػػارجي ، كىػػػو عػػػآب النػػػاس كاألشػػػياء

   .(1808،ص1991،

كىو مبط من أمباط الشخصية كاؼبنطوم فرد يؤثر العزلة كاالعتكاؼ كهبد صعوبة ُب االختبلط بالناس يقابل الغرباء حبذر 
ظ كىو خجوؿ شديد اغبساسية ،هبرح شعوره بسهولة ،ككثَت الشك كيكلم نفسو كيستسلم ألحبلـ اليقظة يهتم كربف
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بالتفاصيل كيضخم الصغائر ، دائم التأمل ُب نفسو كربليلها كلديو رغبة ُب االنعزاؿ كالوحدة كيتجنب االلتماس مع 
ر أشكاؿ التكيف للصعوبات انتشارا كىو تكيف عقلي حبت الواقع إال بقدر الـز االنطواء النفسي كاالنطواء الذاٌب أكث

 انتشاران  للصعوبات التكيف أشكاؿ أكثر الذاٌب كاالنطواء النفسي كاالنطواءفهو استسبلـ كإقبلع عن الكفاح اػبارجي 
 .الكفاح عن كإقبلع استسبلـ فهو ، حبت عقلي تكيف كىو 

 مظاىر االنطواء:-2
أف حاالت القلق  إيزنكشخص متأمل كمتحفظ كحساس ، كمتباعد كقد كجد  ىويونغ الشخص اؼبنطوم كما كصفو 

أف  االنطواء استجاباتكيغلب على  االنطوائيبالنمط  االرتباط، سبيل إٔب  االكتئابية كاالضطراباتكاستجابات الوسوسة 
   .(1808،ص1991)جابر عبد اغبميد كعبلء الكفاُب ،تكوف ذاتية بأكثر منها حركية 

أف الطفل اؼبنطوم يظهر رغبة شديدة ُب العزلة كالسلبية ، كقدرا كبَتا من اػبجل كاالكتئاب  1996 األشول عادلكيرل 
 .(485،ص1998)عادؿ األشوؿ ،كعدـ اؼبيل إٔب القياـ بالنشاط اػبارجي مع ؾبموعة من األقراف 

د صعوبة ُب التعامل مع الناس فيقصر أف اؼبنطوم يؤثر يبيل إٔب العزلة كاالعتكاؼ ،كهب(1997كتؤكد سهاـ عبد اغبميد )
معارفو على عدد قليل منهم ، كهبنب الصاالت االجتماعية ، كيقابل الغرباء ُب حذر ،كىو شديد اغبساسية ؼببلحظات 

من  القلق على قد ما يأٌب بو الغد ك كيتعرض بسهولة عبرح مشاعره ، كىو كثَت الشك ُب من حولو من الناس، اآلخرين
كىو أيضا متقلب اؼبزاج دكف سبب ظاىر ، كيستسلم ألحبلـ اليقظة كىو كثَت الندـ كالتحسر على ، كمصائب أحداث

التأمل ُب نفسو كُب ربليلها كيهتم  مما فات ،كال يعرب مظهره اػبارجي عن عواطفو ُب صراحة كىو إٔب جانب ىذا دائ
 . (471،ص1999)أضبد رابح ، ف يبدأ عمبل أل اػبارجي كيفكر طويبل قب ٓببالعا اىتماموكمشاعره بأكثر من  بأفكاره

 :االنطواء وأسباب عوامل-3 
عدة  فربتضأب عامل معُت كلكن على األغلب تشكل كتصاغ أساليبو إىذا النوع من السلوؾ اؼبعقد ال يبكن رده 

 ُب ذاتو كُب بيئتو النفسية كاالجتماعية كمن أنبها:عوامل رئيسية 
تركيب عضو من أعضاء اعبسم أك بوظيفتو كقد يتعلق هبيئتو الظاىرية أك حبجمو منظره النقص اعبسماين الذم يتناكؿ -

من قبل  إليواػبارجي ، كالعور كالعرج أك القصر الشديد أك البدانة اؼبفرطة أك أم تشويو ظاىر يشعر بو الفرد أك ينسب 
 حىت كأف كاف ذلك كنبا.اآلخرين 

يعرض آثارىا ُب اجملاؿ اؼبدرسي كىذا اعبانب مهما كانت أسبابو فانو العوامل اؼبتعلقة باعبانب العقلي خاصة  -
خاصة األصغر منو سنان أك حجمان كقد ك غباالت قاسية خاصة عندما تعقد اؼبقارنات بينو كبُت سواه من رفاقو  نطوائياال

     .تثار تلك  أفليت وبتمل تدفعو تلك اؼبواقف الشعور بالنقص كتفرض عليو ذبنبها باالبتعاد عن اآلخرين كعن اؼبواقف ا
الفرد ُب طفولتو من أجل مواجهة اغبياة باالعتماد على النفس حيث يقـو بعض اآلباء  أماـعدـ توفر الفرص  -



 مظاهر ومؤشرات االنطواء االجتماعي –الفصل الثالث    
 

  78 

 

كاؼبشاركة بألعاهبم ، كهبذا وبرموهنم فرص  بأعماؽبمبنائهم كيعملوف على التدخل ُب شئوهنم كالقياـ أحبماية  اإلسراؼ
 .نطوائيُتأب يكونوا إكىذا السلوؾ يقود  ،جهة اغبياة النمو كالتكيف ُب موا

سلوب أف ذلك أضمن أمنهم  عتقاداأب القسوة كالتعسف عند معاملتهم ألبنائهم إقسوة الوالدين : يعمد بعض اآلباء -  
الضعف أك سلوب منذ عهد الطفولة كقد يبتثل الطفل أك اؼبراىق بسبب أليبدأ ىذا ا كحالتهم ، كقد عوجاجهماُب تقوًن 

 رضاءإمبا يقـو بذلك إأك االستيعاب ك  اإلدراؾااللتزاـ اػبلقي لتلك األكامر كالنواىي دكف أف تتاح لو فرصة التفكَت أك 
نو يفقد تدرهبيان أىم أأما الطفل ف ،ؽبما كذبنبان لغضبهما كقد يكوف ذلك مبعث سركر الوالدين كرغبتهما االستمرار عليو 

 أسس الثقة بنفسو كينسحب إٔب ذاتو.النفسي ك  مقومات التكامل
 :كاحد  اذباهالتذبذب ُب اؼبعاملة كعدـ استقرارىا ُب  -
وباسب  الوقت  كعطف كرفق كُب نفس  خطر ما وبصل للطفل ىو معاملة كالده غَت اؼبستقرة ، فقد يعامل بلُتأف إ

حيانان أخرل على أحيانان كيسامح أعاقب كاؽبفوات كما قد وبصل أف ي األخطاءباعتباره أصبح رجبلن ، فيبلـ على أبسط 
حَتة   ٔبإٔب أشدىا نسبيان ك يؤدم إنواعها أ ف ىذا التذبذب ُب اؼبعاملة من أقسى ،إنفس العمل كُب مواقف متشاهبة 

كيعيش  داخل نفسو   ٔبإبذكيو فبا هبعلو ينسحب  نظرتو لنفسو أك الثقة   الطفل كبالتإب اضطرابو النفسي كعدـ ثبات
 .(472،،صنفس اؼبرجع)أضبد رابح ، .معها
كالذم تشيع  فالبيت اؼبضطرب ُب عبلقاتو البيت،كتكاملها ىو   سس مبو الشخصيةأمن أىم  :اؼبناخ النفسي للعائلة-

  .ُب جوه ركح الشك كالريبة
 ؼ منهم افتقاد الشعور باألمن لفقده الثقة ُب الغَت كاػبو ك  ضعف اقتصادم الشعور بالنقص بسبب عاىة جسمية أك-
تقليد الوالدين كنموذج  االستقبلؿ نبالعجز عبأنو تابعا للكبار كفرض الرقابة الشديدة عليو يشعره  لإشعارا لطف-

 .كوباكيو الفقداف اؼببكر للحب كاغبناف كالرعاية من األسرة يقتدم
مرىفة  بإحساساتميز كعدـ تبادؿ الثقة كاالحًتاـ ىبلق أشخاصان تنقصهم الثقة بالنفس ألف الفرد كىو طفل يت-

 .(472،،صنفس اؼبرجع)أضبد رابح ،شديدة التميز
 : النظريات المفسرة للنمط المنطوي والمنبسط -4
 :جوستاف يونغ لنظرية كار -4-1

طبيب نفسي سويسرم كأحد تابعي فركيد ُب كقت ما ، ٍب انشق  عليو كقد رأل يونغ معتمدا  كارل جوستاف يونغ
و أف السبب األساسي للفركؽ ُب األمباط يكمن ُب اؼبيل االنبساطي أك االنطوائي للبيدك على دراسات عديد من سابقي

أك كبو اغباالت العقلية الداخلية -اؼبوضوعات -زية لؤلفراد إٔب التوجو أساسا صوب العآب اػبارجي كىو ميل القوم الغري  
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تحدد أكثر عن طريق اؼبوضوعات اليت تشد انتباىو فعندما ننظر إٔب تاريخ حياة الفرد نرل أف مصَته أحيانا يللذات،   
ُب حُت يتأثر أكثر ُب أحياف أخرل باغباالت الذاتية الداخلية ،كتعتقد معاعبة يونغ ؽبذا اؼبوضوع لدرجة مستحيلة تقريبا 

كن أف بإصراره على أف األشخاص اؼبنبسطُت شعوريا قد يكونوا منطوين ال شعوريا ككذلك إصرار على أف ىذه اؼبيوؿ يب 
كاالنطواء على أهنما  اثنُت من  األساسية األربعة فقد نظر يونغ إٔب االنبساط  ذبد تعبَتا ؽبا تبعا للوظائف العقلية

أف نذكر أف كهبب  كاغبدسالتفكَت كاؼبشاعر كاإلحساس  كضائقاالذباىات أك كجهات الشخصية تكشف عن ذاهتا ُب 
                                                  (237ص  1992) عبد اػبالق،يونغ ٓب يضع مصطلحات االنبساط كاالنطواء  

ل أف يساعد يونغ على نشرىا ، كقد قدـ إضافة كاحدة ىامة بكانا مستخدمُت ُب أكربا لبضع مئات من السنُت ق  فقد 
العصابية األساسية كما قم   تضطرابااالبالتفرقة بُت  كاالنطواء االنبساطللنظرية القديبة عن األمباط ، بربط أفكاره عن 

لئلصابة باؽبستَتيا كقد ركز يونغ بوجو خاص  ُب حالة االهنيار  معرضا   العصيب االهنيار  ُب حالة  اؼبنبسط  يونغ أف
طأ إذ يقوؿ أنو من اػب ،عن العصابية االنطواءفصل خاص على  بوجو العصيب معرضا لئلصابة باؽبستَتيا كقد ركز يونغ

   (ص 237 نفس اؼبرجع،) عبد اػبالق، عبد اغبالقمعا أدىن عبلقة ؽبما  العصاب فليسىو نفسو االنطواء د أف أف نعتق

ربركو أىدافو اؼبستقبلية طموحاتو كأمالو ،كفيما ىبص بناء الشخصية استخدـ أف اإلنساف  على يونغكارؿ   كما أكد
كالبلشعور  ،الشخصي رمستويات :الشعور كالبلشعو لئلشارة على العقل الذم يتكوف من ثبلث مفهـو النفس  يونغ
ُب اغبياة إٔب منطويُت كمنبسطُت ، فاؼبنطوم ىو من يفضل  كاىتماماهتمكيصنف يونغ الناس حسب أساليبهم  ياعبمع

                       .(124،ص1981اؼبنفتح على اآلخرين )مطاكع، أما اؼبنبسط فهو ،االجتماعية العزلة كيتحاشى العبلقات

س من اؼبستطاع ليتبُت اؼببلحظة العامة اؼبدققة أنو ليس كل منطوم عصابيا ، كىذا ما أثبتتو نتائج عديدة من البحوث ف
مرضي ، مع مبلحظة أف اجملتمع وبتاج كل من اؼبنطوم  كأيهماأف كبدد ُب بعد االنبساط/ كاالنطواء أم القطبُت سوم 

أحيانا جانبا  تضمنوإٔب  االنطواءنبساط كترجع الصعوبة األساسية ُب مصطلح إهبايب مثل اال االنطواءف ،كاؼبنبسط كذلك
ما غَت مرغوب فيو أك غَت صحي أك أمر ينبغي تصويبو ، كذلك على الرغم ا العاـ إٔب شيئ استعمالومشَتا ُب  باثولوجيا

أحد أخطاء حضارتنا كمن  ىو االنبساطمنهجا للحياة .......كيرل أف كضع مزايا  االنطواءبشدة   يونغمن تفضيل 
النفسي قد يعد االقتصاد ، فأنو ُب ظركؼ خاصة ، كمن كجهة نظر  بالضركرةغَت مطلوب  االنطواءاػبطأ أف نقوؿ أف 

قد عد مرادفا غبسن التوافق ، كُب أمريكا كردبا ُب  االنبساطأف  كاتلكيرل  ةأف لو كضيفة كقائي اكم  السموعبلمة علة 
واء أخَتا أف اإلبداعية مرتبطة أكثر باالنط اكتشفحىت  نبسط مثاليا ، كأستمر ىذا الرأمعدكف اؼبيفأف اؼبدرسُت  اقبلًتا
(.                                                                                     238عبد اػبالق ،نفس اؼبرجع ،ص)  
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                                                                                            :رورشاخ ننظرية ىيرما-4-2

أهنما ال يعرباف عن حاالت أك ظركؼ   دكليؤ نبا االنطوائي االنبساطي  آخرينمصطلحُت ىيرمان رورشاح يستخدـ 
بغي أف نشَت هبا إٔب إٔب طرؽ معينة من الفعل أك اإلدراؾ أما مصطلح االنبساط /االنطواء عنده فين اذباهكلكن يبثبلف 

ألحد ىذه اؼبيوؿ على األخر كاؼبيوؿ اؼبنبسطة كاؼبنطوية ليست أضداد كلكنها فقط شكبلف ـبتلفاف جدا  باثولوجيةغلبة 
اؼبمكن أف هبمع بينهما شخص كاحد أك مفتقرا إٔب كبل النوعُت من اػبربة كيرم أف استخداـ ىذا  العقلي كمنللنشاط 

أف النمط اؼبنبسط يتميز باالنفعاؿ كالشعور  رورشاخ خلط االنطواء باؼبيوؿ العصابية كيرلاؼبفهـو يقلل من احتماؿ 
كبالصفات الفردية كاالنفعاؿ ؼبنطوم فيتميز باإلبداع كالذكاء اللُت كالذكاء العادم كاؼبهارة العادية كاؼبهارة اغبركية أما ا

،كىذه النظرية قريبة من نظرية يونغ كإف أنكر صاحبها أنو  الثابت كصعوبة االتصاؿ بالعآب اػبارجي اؼبادم كاالجتماعي
                                                                                         .(ص237نفس اؼبرجع )عبداػبالق،أخذىا عنو 

                                                                                             :إيزنك نظرية-4-3
كصل أيزنك األبعاد األساسية للشخصية كسبثلت ُب:   

شخصية الشخص االنطوائي بأنو يبيل إٔب العزلة كالتفكَت الكثَت، كيكػوف قليػل اغبركة  أيزنكبعد االنطواء : "كصف 
ء بصعوبة كىي صػداقات مػن اؼبستول كالنشاط اعبسمي، غَت ؿبب للظهور ُب احملافل العامة، كما أنو يكوف أصدقا

العميق كىو عكس شخصية الشخص من النمط االنبساطي الذم يوصف بأنو منطلق، كثَت اغبركة كالكػبلـ، يبيل 
(60ص،2008،مأموف صاّب)احملافل العامة ،سريع ُب تكوين الصدقات قليل التأمل كالتفكَت لبلستعراض كحب الظهور ُب  

  : النفسينظرية التحليل  -4-4     

نالت ىذه النظرية أكرب شهرة ُب تاريخ علم النفس باعتبارىا أكؿ نظرية شاملة للشخصية كصاحبها ىو) سيجموند 
مستويات ثبلث البلشعور ك ما قبل الشعور ك  فركيد ( الذم يرل أف النفس اإلنسانية تقـو على ثبلثة أجهزة تعمل ُب

 :الشعور ك ىذه األجهزة ىي
منبع الطاقة البيولوجية النفسية ك مركز النزكات الغريزية ك الرغبات اؼبكبوتة كالنزعات اغبيوانية كالدكافع ك ىو : الهوأكال 

ك تتميز  ،أهنا تسعى كراء اللذة ك تفادم األٓب الفطرية ىي كلها ال شعورية ك هتدؼ إٔب اإلشباع بأم أسلوب أم
ىي الدافع للجنس ك دافع  الهولتحليل النفسي أف أىم دكافع ا ك تعترب مدرسة،باالندفاع ك عدـ التقيد حبدكد الواقع 

ناصر الشخصية عند ) فركيد ( ىو الذات أك األنا اليت تسَت حسب مبدأ الواقع، ك ع أما العنصر الثاين من ،العدكاف 
اإلشباع  جيلُت مطالب اؽبو ك مطالب األنا األعلى ك كذلك مطالب البيئة الواقعية ك ىذا من خبلؿ تأبيقـو بالتوفيق 
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وباسب األنا على تصرفاتو ك  ك أخَتا ىناؾ األنا األعلى أك ما نسميو بالضمَت األخبلقي الذم،اؼبباشر لبعض الدكافع 
لذا فإنو يبثل اعبانب االجتماعي ،ارج اػب أفعالو ك يقـو دبراقبة الدكافع الفطرية للهو ك يبنعها من االنطبلؽ إٔب

شاعر االذباىات ك اؼبيوؿ السلوكية اليت يبتصها الفرد من ـبتلف النظم االجتماعية اؼب يبثلاألنا األعلى  ،للشخصية
كيرل أف  ،يبتصها الفرد من ـبتلف النظم االجتماعية شعورم يشمل األفكار اؼبشاعر االذباىات ك اؼبيوؿ السلوكية اليت 

  .  (114ص 2002براىيم ؿبمد ،إ) دعدـ التوافق بُت ىذه األجهزة لدل الفر  ىو االنطواء
 :(Springer) سبرانجر نظرية األنماط عن -4-5
صنف) سرباقبر( األفراد إٔب أمباط سيكولوجية على أساس اشًتاؾ اؼبيوؿ كالقيم،ك افًتض كجود ستة أمباط من   

 :الشخصيات كصفها ُب كتابو " أمباط الناس" على النحو التإب
ؼبواد العلمية ك البحث اؼبوضوعي عن اغبقيقة، ك ُب اؼبقابل يبيل إٔب ىذا النمط من األفراد يبيل إٔب ا :النظرم لنمطا 

 .االجتماعيةإنباؿ اؼبسائل السياسية ك 
يهتم أساسا باؼبواد االقتصادية ك الكسب ك الثركة ك صور ىذا النمط تتمثل ُب رجاؿ  :.النمط االقتصادمب 

  .األعماؿ
 ماؿ ُب كل شيء ك يبيلوف إٔب الفردية ك يسعوف إٔب اغبريةوبب األفراد حسب ىذا النمط اعب :.النمط اعبمإبت 
يهتم أساسا بالنواحي اإلنسانية عامة ك يبيل إٔب مشاركة اآلخرين ك تقدًن اػبدمات دكف تفكَت  :.النمط االجتماعيث 

      .فيما قد هبنيو من نفع شخصي
ضركرة ُب ميداف السياسة الضيق كلكن قد يكوف ربركو الرغبة ُب القوة ك ال تنحصر اىتماماتو بال :.النمط السياسيج

  .ذلك ُب أم مهنة أخرل
 ،صاحب ىذا النمط يرل اهلل ُب كل أمور الدنيا ك يد اهلل تدبر كل شؤكف اغبياة، قد يكوف صاحب :.النمط الديٍتح

 ، ص2001شاذٕب، عبد اغبميد ؿبمد )ىذا النمط زاىدا متخشعا ، ك قد وباكؿ إثبات اغبياة ك اؼبسانبة فيها بفاعلية
278). 

  :النفسية عند يونغ األنماط
( من النظريات اغبديثة الواسعة االنتشار ُب أمباط الشخصية، ك تتضمن طوبولوجية ) يونغ( كارل يونغتعترب نظرية )

 :حيث قسم يونج الناس إٔب ةاإلكلينيكيقائمتُت عريضتُت استخلصهما من مبلحظتو الشخصية ك خربتو 
يفضل صاحبو العزلة ك ذبنب الصبلت االجتماعية، ك تلعب العوامل الذاتية أىم  : (introvert  ) وماؼبنط النمط -1

دكر ُب توجيو سلوكو ، ك ىو دائم التفكَت ُب نفسو ك تنقصو اؼبركنة اليت تساعده على التوافق السريع، ك ىو كثَت الشك 
ارجي وبقق التوافق عن طريق النكوص ك اػبياؿ ك ُب نيات الناس ك دكافعهم ، مسرؼ ُب مبلحظة صحتو ك مظهره اػب

 .الوىم



 مظاهر ومؤشرات االنطواء االجتماعي –الفصل الثالث    
 

  82 

 

يتميز صاحبو بالنشاط ك اؼبيل إٔب مشاركة الناس ُب نشاطهم ، قادر على التوافق  : (extravert) اؼبنبسط بالنمط-2
ال بسرعة مع اؼبواقف اعبديدة الطارئة ، ك يعتمد على عوامل خارجية ُب توجيو سلوكو ، ك يكوف صداقات بسرعة ك 

ك يشَت) يونغ( إٔب حقيقة أخرل ىي أف االنبساط ك االنطواء  ، يهتم بالنقد ك ال يكتم ما هبوؿ ُب نفسو من انفعاؿ
يعرباف عنهما بكثَت من الوظائف ىي التفكَت ك الوجداف ك اغبس ك اغبدس لذا فالفرد يبكن أف يكوف مثبل منبسطا 

 .(278،279، ص2001،عبد اغبميد ؿبمد شاذٕب ) .غبدسمفكرا لكنو يكوف ُب نفس الوقت منطويا ُب كظيفة ا
عمليا ،  اختبارىاتقاس قيمة أم نظرية ُب الشخصية دبدل ثرائها كما تنبتو من حبوث كما تثَته من تنبؤات كفركض يبكن 

 عبدكؿ التإب تبعا لدراسات عديدةنلخصها ُب ا االنطواءك  االنبساطكقد أجريت حبوث ذبريبية عديدة على بعد 
 :(02)عبدكؿ رقم ا

 االنبساطبعد   االنطواءبعد  المتغيرات 
 

 بنية اعبسم -
 العقلية ةالوضيف-
 الذكاء للفضي -
 التصلب اإلدراكي-
 اؼبثابرة-
 الدقة -
 السرعة-
 نسبة السرعة إٔب الدقة-
 مستول الطموح-
 االجتماعية-
 ضبط النفس قوم-
 االجتماعيةاالذباىات -
 إختبار ركرشاح-
 م اؼبوضوعإختبار تفه-
 شدة التشريط-
 سرعة التشريط-
 التشريط اللفضي  -
 الشكلية البلحقة  اآلثار-
 رد الفعل ذباه اإلجهاد-

 كبيلة-
 نسبة ذكاء منخفضة للمفردات-
 يمرتفع بالنسبة للذكاء العمل-
 مرتفع -
 مرتفعة -
 مرتفعة -
 مرتفعة -
 منخفضة -
 مرتفع -
 منخفضة -
 قوم -
 عقل مرىف-
 حركية كثَتة استجابات-
 إنتاجية منخفضة -
 قوية -
 قوية -
 جيد -
 صغَتة -
 كاالستشارةالعمل الزائد -

 بدينة-
 نسبة ذكاء مرتفعة للمفردات-
 منخفض بالنسبة للذكاء  -
 منخفض-
 منخفضة -
 منخفضة -
 منخفضة -
 مرتفعة -
 منخفض -
 مرتفعة -
 ضعيف-
 صلك-
 تفاصيل كثَتة-
 إنتاجية مرتفعة-
 ضعيفة-
 ضعيفة -
 ضعيف-
 كبَتة-
 القصور أك الكف-
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 الثبات اإلدراكي -
 تقدير الزمن-
 للعبلج االستجابة-
 التخيل البصرم-
 إدراؾ البعد العمودم-
 خطأ الزمن-
 التيقظ -
 التحسن التإب للراحة-
 تناقص األداء اغبركي-
 قص األداء ُب حل اؼبشكبلتتنا -
 ربمل األٓب -
 ربمل اغبرماف اغبسي -
 تغيَت السلوؾ  -
 رد الفعل الغدم-
 التكيف  --
 النظرة لؤلمور  -
 النشاط الغالب  -
 اؼبوسيقى اؼبفضلة -
 األعماؿ الفنية اؼبفضلة  -
 الشعر اؼبفضل-

 منخفض-
 أطوؿ -
 جيدة -
 كاضح -
 دقيق -
 صغَت -
 مرتفع -
 منخفض -
 ضئيل -
 ضئيل -
 منخفض -
 فع مرت -
 قليل  -
 مرتفع -
 بطيء-
 ذاتية-
 ـبي  -
 الكبلسيكية -
 القديبة كقليلة األلواف  -
 اؼبعقد -

 مرتفع-
 أقصر-
 ضعيفة-
 ضعيف-
 غَت دقيق-
 كبَت-
 منخفض -
 مرتفع-
 كبَت -
 كبَت  -
 مرتفع -
 منخفض  -
 كثَت  -
 منخفض-
 سريع -
 موضوعية -
 سلوكي -
 اغبديثة الساخبة -
 اغبديثة كاؼبلونة  -
 البسيط ذك الوزف البسيط -

 

دة على كل من االختبارات كالعينة ، كال يتبادر إٔب الذىن أف نتائجها تامة كمنطبقة كهبب أف نبلحظ أف النتائج معتم
باؼبقارنة باؼبنبسطُت بوجو عاـ ، كاؼبثابرة ،مثبل  ىيعلى حده بل أف نتائج اؼبنطوين مثبل  معلى كل منبسط ككل منطو 

جملموعة ككل بالنسبة للمجموعة الثانية ككل ىو ا ةباؼبقارناؼبنطوم أكثر مثابرة بالنسبة للمنبسط ، كذلك فإف اؼبقصود 
شكل  أكعلينتصور أهنا نسب كاملة  العاـ للفئتُت ككل على شكل نسب مئوية هبب أف ال االذباهإذ تبُت ىذه النتائج 

 .) 275،276،277ص  1992) عبد اػبالق،معامبلت إرتباط يتعُت أيضا أال نتصور أهنا كاحد صحيح  
  :جتماعيقياس درجة االنطواء اال -

 كإقامة التكيف كبَتة ُب صعوبات يواجهوف الذين اؼبراىقُت فئة لدل كالسيما داألفرا لدل النفسية اؼبشكبلت تتزايد
 الفرد فيها يواجو انتقالية مرحلة العمرية كوهنا اؼبرحلة ىذه حساسية إٔب يعود كالسبب كمتوافقة سليمة اجتماعية عبلقات

 يؤدم ذلك فإف اؼبرحلة ىذه ُب كالتوازف ربقيق التوافق ُب البعض يفشل كعندما ، يةكاجتماع كعقلية جسمية ت اتغَت 
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 ىركبيان  سلوكان  تعد اليت كاالنسحاب كاالنطواء العزلة برزىاأ من ض اؼبرضيةراكاألع اؼبشكبلت من لعديدل التعرض إٔب
، &kenwood  Solano)ىذه  أيامنا ُب كالسيما اؼبتغَتة كظركفها اغبياة مواجهة القدرة على ضعف بسبب انسحابيا
1994،p 20). 

بعد ما يقرب من أربعُت عامان من صدكر النسخة  (2)صدرت الصورة اؼبعدلة من اختبار الشخصية اؼبتعدد األكجو
األصلية كأضيفت تعديبلت كربسينات على ىذه النسخة، باإلضافة إٔب اؼبقاييس اإلكلينيكية العشر كأربع مقاييس 

اختبار فرعي .كتتكوف الصورة اؼبعدلة  18ه النسخة عددان من اؼبقاييس الفرعية اعبديدة كعددىا الصدؽ ، تضم ىذ
األكٔب، أف تصحح على أساس ىذه  (370عبارة، كما رتبت الفقرات حبيث يبكن أف يستجيب للفقرات الػ ) (567من)

الصورة اؼبختصرة من اختبار  (370)الفقرات الػ  لاإلكلينيكية، كتشكالفقرات فقط كل مقاييس الصدؽ كاؼبقاييس 
فضبلن عن استخدامو ُب التشخيص اإلكلينيكي أصبح يستخدـ ُب ميداف ،كيعترب ىذا اإلصدار إضافة   الشخصية

السواء، كاختيار القادة، كانتقاء األفراد كتوجيههم ُب اؼبيداف اؼبدين كالعسكرم، كَب اؼبيداف األكاديبي كاعبنائي كغَتىا 
 ليت تتطلب الفحص النفسي  الشامل.من اؼبيادين ا

 .(د مرًن صاّب حسن شبكة االنًتانت ) .كىذا اإلصدار متوفر فقط ُب برنامج على أسطوانات
كيعترب مقياس غَت  (2)اختبار الشخصية اؼبتعدد األكجويعترب االنطواء االجتماعي أحد اؼبقاييس اليت تضمنها   

ند إليو الباحث ُب بناء أداتو كتكيفها ُب اجملاؿ الًتبوم كمنحها درجات ُب ميداف السواء كلقد است يستخدـ يإكلينيك
 .لقياس درجة االنطواء االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط 

 ُب اذباىاتو كسلوكو كاالنبساط االنطواءٔب شخص عادم وبتفظ بتوازنو بُت إفتشَت :الدرجة في المدى المتوسط *
كقد يفضل أف  اآلخرينيكوف مع  أفٔب أف الشخص يفضل الوحدة على إفتشَت :الدرجة في المدى فوق المتوسط *

 .يرحب بالزحاـ يكوف مع صباعة صغَتة من األصدقاء كال
كيشعر  االجتماعيةيرتاح للمواقف  ف الشخص يعاين من االنطواء االجتماعي كالألى : إ المرتفعةتشير الدرجة *

كتنقصو الثقة بالنفس كيعاين من  اآلخرينيكوف مع  أففضل الوحدة على بالعزلة كاػبجل كالتحفظ كاعبنب كالتجنب كي
 .(د مرًن صاّب حسن شبكة االنًتانت )  اتالقرار  ازباذالضبط الزائد كتنقصو القدرة على 

فًتة  من خبلؿ االطبلع على اؼبفاىيم كاؼبعطيات النظرية كالتعاريف كالنظريات اؼبتعلقة  باالنطواء يتبُت لنا أف التلميذ ُب
مع زمبلئو   قلة تفاعلو الصفي يظهر ُباؼبراىقة معرض للوقوع ُب العزلة كاالنطواء كىذا يتجلى ُب سلوكو اؼبنطوم الذم 

كما يظهر ُب عزلتو كالعيش ُب أحبلـ اليقظة كما يظهر أيضا سلوكو اؼبنطوم ُب قلة الثقة بنفسو ُب اؼبواقف اليت 
قيادية اليت قد تسند إليو ، كمن خبلؿ أيضا ميلو إٔب العمل الفردم خصوصا يصادفها ُب اؼبدرسة كخوفو من اؼبهاـ ال

أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية فتجده يبيل إٔب األلعاب الفردية أكثر من األلعاب اعبماعية كيعد ىذا النوع من 
شخصية بينما الدراسة اغبالية كنمط من أمباط ال  االنطواءاالنطواء باالنطواء االجتماعي ،إذ جل الدراسات تناكلت 
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كسلوؾ يظهره تلميذ الطور اؼبتوسط أثناء تفاعلو الصفي مع زمبلئو كعزلتو ككذا تفضيل العمل الفردم   االنطواءتناكلت 
ُب بعض اؼبواقف التعليمية اليت يصادفها أثناء الدراسة كىي  كعدـ الثقة بالنفس على اعبماعي كإظهار درجة من اػبوؼ

 .درجة االنطواء االجتماعي لدل تلميذ الطور اؼبتوسط مؤشرات توحي ب
 :االنطواء االجتماعي تمؤشرا ومظاىر  -5

 االنطواء االجتماعي من الناحية النظرية على النحو التإب : تؤشرادبظاىر محاكؿ الباحث اإلؼباـ 
 قلة التفاعل االجتماعي الصفي: -5-1
 ُب يسهم عبلقات اجتماعية من فيو ينخرط ما كأف االجتماعية، بيئتو ابن اإلنساف أف النفس علم ؾباؿ ُب الباحث يرل

 التوافق ذك الفرد أف (Fromm, E)فرـك اريك كيرل. اآلخرين مع التعامل على قدرتو مدل كوبدد ، شخصيتو تكوين
 لىع القدرة لو كيكوف ، معهم بعبلقتو كيستمتع كؿببتهم الناس، إٔب صحبة يسعى الذم الشخص ذلك ىو السليم
   .) 133، ص  2 001، اظباعيل )نبيواإلشباع لو ربقق اجتماعية ينشئ عبلقات أف يستطيع كي معهم العمل
 مرتبط لذاتو تقبلو النفسية يكوف كالصحة النفسي التوافق عن يعرب الذم الفرد أف (Rogers ,C )ركجرز كارؿ يرل كما

  . ) 99،ص 2002 ، زىراف حامد )اآلخرين  كقبوؿ بتقبل موجبا ارتباطا
 كىذه اؼبتداخلة كاؼبعقدة، االجتماعية العبلقات من كبَت لعدد التقاء نقطة ىي تربوية اجتماعية كمؤسسة كاؼبدرسة
 االجتماعي كيعترب التأثَت هبرم فيها اليت كالقنوات االجتماعي التفاعل يتخذىا اليت اؼبسالك ىي االجتماعية العبلقات
 أحيط إذا متينا االجتماعي كيكوف البناء اجملتمع بناء ُب الزاكية كحجر الًتبوية العملية رؿبو  باؼبدرسة عبلقتو ُب التلميذ
 حاجاتو معرفة خبلؿ من كذلك كاعبسمية االنفعالية، العقلية النواحي صبيع من بو كاالىتماـ الرعاية بكامل التلميذ
 كالصحة التوافق لو تضمن اليت بالطريقة قيقهاكرب ىذه اغباجات فهم كؿباكلة كغَتىا كالدراسية كاالجتماعية النفسية
 .) 164 ص 1983 ، زيداف ،) ؿبمد النفسية

 إقامة على كيساعدىم اؼبدرسة ُب كيرغبهم ، ناحية من التحصيل إٔب التبلميذ اهبابيا يدفع مؤشرا اعبيد التوافق يبثل ذإ  
 التلميذ ؾكجذابة كسلو  فبتعة خربة التعليمية يةالعمل كهبعل ، أخرل ناحية من كمعلميهم زمبلئهم مع متناغمة عبلقات
 كبرامج كمعلميو بزمبلئو كعبلقتو ،  . الشخصية العبلقات من بشبكة يتأثر اؼبتوسطة، اؼبرحلة بالتحديد ك اؼبدرسة داخل
 لعبلقةا كسوء ، اؼبراىقة مرحلة ُب التلميذ شخصيتو خاصة على سلبا أك إهبابا العبلقات ىذه تؤثر كقد ، دراستو كمواد
 اؼبراىق ألف لظهورىا عامبل اؼبدرسة تكوف أف بالضركرة اؼبشكبلت ليس ىذه أف غَت اؼبشكبلت، من العديد يسبب قد

 .أيضا طفولتو اؼباضية خبربات االجتماعي سلوكو يتأثر
 )حامد لكاالنتماء كالتفاع اغبب إٔب فيها الطفل وبتاج (maslow ,A )ماسلو أبراىاـ ذكر كما الطفولة مرحلة كألف
     .)  166 ص، 2002 ، زىراف
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 ذبعل كغَتىا العوامل ىذه لالتلميذ ك لدل متوافق الغَت السلوؾ ظهور ُب مسببا عامبل األسرية الظركؼ تكوف فقد
 التوازف وبقق أف يبكن ما فقداف أك ،اغباجة نقص إشباع يسببو كالذم النفسي، التوتر من يعاين توسطةاؼب اؼبرحلة تلميذ
 لديو كتولد معنوية، أك مادية ألسباب تظهر حيث يدركها، أك ٓب أدركها سواء شخصيتو جوانب من أكثر أك جانب ُب

 . P34  ، P35 ،1993، ( Hakins) التوازف الستعادة كذلك إلشباعها كطاقة رغبة
 بعضها ،ةليسلوكية انفعا مشكبلت منها يعاين اليت اؼبشكبلت بُت كمن متعددة بطرؽ النفسية توتراتو عن كيعرب

 عبد) االنسحايب كاؼبيوؿ سالثقة بالنف كفقداف الذات حوؿ بالتمركز يتصف اآلخر كبعضها كالعدكانية بالعنف يتصف
 .) 59ص 2001 ، شاذٕب اغبميد
 على ذيساعد التلمي اؼبدرسي، النفسي اإلرشاد ؾباؿ ُب متخصص إنساف تدخل يتطلب تالسلوكيا ىذه كظهور
 من مقبوؿ الغَت سلوكو يكوف حيث النواحي، صبيع من حياتو على سلبا تؤثر اليت ،تالسلوكيا ىذه من التخلص
 .مستقبلو على خطر مصدر اعبماعة

 مع زمبلئو مع وكعدـ تفاعل اؼبدرسية األنشطة عن بفاعلية امتناعو التلميذ يظهر ، القسم غرفة كداخل اؼبيداف كاقع كُب
 اؽبائلة األعداد ظل ُب ؾىذا السلو  يتجاىل فبا للمعلم، إزعاج أم يسبب ال الذم التاـ، كاؽبدكء الدائم الصمت
 من هبد ٓب إف عليو يًتتب فبا ، التلميذ انسحاب ُب اؼبتسببة للحاجات أنبية يعطي فبل ، التبلميذ من اؼبكتظة كاألفواج
نفس  ، شاذٕب اغبميد )عبد ةالدراس ترؾ إٔب الوضع بو ينتهي أف كيبكن كاالنعزاؿ االنسحاب ُب أكثر التعمق نفسيا يرشده
 .) 59ص ، اؼبرجع

 :الصفي االجتماعي التفاعل تعريف -5-1-1
 مكاف ُب اجتمعوا ما إذا داألفرا أف مفادىا عامة فرضية إٔب يقدرىا الًتبويوف تربوية فبارسة بوصفو الصفي التفاعل يستند
 الوصوؿ دؼهب اعبسدم أك اللفظي التواصل تأدكا بإحدل يتواصلوا أف إٔب فإهنم سيميلوف عبلقة أك ما صفة تربطهم

 .) 37،39 ،2002،عزيز ؾبدم (ركاؼبشاعاألفكار  تبادؿ حالة إٔب
 :االجتماعي التفاعل شروط-5-1-2

 أف أك ترد االستجابة أف تستطيع ال ألشياءا ألف كأشياء ادر أف بُت كأفراد كليس أفراد بُت تفاعل ىو االجتماعي التفاعل
 :أساسياف شرطاف ديوج ٓب ما االجتماعي التفاعل دكثح يبكن كال تتجاكب،

 اليت الوسائل طريق عن اؼبسافات الطبيعية عرب صباعة أك فرد من صباعة أك فرد يقًتب أف كيعٍت :االجتماعي االتصال-
 تصاؿكاال اؼبواصبلت ككسائل ،كالتلغراؼ اغبديثة كالتلفزيوف اعاتاالخًت  طريق عن ككذلك اؼبختلفة، االنطباعات ربمل

 .اؼبختلفة
  . ) 169ص ، 1999الراشدم،  اهلل عبد (الزمن  من طويلة لفًتة االتصاؿ استمرار كيعٍت :التواصل -
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 حسب القسم صباعة داخل االجتماعي التفاعل مظاىر كتتعدد تتنوع :الصف جماعة داخل االجتماعي التفاعل-
 فتكوف اإلخبلص على القائم كاالرباد الصداقة مظاىر نم إهبايب اجتماعي ىناؾ تفاعلأف  كما، كاالتصاؿ النشاط نوع

 عنصر على يقـو الذم السليب التفاعل كذلك فنجد االجتماعية القوة دليل ألنو ذاهتا ُب كتكوف غاية موجودة، العبلقة
 خبصائص مدرسي صف كل اؽبدؼ كيتميز عوامل من كىي كاؼبعارضة،  راعالص مظاىر من كعدـ التوافق االختبلؼ

 اؼبادة أك التبلميذ أك اؼبدرسُت باختبلؼ الشخصية ىذه الصف كاختبلؼ شخصية عن اغبديث من اؼبربُت سبّكن ة،نوعي
 أكراد كأف التبلميذ تفاعل عن الناصبة اؼبتداخلة العبلقات فشبكات التعليمية األخرل، الشركط بعض أك الدراسية

 كيدرؾ اؼبتنوعة الصفية النشاطات فيو تلتئم اجتماعي نظاـ من نوعاف تشكل فيما بينهم أك مدرسيهم مع كمجموعات
  .بو القياـ عليو يًتتب مالدكر الذ هرادأف من فرد كل
 ُب تساعد كقد ،االصفية كهتديبه العبلقة توطيد مواصلة ففي تساىم األستاذ القائد يقيمها اليت الًتبوية السياسة أف كما
      ،أضبد فىبلآخر  أساس على حساب أساسا كتطور آخر هرمظ على االجتماعي التفاعل مظاىر من مظهر تنمية

     . ) 70ص ، 2001أضبد،  ىبلف (
 أك الذات اآلخرين كتأكيد قدر من كاإلنقاص كالعدكاف التفكك إظهار ذلك كيشمل اعبماعة تكامل صيانة أم لتكامل
 .كاؼبكافأة كاؼبساعدة العوف كتقدـ اآلخرين مكانة كرفع التماسك إظهار أك عنها الدفاع

 :االجتماعي التفاعل أنماط -5-1-3
 : إٔب االجتماعي التفاعل أمباط بيلز قّسم

 أمر ال عطاءإك  األجوبة ككذلك دكاألفرا اؼبعلومات كطلب باألسئلة اؼبتعلقة احلر اؼب كيضم :المحايد االجتماعي التفاعل
 على الدالة تكالتغَتا السلبية تتتميز باالستجابا اليت احلر اؼب كيضم :السليب االجتماعي للتفاعل كالتفسَت كاإليضاحات

 .كاالنسحاب كالتفكك كالتوتر اؼبوافقة عدـ
 ادر األف كتشجيع كتقدًن اؼبساعدة اإلهبابية باالستجابات سبيز اليت احلر اؼب كيضم : اإليجابي االجتماعي التفاعل
 مواجهة تتضمن اليت ىي األكلية وية، كاالتصاالتكثان أكلية تكوف قد االجتماعية كاالتصاالت التماسك كتوطيد اآلخرين
 حواس،لل كفقا صباعة على دفر  من أك ألخرل صباعة أك من آخر ُب فرد من التأثَت يكوف اغبالة ىذه كُب لوجو كجها
 عبد (األكلية االتصاالت من كعمقا كاتساعا رأث أقل االجتماعية كيلمس كاالتصاالت كيشعر كوبس كيسمع يرل فالفرد
 .) 171ص  ،1999الراشدم،  اهلل

 :االجتماعي التفاعل عمليات -5-1-4
 منها ـبتلف اعبماعات األحياف أغلب ُب نبلحظها كاليت االجتماعي، التفاعل ُب عمليات أربع بُت العلماء ميز

 : ُب العمليات ىذه كتتمثل العبلقات راركاستم اعبماعة راريةاستم على تعمل حبيث الرياضية
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 إٔب تتحوؿ ٓب ما معقولة أم اغبدكد مادامت اإلنسانية كاإلمكانيات للقول منشطة اجتماعية عملية ىي : المنافسة - 
 إطار ُب عادة يتولد كىو النزيو كالنظيف التنافس على تقضي اليت العادات من ذلك كغَت التملك، كحب كغَتة حسد
  .) 95،ص 1997حيمود، أضبد (عليها يصطلح اليتكاالذباىات  األىداؼ كفق التنافس ؿبل ىي العملية ىذه ألف التعاكف

 التعبَت ىي التعاكف اإلنساين كعملية السلوؾ أمباط من كمبط االجتماعي، التفاعل مظاىر من مظهر كىو : التعاون -
 سلوكي كنمط ظاىرة اؼبنافسة أف أننا ذكرنا من كبالرغم مشًتؾ، ؼىد لتحقيق ؿباكلة ُب أكثر أك شخصُت اؾاشًت  عن

 فمثاؿ كالفرد، اعبماعة مصاّب هبا تتحقق كالتعاكف عملية االجتماعي، التفاعل ُب األصل ىو التعاكف أف إال أساسي
 أك التبلميذ، عند باؼبسؤكلية الشعور تنمية أك اإلنسانية تنظيم العبلقات أجل من اؼبؤسسة داخل تتم اليت العمليات ذلك

  .ىذه العبلقات كسط ُب أدكارىم فهم من سبكنهم
 كمصاّب مصاغبو التوفيق بُت إٔب السبيل أنو اؼبتنافس من كل يدرؾ حيث التنافسي اؼبوقف راعالص يبثل : الصراع -

 الوقت ذات ُب كظيفة يتقدـ لشغل حُت ذلك مثاؿ منافسو، ىو من الفرد يعلم ال قد اؼبنافسة حالة ففي لو، اؼبنافس
 أك فالفشل ثنافا كبقي التصفية ذا سبتإك  منهم ألم اجعر ت فبل الوظيفة، نفس لشغل آخركف اتر عش فيو يتقدـ الذم
 اغبرة، للمنافسة اؼبتطرؼ اؼبظهر كىو كمبلغ تصادمها، االجتماعية العمليات خطرأ كىو أكيد، أحدنبا حليف النجاح
  كمدركاتو اذباىات الفرد على يؤثر االجتماعي التفاعل من نوعا كباعتباره

 األنبية من جانب كبَت على اجتماعية عملية ىو زيدان مصطفى حسب ييفالتك إف : المهادنة أو التكييف-
 نظر ُب تعترب كاؼبهادنة ،مع عناصرىا منسجما ركعنص فيها يعيش اليت االجتماعية بالبيئة اإلنساف يتكيف أف كمؤداىا

 ككفق إخفاء على فاؼبتصارعو  يتفق مظاىره حيث من كمظهر بل االجتماعي التفاعل كسائل نم كسيلة ـبتار الدين ؿبي
 .) 70،ص 2001 ،أضبد ىبلف (،مؤقتا  التعاكف كظهور بينهم التنافس

 :االجتماعي التفاعل خصائص-5-1-5
 :ىي خصائص بعدة االجتماعي التفاعل يتميز

 كيقـو الفرد باآلخرين هبا يتصل اليت العملية فهي األكٔب بالدرجة اجتماعية عملية االتصاؿ عملية إف : االتصال-أ
 االتصاؿ بنظاـ يهتموف االتصاؿ، كما بعملية القياـ من اإلنساف سبكن اليت اػبصائص الفرد ُب االتصاؿ سةرابد علماءال
 حركية ةاجتماعي ظاىرة أك نشاط االتصاؿ بأنو عامر بن فيعرؼ الصغَتة اعبماعات ُب االجتماعي التفاعل مواقف ُب
 غَت أك مباشرة بطريقة إما االتصاؿ كيتم عملية االتصاؿ، طرُب على ؤثرةاؼب كالعوامل الفردم السلوؾ دبكونات كيتأثر يؤثر

 .) 62، 63 ص،2001أضبد ، بن ىبلف(مباشرة،
 تتوقعو ؼبا طبقا اآلخرين اذباه فتسلك ؼبنبو، باالستجابة كاالستعداد العقلي االذباه بأنو النفس علم ُب يعرؼ التوقع-ب

 االستجابة أك الرفض يتوقع كقد معينة، توقعات عدة الفرد ؽبذا فإف اعبماعة ؿبيط ُب ما عمبل الفرد يؤدم فلما منهم،
 .مسبقة ت اخرب  على مبٍت التوقع كىذا اعبماعة، أعضاء بقية من
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 دراأف لدل اؼبشًتكة الداللة ذات الرموز طريق عن األدكار كلعب كالتوقع االتصاؿ يتم :وتمثيلو الدور راكإد -ج
 تستعمل لفظية غَتتغَتات  ىناؾ اإلنساين كالسلوؾ االتصاؿ ُب "ركين برت" فحسب لوجو،ا تاكتغَت  كاللغة، اعبماعة
 العينُت ربديق الوجو، اؼبظهر، :ُب كتتمثل مباشرة غَت أك مباشرة بطريقة االتصاؿ فيها يتم االجتماعي التفاعل خبلؿ

 التفاعل اعبماعة ُب نبلحظ داللة ذات عليها ْبإ... تكاإلشارا كاإليباءات لؤلفعاؿ اىتماما يعطي كما كاتساعهما
 بطريقة ذلك إٔب كينتبو صفو ُب األستاذ يبلحظها قد التلميحات كىذه كالرياضية، البدينة الًتبية درس أثناء االجتماعي

 .)122ص،1997عويس، علي الدين خَت (،مباشرة غَت أك مباشرة
 :االجتماعي التفاعل مقتضيات -5-1-6

 بقصد ما مسألة خبصوص اؼبقابل الطرؼ ذباها اجتماعي فعل رد إثارة اجتماعي تفاعل ةعملي كل ُب تتوفر أف هبب
 توصل إذا إال كناجعا فعاال التفاعل يكوف كال فيو، مرغوب سلوؾ أك موقف تبٍت إٔب يرمي متبادؿ تفاىم إٔب الوصوؿ
 القواعد بعض ـاكاحًت  األساسية ادئاؼبب ضتوفر بع هبب النجاعة كلضماف كاستيعابو، الرسالة ؿبتول فهم إٔب اؼبستقبل
 :يلي كما صياغتها يبكن كاليت اؼبباشر التفاعل عملية ُب للتحكم

 ذباه سليم سلوؾ تبٍت ىالبلزمة عل تكاؼبهارا الثقة تنمية إٔب االجتماعي التفاعل يرمي :اآلخرين تفّهم إلى القابلية-
 ربقيق يبكن كال لديو، الواجب أنو الشعور نعتقد ما كليس ،لبالفع بو يشعر ما ككذلك التفاعل، هبدؼ اؼبتعلقة اؼبسائل
 اؼبتبادؿ كالتأثَت اؼبشًتكة كاؼبعتقدات كاؼبشاعر كمنها األفكار باؼبتلقي ربيط اليت العوامل من ؾبموعة ؾبإدرا إال الغاية ىذه
  .كوسلو  على كتأثَته اؼبتلقي على كالثقاُب كاؼبادم االجتماعي احمليط كتأثَت األشخاص بُت
 اليت الرسالة كيفهم اؼبقابل يسمع الطرؼ أف من التأكد ىو اعبيد التفاعل ىدؼ إف :بوضوح التخاطب على القدرة -

 : األساسية التفاعل اتار مه كمن بُت ،كمبلئم بسيط كاضح بأسلوب الرسالة تبليغ الضركرم فمن لذلك فيها، يشاركك
 كموقفو الفرد شعور حقيقة على التعرؼ بواسطتها يبكنك اـكاالحًت  تماـاالى عن للتعبَت طريقة باعتباره :اعبيد اإلنصات
 منَتة ( التأكيل أك التحليل أك االنتقاؿ دكف للتعبَت الفرصة اؼببلئمة توفَت ك كأفكاره اىتماماتو عن التعبَت على كتشجيعو
 .)153ص،2006حلمي،

 كاضحة أسئلة مبلئمة لصياغة طريقة تخداـاس كجب كمعمقة دقيقة معلومات على للحصوؿ : األسئلة طرح حسن -
  .كحرية بكل تلقائية يعرب اؼبقابل الطرؼ جعل إٔب باػبصوص التقنية ىذه ترمي كمفهومة، كسهلة

 بعملية قيامو اللفظية أثناء غَت لتصرفاتو اؼبتلقي الفرد ةقبار م ضركرة أم : اللفظي غير التفاعل في التحكم-
  .التفاعل على عمليات سلبا تؤثر ال حىت فيها كالتحكم )...الوجو قاسيمت االبتسامة، اغبركات،(التفاعل

 : يلي ما يتضمن كالذم : منفتح بموقف مزاااللت وضرورة التحيز تجنب -
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 التعبَت تشجع على تعامل طريقة كباعتماد مسبقة أفكار بدكف اآلخر الطرؼ مع للحوار القابلية أم لُّت  موقف اعتماد
 اؼبقابل الطرؼ تكسلوكيا اءر آ على كاغبكم للمحاكمة ليس ىنا اجملاؿ أف أم أحكاـ إبداء دكف قفمو  بتلقائية اعتماد

 .)154:ص2006حلمي، منَتة (هتاـا أك نقد بدكف لتفاصيلا أك اؼبعلومات على للحصوؿ السعي مباإك 
 :االجتماعي التفاعل مستويات-5-1-7
 اؽبيئة داخل التفاعل مستول نعي حىت التفاعل مستويات معرفة ناعلي يستوجب تناراسد ُب إليو التطرؽ بصدد كبن ما إف

 :كاآلٌب أنبها نلخص مستويات االجتماعي للتفاعل أف يتضح سبق كفبا اؼبختارة،
 بُت جة،زك كال جالزك  ذلك على مثاؿ ، راداألف بُت يتم االجتماعي التفاعل مظاىر أبسط كىو : ادر األف بين التفاعل-

 سلوؾ يأخذ منهما كل فرداف اجملاؿ ىذا ُب التفاعل طرُب فأ أم ... كمرؤكسيو الرئيس كاألب، بنالكا كاألستاذ الطالب
 التفاعل ىو اإلنساف يدركها اليت التفاعل أنواع كأكؿ اآلخر، الفرد ُب نفسو يؤثر منهما فكل كبالتإب ،اعتباره ُب اآلخر
 .كأمو الطفل بُت
 أك بطريقة فعلية سواء معا يتفاعبلف أكثر أك ثنُتا من تتكوف اعبماعة أف عرفنا لقد :والجماعة الفرد بين التفاعل-

 ناحية من الفرد وبدث بُت قد اجملاؿ ىذا ُب االجتماعي كالتفاعل كاحد، ىدؼ ذلك ُب هبمعهم الزمن من ؼبدة ؿبتملة
 كفريقو كاؼبدرب ، ترااضاحملقاعة  ُب الطلبة من كصباعة األستاذ ذلك مثاؿ أخرل، جهة من الناس من ـبتلفة ةكصباع
  .لديهم الفعل لرد يستجيب فإنو ذاتو كُب الوقت بأخرل، أك بدرجة اعبماعة ُب يؤثر اؼبوقف ىذا ُب الفرد أف حيث

 بُت معُت، التفاعل ؾبتمع ُب تسود اليت كالسلوؾ التفكَت كأمباط التقاليد ىنا الثقافة : والثقافة الفرد بين التفاعل-
 سلوؾ عليو يكوف هبب أف ؼبا توقعات ؾبموعة العامة الثقافة ربدد إذ كاعبماعة، الفرد تفاعل بطريقة يتم كالثقافة الفرد
 .سلوكو يعدؿ كبالتإب الفرد،

 الوحدة واالنعزال-5-2
تعترب الوحدة كاالنعزاؿ أحد مظاىر االنطواء االجتماعي كينعزؿ التلميذ عن زمبلئو ُب الصف كأثناء فبارستو للنشاطات 

ية كالرياضية إذ يسرح ُب أحبلـ اليقظة كقد يبالغ فيها اؼبراىق فتؤثر على سلوكو كطبيعة تفاعلو مع زمبلئو ُب الصف البدن
كقد يصبح ىذه السلوؾ االنعزإب ظبة ُب شخصيتو بعد أف كاف حالة عابرة تقتضيها مرحلة اؼبراىقة لذا أكجب على 

 .)154صنفس اؼبرجع، حلمي، منَتة (ىذه اؼبرحلة اغبساسة بأمافالطاقم الًتبوم تقدًن كل اؼبساعدة لو حىت يتخطى 
 اآلسرة نطاؽ ضمن عمره من األكٔب السنوات ُب ؽبا الطفل يتعرض اليت اػبربات أف على متفقو النفس علماء أراء إف
 ُب دبا بالطفل يطةاحمل البيئة ما هبعل كىذا كالنفسي، االجتماعي مبو ُب األساسية ابرز اؼبؤثرات من يعد فيها يكتسب كما
  اغبياة إٔب كنظرتو اذباىاتو كتكوين  الطفل شخصيو تشكيل ُب اؼبؤثرة العوامل أىم من ةالو الدي اؼبعاملة أسلوب ذلك
 قياس صعوبة من الرغم كعلى ككالديو، الطفل بُت فيما العبلقات من ـبتلفة أنواع ىناؾ بأف ندرؾ أف الضركرم فمن
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التسلطي  النمط يقابلو اغباـز ،النمط ضوئهما العبلقة ىذه تتفاكت بعدين ىناؾ أف إال بشكل دقيق العبلقات ىذه
 .2 )ص ، 2001 ، البلمي (النبذم  النمط يقابلو التقبلي النمط
 ، كاالنبساط العصايب كاالنطواء اؼبيل نبا للشخصية رئيسيُت عاملُت إٔب العاؼبية دراستو خبلؿ من توصل أيزنك أف كما
 اػبجل بُت كذلك كميز ، العصابيُت للمنطويُت األساسية اؼبظاىر أحد ىو بالنفس الثقة فقداف أف أيزنك كجد كما

 ُب فعاالن  دكرا يأخذ قد كلكنو ، لبلختبلط يبيل ال فاؼبنطوم العصايب، االجتماعي كاػبجل ، االنطوائي االجتماعي
 وبجم فهو لذلك ، االجتماعية اؼبواقف ُب كاػبوؼ قالقل فينتابو   العصايب أما ، اغباجة دعت إذا االجتماعية اؼبواقف

 .)66،ص1978عبلـ أبو العادؿ  ( .السلبية  مشاعره من ىربا اؼبواقف ىذه عن
 قيمة على إصرارىم مع ، كميولو اىتماـ برغباتو أدىن دكف الطفل على رأيهما الوالدين فرض ُب التسلطي النمط كيتمثل
 حاجاتو إشباع من يبكنو فبل ، لذاتو الفرد ربقيق من وبد النمط كسيلة كىذا وصفهاب للًتبية العقوبة كتفضيلهم الطاعة
 بنفسها كال كاثقة غَت خجولة السلطة من فائقة شخصيو تشكيل إٔب النمط ىذا يؤدم ما بنفسو كغالبا وبسها كما
 اآلخرين فبتلكات على تعتدمما  غالبا الشخصية ىذه كمثل كسلطة رقابة بوجود إال ال يعمل الطفل يكرب ،كحُت بغَتىا
 سلوؾ تقبل إٔب الوالدين فيو يبيل الذم النموذج كىو النمط الديبقراطي التسلطي النمط ىذا كيقابل ، للمخالفة كحبو
 بصوره منطقيو نشاطاتو كتوجيو كإرادتو الطفل لشخصية كاحًتاـ إكراه دكف حثيثة متابعو كبَت من بقدر كدكافعو الطفل
 للطفل اليومي التفاعل طريق أطفاؽبم فعن مع دافئة عبلقات يقيماف بل صعبو مهمة الطفل تربيو ُب ال يبلحظاف كنبا
 أيضا الطريق ىذا كعن اؼبقبولة، االجتماعية كالعادات اؼبختلفة السلوؾ يتعلم أمباط أف يبكنو أسرتو أفراد من حولو من مع

 ُب األبوين كأسلوباؼبنزؿ  ُب ذباربو كأف ،اآلخرين ككبو الذات كبو كالقيم كاالذباىات العواطف لديو أف تتكوف يبكن
 تلك وبتقر ذاتو أك وبًـت ذبعلو كقد اجتماعيا أك انطوائيا يصبح أف إٔب تؤدم قد األسرة أفراد بُت العبلقة كطبيعة تربيتو
 .)85ص  ،2002 عربيات،(الذات

 :بالنفس الثقة ضعف مظاىر-5-3
 أف االعتقاد بالنفس ٍب الثقة بانعداـ تبدأ بطة مًتا سلسة ىي بالنفس الثقة فضع أف  )13،ص 1990بدراف، عمرك (يرل

 إٔب يؤدم كىذا ، سلوؾ سليب من كالرىبة ذلك إزاء بالقلق الشعور إٔب يؤدم فبا ، كسلبياتو عيوبو يركف اآلخرين
 فريح (كذكر.الفرد حياة تدمَت فبا يعٍت ، بالنفس الثقة ضعف إٔب أخرل مرة يؤدم الذم األمر ، باػبجل اإلحساس
 : يلي فيما تتمثل بالنفس الثقة ضعف مظاىر من بعضا )418،ص1999العنزم ،

 .العادية األمور ُب الغَت على كاالعتماد اؼبشكبلت مواجهة عن بالعجز اإلحساس -
 .اغبرص ُب كاؼبغاالة ، كالًتاجع الًتدد، إٔب اؼبيل -
 .الشخصية كالصفات ، التصرفات حوؿ القلق -
 .ك أفعاؽبم اآلخرين أقواؿ ُب كالشك االجتماعي، للنقد اغبساسية-
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                                         .من خوفا كاؼبسايرة اعبدارة، بنقص كالشعور اؽبزيبة، من كاالستياء اؼبنافسة، من اػبوؼ-
   . اعبديدة اؼبواقف ُب كاػبجل كاالرتباؾ، باػبجل، النقد كالشعور -

 : يلي فيما بالنفس الثقة نقص مظاىر حدد جيلفورد أف)16،ص2007الوشيلي، كداد( ذكرت كما
 . الذات حوؿ التمركز-
 . الشخصية كاػبصائص األحواؿ عن الرضا بعدـ الشعور-
 . التحسن إٔب باغباجة الشعور-
 . البكاء من كنوبات بالذنب الشعور-

 :يلي ما ىي اؼبراجع بعض ُب ذكرت – بالنفس الثقة لنقص مظاىر تسع توجد كما
 .بنفسو االنطواء ك االنفراد ك االنعزاؿ الفرد تفضيل-حقيقتها من قلأ أك بأعلى الذات تقدير-
 اعبماعة ىبالف ما عمل من كخوفو القلق أك اػبوؼ-
 .اؼبآزؽ من كاؽبركب منها التخلص ك اؼبسئولية ربمل كعدـ النفس على االعتماد عدـ-
 .األىداؼ ذبديد على كذلك القدرة كعدـ للمستقبل التخطيط كعلى رالقرا ازباذ على القدرة عد-

 عند كالسمات الشخصية، السلوؾ كتطوير لتعديل شبينة فرصة عاـ، الرياضية بشكل اؼبمارسة أف  ،الشقاء اعبهد ضياع
 اليت بأنشطتها لرياضيةا اؼبمارسة كتعترب .القوانُت كاحًتاـ كالتعاكف، الثقة بالنفس، :مثل الرياضية، لؤلنشطة اؼبمارسُت

 الشخص كبناء كالوجود، الذات عن الزائدة كالتعبَت الطاقات عن التفريغ ُب اؼبهمة الوسائل من باغبركة كسيلة تتميز
 2008رمضاف، ياسُت، (النفس علماء كأصبع عليو الًتبوم األدب إليو أشار ما إٔب باإلضافة نفوسهم، كاؼبتكاملة من ةاؼبتزن
25 (. 
  :االنطواء لدى تلميذ الطور المتوسط  تو مؤشرامظاىر  -6

العزلة كالشعور بالذنب ، دائم التأمل ُب ذاتو كليس لو االنطواء لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط   تمظاىر ك مؤشرامن بُت 
 اغبرماف أفق خارجها ، وبب القياـ باألنشطة اليت تكرس االنطواء كالوحدة كالقراءة كالكتابة ، ككثَتا ما تنتابو مشاعر

 كمشكبلتو ذاتو تأمل كيفضل نفسو على كينطوم ،األصدقاء ؾبتمع كمن األسرة ؾبتمع من اؼبراىق ينسحب حيث
 فبل االجتماعي، التوافق كعدـ بالنقص كالشعور كاػبجل كالًتدد كالسلبية العزلة إٔب سبيل مكتئبة صورة فاؼبراىق، منفردنا
 على كالتهجم النقد إٔب كيبيل الشخصية، مذكراتو عرب كأفكاره آرائو عن كيعرب كأنشطتهم، اىتماماهتم اآلخرين يشارؾ
 حد إٔب اغباالت بعض ُب اليقظة أحبلـ بو كتصل خبلؽبا، من أمانيو وبقق حيث اليقظة أحبلـ ُب كيسرؼ الناس،
 .(72 ص،1989رفعت، ؿبمد) االجتماعية أك الرياضية النشاطات يفضل ال أنو كما،  اؼبرضية كاػبياالت األكىاـ
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كاالقتصار على أنواع النشاط االنطوائي ككتابة اؼبذكرات اليت يدكر معظمها حوؿ االتصاالت كالنقد كالتفكَت اؼبتمركز 
حوؿ الذات كمشكبلت اغبياة كنقد النظم االجتماعية كالثورة على تربية الوالدين كاالستغراؽ ُب أحبلـ اليقظة اليت تدكر 

  .ت الغَت مشبعةحوؿ موضوعات اغبرماف كاغباجا
كاغبماية الزائدة  ةتتأثر بعوامل اضطراب اعبو النفسي ُب األسرة كاألخطاء األسرية اليت منها التسلط كالسيطرة الو الدي

 (. 269، 1975)فؤاد البهي السيد ،كما يصاحب ذلك من إنكار لشخصية اؼبراىق 
 :اؼبرىب اذباه ىذه اؼبشكلة دكر 
نو اؼبراىق من قلق كعصبية كسبرد، كامتصاص غضبو؛ ألف ىذه اؼبرحلة ىي مرحلة اإلحساس التفهم الكامل ؼبا يعاين م -

 اؼبرىف، فبا هبعل اؼبراىق شخصان سهل االستثارة كالغضب، كلذلك على األىل بث األماف كاالطمئناف ُب نفس اؼبراىق
اؿ، كيكوف ذلك مدخبلن إلعطائو الفرصة اؼبراىق األحكاـ الشرعية اػباصة بالصياـ كالصبلة كالطهارة كاالغتس تعليم  -

للتساؤؿ حوؿ أم شيء يدكر حوؿ ىذه اؼبسألة، حىت ال يضطر ألف يستقي معلوماتو من جهات خارجية يبكن أف 
 تضره أك ترشده إٔب خطأ أك حراـ

ضج هبيب عن اؼبراىق وبتاج إٔب من يتفهم حالتو النفسية كيراعي احتياجاتو اعبسدية، كلذا فهو حباجة إٔب صديق نا -
 تساؤالتو بتفهم كعطف كصراحة، صديق يستمع إليو حىت النهاية دكف مقاطعة أك سخرية أك شك

أف يقـو بتوجيو اؼبراىق بصورة دائمة كغَت مباشرة، كإعطاء مساحة كبَتة للنقاش كاغبوار معو، كالتسامح معو ُب بعض  -
 مع اآلخرين، كتعزيز ثقتو بنفسو.اؼبواقف االجتماعية، كتشجيعو على التحدث كاغبوار بطبلقة 

  .اختيار الوقت اؼبناسب لبدء اغبوار مع اؼبراىق -
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 :خالصو
ف ألإنبالو  زال هبو مشكل للمعلم كمع ذلك  ال يثَتمن مشكبلت النمو ُب اؼبراىقة السلوؾ االنطوائي ،فالتلميذ اؼبنطوم 

ُب الشخصية ،كتتميز اؼبراىقة اؼبنطوية باػبجل كالتحفظ  ماعي كىو يعرب عن قصوراالنطواء دليل على نقص النمو االجت
كعدـ الصراحة كاػبوؼ من اؼبواقف  وانفعاالتكما يتميز اؼبراىق اؼبنطوم بكتماف ،كنقص األصدقاء كالقلق  كاالنغبلؽ

الطاقم الًتبوم أف يتدخل سواء  االجتماعية كأماـ ىذا الوضع الذم يعاين منو الكثَت من تبلميذ الطور اؼبتوسط على
كدؾبو ُب اغبياة االجتماعية اؼبدرسية عن طريق مستشار التوجيو أك اؼبدرس أك اؼبستشار الًتبوم لتأىيل التلميذ اؼبنطوم  
ال يتأتى إال بتقدًن خدمات إرشادية يساىم  اتنمية مهاراتو االجتماعية كإقناعو بأف لو مكانة ُب الوسط الًتبوم،  كىذ

 ،الباحث النشاط البدين الًتبوم للمسانبة ُب ىذا التعديل اختاركلقد ،ا اعبميع لتعديل سلوؾ التلميذ اؼبنطوم فيه
من خبلؿ برنامج إرشادم كتطبيقو أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية  التوجيودبشاركة أستاذ الًتبية البدنية كمستشار 

هبب على األىل استثمار ىذه اؼبرحلة إهبابيان، كذلك  كما، يهملد االجتماعي االنطواءكىذا لتخفيف من درجة 
كبلده، هبب على األىل استثمار ىذه اؼبرحلة إهبابيان،  بتوظيف كتوجيو طاقات اؼبراىق لصاغبو شخصيان كلصاّب أىلو،

تى دكف منح كذلك بتوظيف كتوجيو طاقات اؼبراىق لصاغبو شخصيان كلصاّب أىلو، كبلده، كاجملتمع ككل. كىذا لن يتأ
اؼبراىق الدعم العاطفي، كاغبرية ضمن ضوابط الدين كاجملتمع، كالثقة، كتنمية تفكَته اإلبداعي، كتشجيعو على القراءة 

.، كفبارسة الرياضة كاؽبوايات اؼبفيدة، كتدريبو على مواجهة التحديات كربمل اؼبسؤكلياتكاالطبلع
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 : تمهيد

لقد دلت الدراسات دبا ال يدع للشك أف الًتبية البدنية كالرياضية تسهم بشكل كبَت ُب التنمية البشرية اليت سبثل     
حجر األساس ألم تقدـ كازدىار ، لذلك قبد أف كثَتا من الدكؿ ركزت اىتمامها على ىذا اجملاؿ اغبيوم كأدؾبتو ضمن 

ل ذلك اؼبعاىد كاؼبخابر اليت تعٌت بإعداد البحوث كالدراسات اليت تسهم ُب رفع مكانة كأنشأت ألج ،مناىجها الًتبوية
أىم حلقة من حلقات الدراسة ُب  ؼبتوسطعلـو الًتبية البدنية كالرياضية بُت باقي العلـو األخرل ، كتعد مرحلة التعليم ا
الًتبية  أستاذكجب على ألذا ،رحلة اؼبراىقة مسَتة الفرد باعتبار أهنا تصادؼ مرحلة ىامة كمصَتية من حياتو كىي م

اختيار  ؿاستغبلؿ من خبل أحسنيعي باؼبسؤكلية كوباكؿ استغبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية  أفالبدنية كالرياضية 
، كاليت قد يصادؼ فيها صبلة من اؼبشاكل النفسية احملتول البيداغوجي الذم يتناسب مع ىذه اؼبرحلة الصعبة

اعية ،كلقد اختار الباحث أحد مظاىر سوء التكيف االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط كالذم ذبسد ُب كاالجتم
االنطواء االجتماعي ،تساىم  حصة الًتبية البدنية كالرياضية ُب تنمية مهارات التبلميذ االجتماعية إذ اختار األستاذ 

 دنية كالرياضيةاحملتول الذم يزيد من تفاعل التبلميذ خبلؿ األنشطة الب
 مفهوم التربية البدنية :  -1

لقد تعددت مفاىيم الًتبية البدنية عند العلماء كإف قبدىا زبتلف ُب شكلها فإف مضموهنا ٓب يتغَت ، فالًتبية البدنية 
لعقلية جزء متكامل من الًتبية العامة ، كميداف ذبرييب ىدفو تكوين اؼبواطن الصاّب  أك البلئق من الناحية البدنية كا

 .(57، ص1984)صاّب عبد العزيز،  نشاط البدينكاالنفعالية  كاالجتماعية ، كذلك عن طريق ألواف من ال
") الًتبية البدنية بأهنا عملية تربوية كتطويرية لوظائف اعبسم  من أجل كضع الفرد    J.C Le Beufكيعرؼ " لوبوؼ 

 ُب حالة تكيف حسنة للحاالت اؼبمارسة (.
" عرؼ الًتبية البدنية  )على أهنا أنشطة بدنية ـبتارة لتحقيق حاجات الفرد   Robert robinركبرت ركبُت كمن فرنسا " 

 من اعبوانب البدنية كالعقلية ، كالنفس حركية هبدؼ ربقيق النمو اؼبتكامل  للفرد (.
ؼبتكامل من العملية  الًتبوية اليت " تعريف الًتبية البدنية )تلك اعبزء ا Peter Arnoldكمن بريطانيا ذكر " بيًت أرنولد 

)اضبد عبد توافق اعبوانب البدنية كالعقلية ، االجتماعية كالوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب النشاط البدين(
 .(20،ص.1994الرضباف،

ء اإلنساين من " الًتبية البدنية :ىي العملية الًتبوية اليت هتدؼ إٔب ربسُت األدا West-Bucherكيرل " كيست بوتشر  
 خبلؿ كسيط ىو األنشطة البدنية اؼبختارة لتحقيق ذلك .

كذكر كذلك " لوميكُت " أف الًتبية ىي العملية اليت يكتسب الفرد من خبلؽبا أفضل اؼبهارات البدنية كالعقلية 
 االجتماعية كاللياقة من خبلؿ النشاط البدين .
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" الذم يعرؼ الًتبية البدنية على أهنا جزء من  Kopseky-Kozlikكلذا كبن نتفق مع تعريف " كوبسكي كوزليك  
الًتبية العامة ىدفها تكوين اؼبواطن بدنيا كعقليا كانفعاليا كاجتماعيا بواسطة عدة ألواف من النشاط البدين اؼبختار 

 .(95 94، 1994)أيبن أنور اػبوٕب،لتحقيق اؽبدؼ
 :  فلسفة التربية البدنية والرياضية -2

نطبلقا فبا وبملو ىذا اجملتمع من فلسفة كغايات افبارسة النشاطات البدنية ك الرياضية ُب ؾبتمع ما ، ربدد تنظيم
كسياسة لبناء أسسو الثقافية كاالجتماعية ك االقتصادية ، فطريقة النشاط البدين تنتج من فلسفة اجملتمع كتستلـز قيمة 

 تبار األفكار كاؼببادئ اليت تقـو عليها.لفكر فلسفي كدراسة تقنية لبنائها العلمي من داخلو الخ

كتتأسس فلسفة الًتبية البدنية كالرياضية على البنية النظرية لفلسفة الًتبية ، كما تعد أحد ؾباالهتا ك ذبتهد ُب توضيح 
ئم اجملتمعات طبيعة نظامها كإبراز أنبيتها كتربير كجودىا ، كتتناكؿ بالتحليل اؼبعاين ك القيم كاألىداؼ اؼبتضمنة فيها لتوا

اإلنسانية اليت أصبح التغَت أىم ميزهتا ، كعلى ضوء ىذه التغَتات كالتطورات السريعة اليت نعيشها ُب ـبتلف اجملاالت ، 
عرفت الًتبية البدنية تعدد اؼبذاىب كالطرؽ كاؼبفاىيم بُت ما ىو قدًن كما ىو حديث ، كتزايدت غموضا ُب اؼبفاىيم 

، ُب عصر االنفجار اؼبعرُب  الخولي"الغزك من العلـو األخرل ، كُب ىذا اؼبعٌت يقوؿ "كاألىداؼ لدرجة زبوفها من 
الذم نعيشو اليـو أصبحت العلـو كالفنوف من التداخل كالتشعب حبيث يصعب الفصل القاطع بينهما ، كىو ما يستلـز 

 جهد كتفكَت ُب حدكد ؾباالت الًتبية البدنية كمهنة ك  ككنظاـ تربوم مستقل .
)أيبن أنور يضيف قائبل أف األمر وبتاج قدرا من التأمل كالدراسة كالتنظَت للظواىر اؼبتصلة بالنظاـ كاليت تشكل أساستها ك 

 (.370، ص.1996اػبوٕب.،
 أىداف التربية البدنية والرياضية :     -3

اظا على صحتو كبنيتو ، لقد عرفت منذ عصور قديبة أشكاؿ متعددة للرياضة أستعملها اإلنساف كتقوية لعضبلتو كحف
أخذىا بعدة أشكاؿ كاللعب كاؼببارزة  كالفركسية كالسباقات كغَتىا ، ألنو أدرؾ أف شبة منفعة كبَتة تعدت حدكد اللياقة 

 كالصحة إٔب جوانب أخرم نفسية لًتقيتو اجتماعيا كزيادة التواصل بعبلقاتو االجتماعية .
لبعث اغبركة الرياضية ، لذا هبب االىتماـ أكثر بالًتبية البدنية كالرياضية ُب كما تعد الرياضة اؼبدرسية النواة األساسية 

 اؼبؤسسات الًتبوية .
 كيبكن توضيح األىداؼ العامة لتدريس الًتبية البدنية كالرياضية ُب اجملاالت اآلتية :

 : التنمية من الناحية النفسية. -3-1
ة النفسية فلقد بينت الدراسات السيكولوجية أهنا تلعب دكرا بارزا ُب الصحة أما أنبية الًتبية البدنية كالرياضية من الناحي

النفسية ، كعنصرا ىاما ُب تكوين الشخصية الناضجة السوية كما أهنا تعاِب كثَتا من االكبرافات النفسية بغرض ربقيق 
كالتحمل ، كعند االلبراط ُب فريق  التوازف النفسي ، كما أهنا تريب الطفل على اعبرأة كالشجاعة كالثقة بالنفس كالصرب
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رياضي تنمو عنده ركح  الطاعة كاإلخبلص للجماعة كالعمل داخل الفوج ، كربارب فيو األنانية ، كبذلك تكوف 
 .(133ص ،1980 ،)أنطواف اعبوزمالتمرينات البدنية عامبل فعاال ُب تربية الشعور االجتماعي 

لعب ينمي عند الطفل قابليتو بالتدريج كبو التدرج كالسيطرة على البيئة احمليطية  أما الدكتور أمُت أنور اػبوٕب ، بُت أف ال
إف اكتساب اإلحساس بالسيادة ُب اللعب من خبلؿ التعلم ينتج لو أف يتوقع نتائج معينة سببها سلوكو ُب اللعب حيث 

البرط ُب مستول يث أنو إذا القيود اؼبفركضة عليو ح يتجرد بذاتو ك يتمٌت بسلوكو اغبسي األساسي  كيتجرد من
عندما يرقى لعبو إٔب مستول اؼبنافسة  أرفع من اللعب وبقق ذاتو بذاتو من خبلؿ األلعاب ، كىكذا تتم نفس اآلليات

 الرياضية كأيضا عندما يتخرج من عاؼبو الصغَت ) اؼبلعب (إٔب عاؼبو الكبَت كىو حياتو االجتماعية. 

ك مبادئهػا، أصػبح مػن اؼبسػلم بػو أف اغبيػاة اؼبدرسػية ذات أنبيػة كػربل ُب صػحة الطفػل بعد الثػورة الػيت قامػت ضػد الًتبيػة 
النفسػػية، كاتػػزاف شخصػػيتو ُب حاضػػره كمسػػتقبلو، لػػذلك قبػػد أف كػػل الػػربامج الشػػاملة للمػػواد كالطػػرؽ التعليميػػة ُب اؼبدرسػػة 

اؼبعتقػػدات السػػائدة اليػػـو ىػػو أف  فمػػن ،اغبديثػػة ؽبػػا غػػرض كاحػػد، ىػػو ربقيػػق مبػػو الشخصػػية السػػليمة الصػػحيحة للتبلميػػذ
)فكػرم حسػن أحد أسباب األمػراض النفسػية للشػباب كالكبػار يرجػع إٔب أحػداث غػَت سػارة مػرت هبػم ُب حيػاهتم اؼبدرسػية 

 .(277،ص.1971زياف،
 تنمية القدرات والمهارات الحركية : -3-2

اضية تنمية الصفات البدنية األساسية  أف أىم أغراض حصة الًتبية الري وأحمد بسطوسييرل عباس أضبد السامرائي 
كالقوة العضلية كالسرعة كاؼبطاكلة كالرشاقة كاؼبركنة كالقوة العضلية كأهنم عنصر كصفة بدنية ترتبها بعوامل اجتماعية أك 
نفسية أك صحية... فتنمية القوة العضلية متطلبة إلعطاء الفرد الشخصية الدفاعية ككذلك القدرة على مواجهة أعباء 

ياة فإذا كاف للقوة العضلية أنبية خاصة بُت العناصر البدنية سواء ُب احمليط اؼبدرسي أك اجملتمع ، فإف بقية العناصر اغب
األخرل كالسرعة ،ك اؼبطاكلة ، كالرشاقة ، كاؼبركنة ؽبا قدرىا من األىلية أيضا كبتنمية مثل ىذه الصفات تعمل على 

م كالقلب كالرئتُت كالدكرة الدموية ..اْب ، كاليت تساعد اعبسم على إمكانية تقوية األجهزة العضوية كالوظيفية باعبس
)أمُت أنور القياـ بوظائفو اغبيوية كعلى التغلب على بعض اؼبؤثرات اػبارجية كمقاكمة التعب كبعض األمراض 

 ( .711،ص1996اػبوٕب،

اف هبجتو كسعادتو فأمل اغبياة كالبهجة كما أهنا تعطي للجسم نشاطا كحيوية كتبعث ُب النفس أمل اغبياة كلئلنس
كصل إليو من مستول ؽبذه الصفات أك العناصر  كالسعادة قد يكوف مصدرىا راحة ك اطمئناف الفرد كقناعتو هبا كما

تساعد ُب إعطائو شخصية كاملة كمتزنة كلذلك هبب االىتماـ بكل عنصر من العناصر من جهة ، كالعناصر  كاليت
كذلك ُب ؾباؿ الصحة أك خارجها لغرض من األغراض اؽبامة للًتبية الرياضية دكف إنباؿ إحدانبا  اؼبركبة من جهة أخرل

 ( .711،صنفس اؼبرجع)أمُت أنور اػبوٕب،حىت تنمو ىذه الصفات عند التبلميذ مبوا متزنا 
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اليات أك األلعاب الرياضية لقد تكلمنا عن حصة الًتبية البدنية لغرض تنمية الصفات البدنية كاليت ؽبا ارتباط سواء بالفع
اؼبختلفة من جهة كُب اجملتمع من جهة أخرل ككما تشكل أساس كقاعدة كأنبية كبَتة عبميع الفعاليات كاأللعاب فكل 

 فعالية أك لعبة من األلعاب ربتاج إٔب صفة بدنية خاصة.
مارين الرياضية اؼبختلفة ، أحد أىم اعبوانب يعترب االعتناء باؼبهارات اغبركية كتطويرىا كربسُت األداء اغبركي من خبلؿ الت

اليت يوليها مدرس الًتبية البدنية كالرياضية اىتماما بالغا ، فالتنمية الشاملة للقدرات البدنية كاغبركية ، كالقوة كالسرعة 
رات الرياضية الرشاقة كالتحمل كاؼبركنة ، ككذلك ربسُت اؼبهارات األساسية كما يًتتب عليها من تنمية اؼبهارات كالقد

 (.76.ص1993عفاؼ عبد الكرًن،يعترب اؼبطلب الذم هبب ربقيقو ُب تدريس الًتبية البدنية كالرياضية.)
فالًتبية البدنية كالرياضية هتتم ُب اؼبقاـ األكؿ بتنشيط الوظائف اغبيوية لئلنساف من خبلؿ اكتسابو اللياقة البدنية 

 جهزة البيولوجية لئلنساف على القياـ بواجباتو اغبياتية .كالقدرات اغبركية اليت تعمل على تكييف األ
كمن خبلؿ األنشطة الرياضية يكتسب الفرد عناصر اللياقة البدنية باإلضافة إٔب ربسُت عمل اعبهاز العقلي 
كالتنفسي كالسعة اغبيوية كصبيع األجهزة الوظيفية األخرل ، كهبذا يستطيع اإلنساف القياـ بأعمالو دكف مشاكل 

 ية .صح
فمدرس الًتبية البدنية كالرياضية يقًتح التمرين كالنشاطات اليت تتبلءـ كالقًتة النسبية أك اؼبرحلة العملية اليت ىو بصدد 
التعامل معها حىت ال يكوف ؽبذه التمارين األثر العكسي ، فهدفو األكؿ ىو تطوير إمكانات األجهزة الوظيفية كالقلب 

 سم التلميذ سليما بشكل ملموس ، كيؤكد حدكث تقدـ ُب القدرات البدنية كاغبركية كالرئتاف كالعضبلت كي يكوف  ج
حركية منسقة ، كمبلئمة مع احمليط ُب كل  تفأستاذ الًتبية البدنية كالرياضية وباكؿ أف يكسب التلميذ سلوكيا

 (.7.ص1996تعليم الثانوم، )منهاج الالوضعيات الطبيعية أك ُب الوضعيات األكثر تعقيدات ذات صبغة مفيدة كمسلية  
 التنمية االجتماعية والخلقية: -3-3

يرل جبلؿ العبادم كآخركف أف الفعاليات الرياضية تتم ُب ؾباالت اجتماعية عديدة كهبذا االذباه فإهنا تظهر كاحدة 
رياضية بصفتها أداة فعالة للتطور اغبضارم كاالجتماعي ُب اجملتمع فبا يؤكد أنبية الًتبية البدنية كال الضركريةمن العناصر 

كما تساىم اؼبمارسة اإلهبابية للفرد ُب تقدـ (،77،ص.1989)جبلؿ العبادم،ُب عملية اإلعداد اؼبتكامل للفرد كاجملتمع 
اجملتمع كازدىاره ،كما يكوف ؽبا أنبية ُب االستخداـ األمثل كاألفضل لوقت الفراغ كدعم القدرة الصحية ألبناء اجملتمع 

كأنبيتها ُب ـبتلف مراحل اغبضارات  االجتماعيةاألمراض اؼبختلفة ككذلك مكانتها ُب البناء كالتنشئة على مقاكمة 
)جبلؿ العبادم، نفس اإلنسانية كبتطويرىا للعبلقات كالركابط االجتماعية فضبل عن أنبيتها النفسية كالبدنية 

 (.79اؼبرجع،ص.
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اء كأقول كسيلة ليتعارؼ الناس على بعضهم ، فمن خبلؿ أكجو تعترب الًتبية البدنية أسهل كسيط للدعوة إٔب اإلخ
نشاطاهتا العديدة تساعد على فهم العبلقات االجتماعية كالتكيف معها  فمعظم ىذه األنشطة اليت تنجز بشكل 

راء اؼبناخ صباعي ذبعلها الًتبية البدنية أحد أىم اؼبواد الًتبوية اليت يبكن أف ربقق تنشئة سوية للتلميذ ،"فهي تتسم بث
االجتماعي ككفرة العمليات كالتفاعبلت االجتماعية  اليت من شأهنا إكساب اؼبمارس للرياضة عددا كبَتا من القيم 

 (.72أيبن أنور اػبوٕب،مرجع سابق،ص".)االجتماعية اؼبرغوبة  كاػبربات كاػبصاؿ
يتها ىي التعاكف كاؼبنافسة حيث يعترباف صفات كلعل أىم مظاىر التفاعل االجتماعي إهبابية كاليت هبب االعتناء هبا كتنم

 الشخصية اعبيدة كاؼبتزنة ، فالرياضة تسهم بشكل كاقعي ُب خلق الشعور بالوحدة اعبماعية كالشعور باالنتماء.
كما تلعب الًتبية البدنية دكرا فعاال ُب تسهيل اندماج الفرد بالتإب سرعة تكيفو مع متطلباتو كقيمها ، كلعل الوسط 

مثل الذم تتمكن الًتبية البدنية من خبللو ربقيق ما ذكر سابقا ىو الوسط الًتبوم ، حيث يعترب أكرب ذبمع يلتقي األ
 فيو صبيع أبناء اجملتمع ليكونوا تبلميذ اليـو كطلبة الغد ، كمواطنو اؼبستقبل . 

التلميذ ُب مظاىره اؼبعرفية ، اغبركية  تكىي كسيلة تربوية كليست غاية ُب حد ذاهتا ، حيث تسمح بتطوير سلوكيا
كاالجتماعية ، كتعترب الفضاء اؼببجل للحفاظ على الصحة  كالوقاية من األخطار الناصبة من اآلفات االجتماعية ، كما 
أف ىذه النشاطات سبارس بالطرؽ النشيطة ، فتسمح باالندماج االجتماعي كتطوير طاقات التلميذ اؼبخزنة ، كتراعي 

ربفز  التلميذ  -الًتبية البدنية كالرياضية  -اؼبتزايدة ، عمبل دببدأ التعاكف كالتضامن بُت التبلميذ ، كبذلك فهي رغباتو 
على الشعور باؼبسؤكلية  كالتصرفات اليت زبدـ الصاّب العاـ ، عمبل  بتطوير السبلمة اغبركية ، تنمية الذكاء ،كقدرات 

منهاج الًتبية البدنية لبناء شخصيتو اؼبستقبلية ) ودم اؼبواجهة بدكف تردد كل ىذا يؤىلاإلدراؾ ، كمراقبة نزكتو كانفعاالتو كرب
 (20.ص2003كالرياضية للتعليم اؼبتوسط،

فكاف من الضركرة دبا كاف إدماج الًتبية البدنية كالرياضية كمادة تربوية ؽبا أىدفها كأسسها كخصائصها باعتبارىا ؾبموعة 
ؽبا أبعاد تربوية ، حبيث تؤثر ُب مبو التلميذ من جوانبو النفسية ك اغبركية ك الوجدانية كاؼبعرفية  من التعليمات البيداغوجية

،كتتحقق عن طريق النشاطات البدنية كالرياضية ككذا األلعاب اؽبادفة ك اؼبتقنة ، كبذلك يكوف ؽبا دكر تسانبي مثل بقية 
البدنية كاؼبعرفية  كالتأكد على الذات ُب إطار تكوين منسجم  اؼبواد التعليمية ، حيث سبكن من التعاكف ُب القدرات 

 كتوازف بُت اجملاالت اغبيوية  اؼبقًتحة .
 تنمية القدرات المعرفية :- 3-4

البدين الرياضي يعزز مبو اعبانب اؼبعرُب ، فاألنشطة البدنية كالرياضية تساعد التلميذ على  فبا الشك فيو أف النشاط
منهاج الًتبية البدنية كالرياضية للتعليم الثانوم ،  ) كية كالتفكَت التكتيكي خاصة أثناء األلعاب اعبماعيةربسُت قدراتو اإلدرا 

 (.8، ص  1996
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بتنويع خططها التكتيكية ربفز العمليات الذىنية عند التلميذ من أجل إدراؾ مكانو ُب اللعب  فاأللعاب اعبماعية
عرفة القوانُت كاػبطط كطرؽ اللعب كتاريخ اللعبة كاألرقاـ اؼبسجلة ، فهذه كمكاف زمبلئو، ما وبتم عليو كذلك كجوب م

عن اعبوانب اغبركية كالبدنية ُب النشاط ، فهذه األبعاد اؼبعرفية للنشاط تنمي الفرد  أنبيةاعبوانب ؽبا طبيعة معرفية ال تقل 
 (.20ص 1994عدناف ،)ده على التصور كاإلبداع اؼبعرفة كالفهم كالتخيل كالًتكيز كالقدرات كاؼبهارات الذىنية اليت تساع

 : التنمية العقلية -3-5  

يشَت غرض التنمية العقلية إٔب ذبميع اؼبعارؼ أك العناية على التفكَت كتفسَت ىذه اؼبعارؼ كأكجو النشاط البدين  هبب 
اب اؼبعرفة ، فيلم أف تعلم كعلى ذلك فهناؾ حاجة إٔب التفكَت من جانب اعبهاز الذىٍت كينتج عن ذلك اكتس

،كيبكن أف نتخذ كرة السلة  كالرياضيكفنوف األداء كاإلسًتاتيجية ُب أكجو النشاط البدين  قوانُتالشخص دبسائل مثل 
ىنا كنموذج ففي ىذه الرياضة هبب على اؼبمارس أف يلم جبوانب عديدة كقانوف اللعبة كإسًتاتيجية الدفاع كاؽبجـو 

كأخَتا البد أف يعرؼ الفوائد كالقيم اؼبستمدة من فبارسة ىذه الرياضة ، كاػبربات الفنية اليت  اؼبختلفة ، اتالتمرير كأنواع 
يتعلمها الشخص باػبربة ينتج عنها معارؼ على الفرد أف يكتسبها ، فمثبل يعرؼ الشخص أف الكرة تسَت أسرع كبدقة 

ارؼ اليت تعترب غاية ُب األنبية مثل التبعية كالقيادة أكرب ر إذا قاـ خبطوة عند سبريرىا كما يبكن للمرء اكتساب بعض اؼبع
كالشجاعة كاالعتماد على النفس كهبب أف نؤخذ اؼبعرفة اػباصة بالصحة مكانا ىاما ُب الربنامج كحصيلة اؼبعلومات سبد 

لك قدرة الشخص خبَتات كتساعد على تفهم كتفسَت اؼبواقف اعبديدة اليت تقابلها من يـو إٔب آخر، كىذا يعٍت أنو يب
أكرب على الوصوؿ إٔب قرارات حكيمة، كأنو يستطيع أف يفرؽ بُت اػبطأ كالصواب فعن طريق خرباتو ُب األلعاب 
كالرياضيات اؼبختلفة يستطيع الشخص أف ينمي إحساسو بالقيم كتنمية اليقظة كاؼبقدرة على شخصية اؼبوقف اؼبشحوف 

 (.169،ص.1964)تشارلز أبيوكور، باالنفعاؿ 

أف حصة الًتبية البدنية كالرياضية هتدؼ إٔب تنمية اغبواس كاؼبقدرة على التفكَت كاكتساهبم اؼبعارؼ كاؼبعلومات عن كنرل 
أداء اغبركات الرياضية كاؼبمارسة اؼبنظمة ؽبا كتنمية قابلية القيادة الرشيدة كتدعيم الصفات اؼبعنوية كالسمات  كيفية

 اإلرادية كالسلوؾ .

 لبدنية والرياضية :أىمية التربية ا -4
أصبح االىتماـ بالًتبية البدنية كالرياضية يزداد يوما بعد يـو سواء من ناحية فبارستها على مستول األفراد كاعبماعات أك 
من ناحية تطويرىا كتنظيمها من اعبوانب العلمية ك التشريعية كذلك داخل الدكؿ أك على مستول عاؼبي ؛ كألنبية الًتبية 

ًب إقرار عشرة مواد للميثاؽ الدكٕب للًتبية كالرياضية كذلك ُب اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة  -الًتبية البدنية -رسية الرياضية اؼبد
 .( 1978ُب نوفمرب   ، (UNESCOاألمم اؼبتحدة للًتبية كالعلـو كالثقافة 
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كذلك ضية احتياجات األفراد كاجملتمع يا"ك تنص اؼبادة الثالثة من اؼبيثاؽ على أنو ينبغي أف تليب برامج الًتبية البدنية كالر 
 من خبلؿ التأكيد على أنو :

ينبغي إعداد الربامج كفقا الحتياجات اؼبشًتكُت فيها ككفقا ػبصائصهم الفردية ، ككذلك دبا يتمشي مع الظركؼ الثقافية 
 كاالجتماعية كاالقتصادية  للمجتمع ، كدبا يتبلءـ مع الظركؼ اؼبناخية.  

مج أف تسهم ُب إطار الًتبية الشاملة ُب تكوين عادات كأمباط من السلوؾ لتساعد ُب تطوير شخصية ينبغي لتلك الربا
 الفرد .

كما تنص اؼبادة الربعة من اؼبيثاؽ على أف ينبغي أف تتؤب القيادات اؼبؤىلة  تعليم كتوجيو  كإدارة الًتبية البدنية كالرياضية 
 كذلك من خبلؿ التأكيد على أنو : 

ف تتوافر اؼبؤىبلت العلمية كاػبربة لدل صبيع األفراد الذين يضطلعوف باؼبسؤكلية اؼبهنية عن الًتبية البدنية كالرياضية  ينبغي أ
 ككذلك هبب توفَت العدد الكاُب منهم .

ـ اليت ينبغي االىتماـ بتدريب العاملُت ُب الًتبية البدنية كالرياضية كإعطاء العاملُت اؼبدربُت كضعا يتناسب مع اؼبها-
يضطلعوف هبا بينما تنص اؼبادة اػبامسة من اؼبيثاؽ على ضركرة توفَت اؼبنشآت كالتجهيزات اؼبناسبة للًتبية البدنية 

 كالرياضية ، كذلك من خبلؿ التأكيد على : 
بدنية كالرياضية ينبغي توفَت اؼبرافق كالتجهيزات اؼببلئمة على نطاؽ يتيح اشًتاؾ اكرب عدد من األفراد ُب برامج الًتبية ال-

 باؼبدارس كخارجها .
ينبغي أف تتضمن خطط تنمية اؼبناطق اغبضرية كالريفية احتياجات الًتبية البدنية كالرياضية ُب ؾباؿ اؼبنشآت كاؼبرافق -

)اجمللة العلمية للًتبية البدنية كالرياضية كالتجهيزات،مع مراعاة االنتفاع دبا تتيحو البيئة الطبيعية من إمكانات" 
 .(212،213،ص1993،
قدراتو إف فبارسة الًتبية البدنية تساعد على ربسن األداء اعبسماين للتلميذ كإكسابو اؼبهارات األساسية  كزيادة  

اعبسمانية الطبعة كما أهنا تساعد على ربسُت اعبهاز الوظيفي." فاػبربات األساسية ؼبمارسة األنشطة الرياضية سبد 
غبركات اؼبؤداة ُب التمرينات كاؼبسابقات اليت يتم من خبلؿ تعاكف التلميذ مع األخر أك منفردا التلميذ باؼبتعة منو خبلؿ ا

 (.35،ص.1982)أيبن أنور اػبوٕب،
أما اؼبهارات اليت يتم التدريب عليها من خبلؿ الدرس بدكف استخداـ أدكات أك باستخداـ أدكات صغَتة بسيطة أك 

كتساب اؼبهارات اليت تعمل على شعور التلميذ بقوة اغبركة ، " كالًتبية البدنية باستخداـ األجهزة الكبَتة تؤدم إٔب ا 
ؿبمد سعيد كالرياضية ىي عملية حيوية ُب اؼبدارس دبراحلها اؼبختلفة كؽبا دكر أساسي ُب تنمية اللياقة البدنية للتبلميذ" )

 .(61،ص1996عظمي،



 حصة الًتبية البدنية كالرياضية  -الفصل الرابع   

 

 103 

 

الندماج ُب اجملتمع بشكل جيد ، كبالتإب فإف قدرهتم أك عدـ إف التبلميذ ذكم اؼبهارات العالية ؽبم القدرة على ا 
قدرهتم على عقد صدقات مع زمبلئهم غالبا ما تتأثر باؼبهارات اػباصة ؽبم ،كمن اؼبهم جدا أف نعمل على إقباح كزيادة 

 خربات التبلميذ ُب الًتبية البدنية ك الرياضية كذلك قصد تنمية مهاراهتم الشخصية . 
 :لعب في التربية البدنية والرياضيةماىية ال -5

يعترب اللعب فطرة ُب اإلنساف، لذلك قبده منتشرا بُت ـبتلف شرائح اجملتمع، ابتداء من األطفاؿ كالشباف، كصوال إٔب 
الكبار ،بل يعترب ميزة كل الكائنات اغبية، كىو ضركرم بالنسبة للطفل، فالطفل ليس حباجة إٔب تعلم اللعب كلكنو 

 اإلشراؼ كالتوجيو، إذ يعمل اللعب على تنمية ـبتلف اعبوانب ُب شخصية الطفل كاكتشاؼ اؼبواىب .حباجة إٔب 
فبل يبكن الكبلـ عن النشاط البدين كالرياضي ُب اؼبدرسة كىو خإب من اللعب، ألف اغبصة ُب حد ذاهتا مبنية على 

يقوؿ الدكتور ؿبمد رفعت رمضاف "اللعب ؾبموعة من األلعاب، سواء كانت ىذه األلعاب موجهة أك تلقائية، حيث 
اسبق األسس اليت ازبذهتا الًتبية اغبديثة، كفبا ال شك فيو أف كل كائن يلعب، كظاىرة اللعب منتشرة بُت كل الكائنات 

 .(24،ص 1989ؿبمد رفعت،)كاإلنساف اغبية، كلكنها أكثر كضوحا عند صغار اغبيوانات 
لماء " أف اإلنساف يلعب عندما يريد أف يستجم كيناؿ قسطا من الراحة، نو يرل بعض العأ ،كيواصل شارحا قولو 

كخاصة بعد العناء العقلي، كما يرل آخركف أف غرض اللعب ىو زبليص اعبسم من الطاقة الزائدة على اغباجة، بينما 
غبياة الواقعية، كمن ىنا يرل آخركف، أف اإلنساف عندما يلعب إمبا ينفس عن ميولو كرغباتو اؼبكبوتة، اليت ٓب تتحقق ُب ا

،  كيضن البعض أف اإلنساف ُب لعبو إمبا يلخص أك يبثل األدكار اليت اإليهاميةاأللعاب الرمزية أك التمثيلية أك  تجاء
 .(25،ص نفس اؼبرجعؿبمد رفعت،)مرت بالبشرية ُب مراحل ارتقائها ، كسنشرح كل ىذا ُب نظريات اللعب

 نظريات اللعب :. 6-
 : رويحنظرية الت  *

(كالذم يعترب رائد الًتبية البدنية كالرياضية ُب أؼبانيا، كالذم لو باع كبَت ُب ىذا اجملاؿ كقد ساىم  جوتس موتسيؤكد)
بشكل كبَت ُب تطوير الرياضة العاؼبية ،حيث كاف يشتغل بالتدريس بأؼبانيا، كترل ىذه النظرية " أف اعبسم ابشرم وبتاج 

يويتو، فاللعب كسيلة لتنشيط اعبسم بعد ساعات العمل الطويلة، كىو أيضا يساعد على اللعب كوسيلة الستعادة ح إٔب
ضبد أحسن )استعادة الطاقة اؼبنفذة ُب العمل، كىو مصل مضاد لتوتر األعصاب كاإلجهاد العقلي كالقلق النفسي 

 .(199،ص 2001الشافعي،
 : نظرية الطاقة الزائدة *

يك شيلر " ك "ىربرت سبنسر ".تشَت ىذه النظرية إٔب أف "اللعب ىو شكل من هبذه النظرية كل من" فردر  لكقد ناد
أشكاؿ صرؼ الطاقة الزائدة اليت يكوف اإلنساف ُب غٌت عنها، لعدـ استخدامها، كأثناء فًتة التعطيل ىذه تًتاكم الطاقة 
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جة يتحتم فيها إهباد منفذا ؽبا، ُب مراكز األعصاب السليمة النشطة، كيزداد تراكمها، كبالتإب حفظها حىت تصل إٔب در 
 .(19،ص1998ضبد الشافعي،أ) حسن كاللعب كسيلة فبتازة لبلستفادة من ىذه الطاقة الزائدة اؼبًتاكمة

 :نظرية االتصال الجماعي *
 تقوؿ ىذه النظرية أف "اإلنساف يولد من أبوين، كىذاف األبواف، أعضاء ُب صباعة معينة، ذات ثقافة معينة، كطابع معُت،
كعلى ىذا فاف الكائن البشرم يلتقط األمباط اليت هبدىا سائدة ُب ؾبتمعو كبيئتو، كمن الطبيعي أف يبارس الفرد نفس 
األلعاب اليت يبارسها سائر إفراد اعبماعة، ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية اللعبة السائدة البسبوؿ، كُب اسبانيا مصارعة 

 .(19ضبد الشافعي،نفس اؼبرجع،صأ) حسن  يدالثَتاف، كالنركيج التسلق على اعبل
 : دلر في اللعبأنظرية   *

 من النشاط اعبسمي كالتخيلي  تيرل ادلر، أف ُب لعب األطفاؿ مرآة غباجات الطفولة، كيبكن إشباع ىذه اغباجا
 : نظرية التعبير الذاتي  *

نساف ـبلوؽ نشط، كمع تكوينو ماسوف ( فهو يشَت إٔب أف اإل سكىي احدث نظريات اللعب، كقدمها )برنار د
كثَتا ُب أنواع   رالفيزيولوجي كالتشروبي، يفرض بعض القيود على نشاطو،  يضاؼ إٔب ىذا أف درجة لياقتو البدنية، تؤث

، و، كعاداتو كاستجاباتةالنفسية، اليت ىي نتيجة احتياجاتو الفيزيولوجي والنشاط اليت يستطيع فبارستها، كاف ميوال ت
 تدفعو إٔب أمباط معينة من اللعب .، وكاذباىات

 :) نظرية جروس ( :نظرية الغريزة *
غريزيا كبو النشاط ُب فًتات عديدة من اغبياة ، فالطفل يتنفس  كيصرخ  اتفيد ىذه النظرية "باف لدل البشر اذباى

بيعتو خبلؿ كيزحف كينصب قامتو كيقف كيبشي،  كيرمي ُب فًتات متعددة من عمره ،ىذه أمور غريزية، كتظهر ط
مراحل مبوه  كؽبذا فاف اللعب ظاىرة طبيعية للنمو كالتطور  ببل زبطيط كببل ىدؼ معُت كاستغبلؿ كقت الفراغ أك 

 الوقت اغبر مثبل  بل كيعترب جزء من التكوين
 اللعب التعاوني واللعب التنافسي في حصة النشاط البدني والرياضي:*

، كاللعب التنافسي ةُت من اللعب كنبا اللعب التعاكين، من خبلؿ األنشطة اعبماعييبارس التلميذ ُب اؼبرحلة الثانوية نوع
 ُب األنشطة الفردية، كاف كاف عنصر اؼبنافسة ال يسقط عن األلعاب اعبماعية.

 تعريف اللعب التعاوني واللعب التنافسي :  7-
اؼبتبادلة بُت  ةلتعاكف، بأنو العبلقة االهبابييعرفاف ا(1975) فكجونسو  فيقوؿ الدكتور عبد الرزاؽ السيد "قبد أف جونسو 

األفراد عند ربقيق اؽبدؼ، دبعٌت أف الفرد يستطيع ربقيق ىدفو ُب الوقت الذم وبقق فيو اآلخركف أىدافػهم، كما يسػعى 
 .(97،ص 2001) خالد عبد الرزاؽ ،الفػرد إٔب النتائج اؼبفيدة لو كللمشاركُت معو
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ألسلوب الذم يستخدمو الفرد لتحقيق أىدافو الفردية، كذلك بالعمل اؼبشًتؾ ابأنو" (1987) فيما يعرفو حسُت الدرين
 مع زمبلئو أثناء سعيهم لتحقيق أىدافهم، كبذلك  تكوف العبلقة بُت الفرد كصباعتو موجبة .

 خصائص اللعب الجماعي التعاوني: 1-7-
 يبكن تلخيص ىذه اػبصائص ُب النقاط التالية:

 موقف اللعب اعبماعي التعاكين، يسعوف لتحقيق ىدؼ كاحد. صبيع اإلفراد ُب -
 يتسم موقف اللعب اعبماعي التعاكين باالعتماد االهبايب اؼبتبادؿ بُت األفراد.  -
 إف موقف العب اعبماعي التعاكين يدفع كل طفل إٔب بذؿ أقصى جهد لديو مع أقرانو داخل اعبماعة. -
 اعبماعي كثَتا من اؼبهارات االجتماعية االهبابية فيما بينهم داخل اعبماعة. يبارس األفراد أثناء اللعب التعاكين -
      كل فرد يدرؾ باقي األفراد داخل صباعة اللعب اعبماعي التعاكين يوصفهم، امتدادا لذاتو مدعمُت كمساندين ؽبا  -

 .(97) خالد عبد الرزاؽ ،نفس اؼبرجع،ص 
 اللعب التنافسي الفردي:  2-7-
ف) جونسن كجونسن ( يعرفاف التنافس الفردم بأنو "ىو أشكلو كمضمونو عن اللعب التنافسي التعاكين فنجد ىبتلف ُب 

 رين ُب ربقيق أىدافهم الفردية " سعي الفرد إٔب ربقيق أىدافو قبل اآلخرين، كيؤدم ذالك إٔب فشل اآلخ
 خصائص اللعب التنافسي الفردي:  3-7-

 لد عبد الرزاؽ السيد ُب خصائص اللعب التنافسي الفردم ُب النقاط التالية :يبكن أف نوجز ما قالو الدكتور خا
يتسم موقف اللعب التنافسي الفردم ببذؿ كل فرد أقصى جهد لديو لتحقيق ىدفو، ُب الوقت الذم يسعى جاىدا  -

 أىدافهم.إلفشاؿ اآلخرين ُب الوصوؿ إٔب 
 األطفاؿ عند ربقيق أىدافهم الفردية. )أم أف ربرؾ الفرد اذباه يبتاز اللعب التنافسي الفردم بوجود عبلقة سلبية بُت-

 ىدفو ،يعوؽ ربرؾ اآلخرين كبو أىدافهم ( .
كالتحفز الذم يسيطر على األداء طوؿ  كالقلق،يتسم موقف اللعب التنافسي الفردم ُب ارتفاع كبَت ؼبشاعر التوتر، -

 موقف اللعب .
 دير الفرد ؼبشاعر اآلخرين، كالتمركز الشديد حوؿ الذات .يتسم اللعب التنافسي الفردم بغياب تق -
إف إدراؾ الفرد ُب موقف اللعب التنافسي الفردم لؤلطفاؿ اآلخرين، بوصفهم األخر اؼبدمر للذات كالذم وبمل كل  -

 .( 22،ص1992) ؿبمد حسن عبلكم، التهديد كاإلفناء للذات 
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 : درس التربية البدنية والرياضية -8

الًتبية البدنية كغَته من الدركس اؼبنهجية األخرل، لو دكر فعاؿ كفبيز ُب ربقيق األىداؼ الًتبوية، حيث يبثل إف درس 
كاؼبواد  اػبرباتاعبزء األىم من ؾبموع أجزاء الربنامج اؼبدرسي للنشاط البدين الرياضي الًتبوم، كمن خبللو تقدـ كافة 

ف يستفيد منو كل التبلميذ، كنظرا للطبيعة التعليمية للدرس هبب أف يراعي التعليمية اليت ربقق أىداؼ اؼبنهج، كيفًتض أ
                          .مفيو اؼبدرس كافة االعتبارات اؼبتعلقة بطرؽ التدريس كالوسائل التعليمية كالتدرج التعليمي كطرؽ التقوًن كالتقيي

  :تعريف درس التربية البدنية والرياضية -8-1

لصغَتة ُب الربنامج الدراسي للًتبية البدنية كالرياضية ُب اػبطة الشاملة ؼبنهاج الًتبية البدنية كالرياضية ىو الوحدة ا
باؼبدرسة، كىي تشتمل كل أكجو األنشطة اليت يريد اؼبدرس أف يبارسها تبلميذ ىذه اؼبدرسة، كأف يكتسبوا اؼبهارات اليت 

)ؿبمود عوض  ذلك من تعلم مباشر كتعليم غَت مباشرتتضمنها ىذه األنشطة، باإلضافة إٔب ما يصاحب 
  .(94،ص.1992بسيوين،

كيعترب درس الًتبية البدنية أحد أشكاؿ اؼبواد األكاديبية مثل علـو الطبيعة، كالكيمياء كاللغة، كلكنو ىبتلف عن ىذه اؼبواد 
من اؼبعارؼ كاؼبعلومات اليت سبس لكونو يبد التبلميذ ليس فقط دبهارات كخربات حركية كلكنو يبدىم أيضا بالكثَت 

العلمية كذلك باستخداـ األنشطة اغبركية مثل التمرينات  اعبوانباعبوانب الصحية، النفسية كاالجتماعية باإلضافة إٔب 
)حسن كاأللعاب اؼبختلفة اعبماعية كالفردية كتتم ربت اإلشراؼ الًتبوم عن طريق مربُت أعدكا ؽبذا الغرض 

 (.102ص.،1996معوض،

إذا كانت الًتبية البدنية كالرياضية عرفت بأهنا عملية توجيو النمو كقواـ اإلنساف باستخداـ التمارين البدنية كالتدابَت ك 
كاػبلقية، فإف  كاالجتماعيةالصحية كبعض األساليب األخرل اليت تشًتؾ مع الوسائط الًتبوية ُب تنمية النواحي النفسية 

اؼبمارسات ؽبا ،ربقق أيضا ىذه األىداؼ كلكن على مستول  كالرياضية كأحد أكجو بذلك يعٍت أف درس الًتبية البدنية
اؼبدرسة فمن النمو الشامل كاؼبتزف للتبلميذ، كوبقق احتياجاهتم البدنية طبقا ؼبراحلهم السنية كتدرج قدراهتم اغبركية، 

لكنو وبقق األغراض الًتبوية اليت ترظبها كهبذا الشكل فإف درس الًتبية البدنية كالرياضية ال يعطي مساحة زمنية فقط ك 
  (.95،ص.1992)ؿبمود عوض بسيوين،السياسة التعليمية ُب ؾباؿ النمو البدين كالصحي للتبلميذ 

 األستاذ المرشد: -9
إف األستاذ اؼبرشد ىو التطور اعبديد لشخصية األستاذ التقليدم الذم يهتم فقط بتدريس مادة زبصصو ،كىو دكر 

اؼبتطور الذم يعد إعداد نفسيا ،كمهنيا أثناء فًتة التكوين كي يصبح أستاذ مرشدا ، إف كجود األستاذ  جديد لؤلستاذ
 اؼبرشد اذباه لو ما يربره ،كذالك العتبارين أساسُت: 
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 ( باعتباره أقرب األشخاص ُب دك دكر اؼبرش\ ذالًتبية اغبديثة تتطلب قياـ األستاذ بدكر مزدكج )دكر األستا فإ أولهما:
 اؼبؤسسات التعليمية الًتبوية للتبلميذ.

: نقص عدد اؼبرشدين النفسيُت ُب اؼبدارس ،كىى اعتبارات ذبعل األستاذ اؼبرشد ؿبور العملية الًتبوية وثانيهما 
اإلرشادية، كذبدرا إلشارة ىنا إٔب أف األستاذ اؼبرشد ىو األستاذ اغبإب نفسو ،كلكنو يقـو إٔب جانب التدريس ببعض 

 .(52، ص،2003)د.ؿبمد كامل، ات اإلرشادية اػبدم
 دور األستاذ المرشد في المؤسسة التعليمية : -9-1

األستاذ ىو حلقة الوصل بُت التبلميذ كباقي فريق اػبدمة النفسية ،كونو أقرب شخص للتبلميذ ُب اؼبدرسة ،كىو 
ما يشعر بو التبلميذ من ظبات  فؼء، فاالنموذج الذم يقتدم بو ،كخاصة إذا اتسمت عبلقتهم بالصداقة كاؼبودة كالد

سبيز شخصية أساتذهتم، تتبلور من خبلؿ التفاعل اليومي بينهم كلذلك فإف الدكر الذم يلعبو اؼبدرس ُب فريق اػبدمة 
النفسية دبثابة الوقود الذم وبرؾ اػبدمة النفسية كيدفعها إٔب األماـ كالذم بدكنو يصعب القياـ هبا ،كالذم لن يتحقق 

 بدكف أف يقـو باألدكار التالية :   أيضا
 اؼبساعدة ُب الكشف عن التبلميذ ذكم اؼبشكبلت الًتبوية كالنفسية كالسلوكية كإحالتهم إٔب األخصائي النفسي.  -
ربفيز التبلميذ على االتصاؿ باألخصائي النفسي اؼبدرسي، كتعريفهم بالدكر الذم يقـو بو لبلستفادة من خدمات  -

 اد اليت يقدمها.التوجيو كاإلرش
 مساعدة التبلميذ على كضع األىداؼ ألنفسهم دبا يتفق كقدراهتم كاستعداداهتم كميوؽبم فبا يهيئ ؽبم التوافق السليم  -
 تنفيذ دكره ُب إطار ما يسمى بربنامج رعاية التبلميذ اؼبتأخرين دراسيا كذكم صعوبات ُب التعلم. -
 قُت كاؼبوىوبُت ُب إطار الربامج اليت هتتم براعيتهم كتنميتهم. تقدًن الدعم كالتعزيز للتبلميذ اؼبتفو  -
مساعدة فريق اػبدمة النفسية على تنفيذ اؼبقًتحات كالربامج اليت يتم إعدادىا للتبلميذ ُب إطار اإلرشاد اإلمبائي  -

 الوقائي كالعبلجي
فسي اؼبدرسي عن اؼبشكبلت السائدة ُب من نتائج البحوث كالدراسات اليت يقـو بإعدادىا األخصائي الن هاإلستفاد -

 اؼبدرسة ككيفية مواجهتها .
مبلحظة سلوؾ التبلميذ داخل الفصل كؿباكلة تقدًن تقارير لؤلخصائي النفسي عن اغباالت اليت تتطلب  -

 .(16،ص .2002)إيهاب البببلكم ،اشرؼ ؿبمد عبد اجمليد ،ذلك.
 نفسي: نجاح أستاذ التربية البدنية والرياضية كمرشد   -

يلعب أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية دكرا ىاما ُب اؼبؤسسة التعليمية ؼبا يبتلكو من صفات القيادة اغبكيمة ،كونو من 
الشخصيات احملبوبة لدل التبلميذ كاليت تؤثر عليهم ألنو يتعامل معهم بأسلوب العطف كاللُت كالصرب كاغبـز كالكياسة 

كالبحوث أف شخصية أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية تلعب دكرا ىاما بالنسبة  ،كلقد أكدت الكثَت من الدراسات



 حصة الًتبية البدنية كالرياضية  -الفصل الرابع   

 

 108 

 

للتبلميذ ؼبا يبتلك من مؤىبلت ذبعلو ملما بطبيعة التلميذ النفسية كاالجتماعية كذلك يساعد ُب تربيتهم من النواحي 
النفس ،كما أنو مطالب بأف وبافظ على النفسية كاعبسمية كالعقلية كاالنفعالية ،كبالتإب ينشأ التبلميذ أصحاء اعبسم ك 

صحتو ألف طبيعة مهنتو كمسؤكليتو أماـ تبلميذه  تتطلب منو بأف يكوف على درجة عالية من الصحة البدنية كالنفسية 
كالعقلية ،كأف يكوف رائدا اجتماعيا حيث يستطيع أف يتعامل مع التبلميذ ُب ضوء اؼبشاكل االجتماعية ،كما يسهم 

 (.17)د .ؿبمد سعد زغلوؿ ،مصطفى السائح ؿبمد مرجع سابق ،صي ُب إرشادىم دبجهوده الشخص
كقد تناكلت العديد من الدراسات أراء كثَت من اؼبربُت كاؼبتعلمُت حوؿ الصفات الشخصية الضركرية ألستاذ الًتبية 

لديو صفات :الود البدنية كالرياضية ،حيث أشارت ىذه الدراسات أف جل التبلميذ يفضلوف األستاذ الذم تتوفر 
،كالقدرة على التحمل ،كاؼبركنة ،كاؼبهارة ُب التخصص ،كذلك فإف قوة كل من اؼبهارات الشخصية كمهارات التدريب 

اخبلص  ،)دالعقلي سبدنا بوجهة نظر حيوية كىامة لنجاح االستشارات النفسية ُب ؾباؿ علم اإلرشاد النفسي الرياضي 
 . (133ؿبمد عبد اغبفيظ،مرجع سابق ،ص

 كيبكن تلخيص الصفات الواجب توفرىا ُب أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية ُب النقاط التالية:
 الخصائص الواجب توفرىا في أستاذ التربية البدنية والرياضية المرشد: -9-2 

ف يبتلك الصفات يعترب أستاذ الًتبية البدنية مربيا كأستاذا كمبوذجا يتأثر بو التبلميذ كأكجب عليو ُب عصرنا ىذا أ  
البلزمة اليت سبكنو من الوصوؿ إٔب ىاتو اؼبكانة كتقدًن ما ينتظر منو من معارؼ كخربات، تعود بالنفع كالفائدة للتلميذ ك 

 للمجتمع  كتوجههما الوجهة الصحيحة.
حيث ،اصا هبا ال يسمح ألحد دبمارسة مهنة التعليم ما يعد إعدادا أكاديبيا خ (Charles merriكيؤكد تشارلز مَتيل) 

أهنا تتطلب من القائمُت هبا التخصص الدقيق ُب اؼبادة العلمية ،اإلؼباـ التاـ بأساليب كطرائق تدريسها ،كما ينبغي أف 
يكوف خبَتا باألسس النفسية ،كاالجتماعية اليت هتتم حباجات التبلميذ ،كدكافعهم كميوؽبم حىت تتمكن من التعامل 

 أىم اػبصائص اليت هبب أف يتميز هبا أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية ما يلي :  كمن  ،معهم كإرشادىم كتوجههم 
 الخصائص الشخصية  : -9-3

قاـ مكتب البحوث الًتبوية ُب نيويورؾ بإلقاء الضوء على بعض مستلزمات شخصيو األستاذ كذلك ؼبساعدة ىذا 
العناصر التالية ،اؽبيئة اػبارجية لؤلستاذ )ىل ىو  األخَت على معرفة نفسو بصفة جيده كقد سبحورت ىذه الدراسة حوؿ

فمهنة .(426، ص1990)تركي رابح ،نشيط ،خامل منبسط (عبلقتو مع التبلميذ ،مع الزمبلء ،مع رؤسائو ،مع األكلياء 
 كيبكن إهباز ىذه الصفات فيما يلي : ،صفات خاصة حىت يصَت ىدؼ التعليم سهل التحقيق  :التدريس ربتاج إٔب

غضب يفقد بذلك إشرافو على السريع  ،قليل التصرؼ ،: فبل هبب عليو أف يكوف ضيق اػبلق والمرونة  الحزم*
 ال يوجو إٔب مهنة التعليم من كاف مزاجو قلق غَت مستقر . ألذلك هبب ،التبلميذ كاحًتامهم لو 
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على عملو بنشاط كرغبو ،فالتبلميذ :إف األستاذ اعبيد ىو الذم ينظر إٔب اغبياة دبنظار التفاؤؿ فيقبل  الصبر والتحمل*
السياسة كاؼبعاعبة كال هبدم فهم األستاذ سيكولوجيو التلميذ إال إذا كاف صبورا ُب  إٔبكوهنم غَت مسئولُت ىم حباجو 

 معاملتهم ،قوم األمل ُب قباحو ُب مهنتو . 

كيفقدىم الرغبة ُب اللجوء إليو  :فبل وببذ أف يكوف قاسيا مع التبلميذ فيعزؽبم عليو، العطف والين مع التالميذ*
أف يكوف ،لبلستفادة منو كمن نصائحو ،كال يكوف عطوفا لدرجة الضعف فيفقد احًتامهم لو كؿبا فضتهم على النظاـ 

 طبيعيا ُب سلوكو مع التبلميذ كالزمبلء.
 الخصائص الجسمية : -9-4

 خصائص جسميو ىي : األستاذ القياـ دبهنتو على أكمل كجو إال إذا توفرت فيو عال يستطي
 *سبتعو بلياقة بدنيو كافيو سبكنو القياـ بأم حركو أثناء عملو.

*القواـ اعبسمي اؼبقبوؿ عند العامة من األشخاص خاصة التبلميذ ،فاألستاذ هبب أف يراعي دائما صورتو احملًتمة اليت 
 ؽبا أثر اجتماعي كبَت .

،عبد  )صاّب عبد العزيزكال هبد من اغبيوية ما وبركو للقياـ بواجبو  *أف يكوف دائم النشاط ،فاألستاذ الكسوؿ يبهل عملو
 (20،ص.1984العزيز عبد اجمليد ،

*إف الصحة النفسية كاعبسدية كاغبيوية سبثل شركطا ىامو ُب إنتاج تدريس ناجح كمفيد كالصوت اعبلي كاؼبسموع 
سيلة االتصاؿ العاـ ُب التعليم اؼبدرسي ىي الكلمة كاؼبتغَت النربة حسب متطلبات اؼبوفق التعليمي كطبيعتو ،حيث أف ك 

 اؼبسموعة ،فإذا كاف صوت األستاذ غَت كاضح أك خافت يؤدم بالعملية التعليمية الًتبوية إٔب الفشل 
     الخصائص العقلية والعلمية : -9-5

تاذ البد أف يصل إٔب مستول إف عملية الًتبية تقتضي من صاحبها سرعة الفهم كحسن التصرؼ كاللياقة كاؼبركنة ،فاألس
 عاؿ من التحصيل العلمي كىو مستول ال يبكن الوصوؿ إليو بدكف ذكاء:

 *على األستاذ أف يكوف ذا شخصية قوية سبكنو من الفوز بقلوب التبلميذ كاحًتامهم 
يتُت العملية كالعلمية ُب *أف يطبق اؼببادئ الًتبوية اغبديثة ُب عملو مثل التعاكف ،التحية ،العمل برغبة كاعبمع بُت الناح

 عملية التعليم .
 *أف يكوف قوم السمع كالبصر خاليا من العاىات اعبسدية .

 *أف يكوف رحب الصدر قادرا على التحكم بأعصابو كضبط شعوره. 
 *أف يتيح فرص العمل كالتجارب للتبلميذ حىت يعتمدكا على أنفسهم كيكوف ؽبم تفكَتا حرا مستقبل .

 بأف يكوف اؼبثل األعلى ُب تصرفاتو كمبادئو أماـ التبلميذ .*أف يكوف جديرا 
 *أف يكوف كاعيا باؼبشاكل النفسية كاالجتماعية للتبلميذ كيبُت ذلك أمامهم حىت يضعوه موضع ثقة .
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 *اؼبثابرة دكما للتجديد ُب العمل كبو األفضل كاألقبع.
 (.38،ص  1985 ،ؿبمد السباعي) العلمي *أف يكوف قادرا على التحصيل السريع كمصدر للتجديد ،كالتفكَت

 الخصائص النفسية :  -9-6 
على أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية أف يكوف ذا شخصيو رزينة سوية كقويو ،كما هبب إف يدع مشاكلو خارج اغبصة 

،كإال فاف  العملية حىت ال يؤثر ُب تبلميذه ،فيجب أف يكوف سويا متكامل الشخصية ،ال يعاين من متاعب نفسية
متاعبو كنبومو ستنعكس على حالة تبلميذه ،فقد يقسو عليهم أحيانا دكف أف يكوف ىناؾ ما يربر ىذه القسوة  ،ككل 

فلم هبد إال ىؤالء الصغار كوسيلة لتفريغ توتره بصفة عشوائية كما لو ،ما ُب األمر أف ىذا األستاذ قد حصر ُب اؼبدرسة 
 (. 163،ص1984،عبد العزيز عبد اجمليد .، )صاّب عبد العزيزينتقم ُب شخصهم 

 الخصائص االجتماعية: -9-7
من اؼبعركؼ على اؼبعلم أك األستاذ أنو يقضي جزءا كبَتا من كقتو ُب عملو التعليمي كالتدريسي كىو يتعامل مع التبلميذ 

مع العوامل اليت تؤثر  كجماعات ،لذلك فهو حباجو ماسة إٔب فهم مبادئ السلوؾ اعبماعي ليصبح قادرا على التعامل
،كما أنو حباجة إٔب ما يقدمو علم النفس االجتماعي من نتائج تزكده  وُب اؼبوافق اعبماعية كاليت تسهل التعلم أك تعطل

 دبعلومات تسهل لديناميكية اعبماعة كأثرىا ُب سلوؾ أعضائها .
لتأثَت ُب الغَت ،كما أف لو القدرة على العمل لذا يعترب األستاذ رائدا لتبلميذه ،كقدكة حسنة ؽبم ،كلو القدرة على ا

اعبماعي ،لذا هبب أف تكوف لو الرغبة ُب مساعدة اآلخرين كتفهم حاجاهتم ، كالعمل على مساعدهتم ، كهتيئة اعبو 
الذم يبعث على االرتياح كالطمأنينة ُب القسم ،كما هبب يكوف قدكة ؽبم ُب ذلك العمل ،بغرس العادات الصحيحة 

 (.45،ص.1973)ؿبمد مصطفي زيداف ،ميذ ،كعليو العمل لتوثيق الصلة بُت اؼبدرسة كاؼبنزؿ كاجملتمع بُت التبل
 الخصائص الخلقية و السلوكية : - 9-8

أكجب على األستاذ مهما كانت طبيعة اؼبادة اليت يدرسها التحلي باألخبلؽ الكريبة كالسلوؾ اإلهبايب كي يؤثر تأثَتا 
 أك غَتىا كلكي يصل إٔب ىذا التأثَت هبب أف تتوفر فيو اػبصائص التالية : فعاال خبلؿ تدريس مادتو

 *أف يكوف مهتما حبل مشاكل التبلميذ ما أمكنو ذلك من تضحيات. 
 *هبب أف يكوف متقببل ألفكار التبلميذ متفتحا ؽبم .

 ،فهذا يثَت الغَتة بُت التبلميذ. *أف وبكم بإنصاؼ فيما ىبتلف فيو التبلميذ كال يبدم أم ميل ألم تلميذ دكف اعبماعة 
 *هبب أف يكوف ؿببا ؼبهنتو جادا فيها كـبلصا ؽبا .

*الصرب كطوؿ الباؿ كالتحمل ُب معامبلتو للتبلميذ ربتاج إٔب السياسة  كاؼبعاعبة بدكف أف يفقد أعصابو ،مع معرفة 
عند فقداف الصرب يغلب عليو طابع القلق سيكولوجيتهم اليت سوؼ تساعده ُب اختيار الطريقة اؼبناسبة ُب معاملتهم ،ف

 .(163،162،ص 1984)صاّب عبد العزيز،عبد العزيز عبد اجمليد  ،كىذا يؤدم بو إٔب اإلخفاؽ ُب عملية التدريس 
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 خالصة:
ٓب يعػػد األسػػتاذ ؾبػػرد ملقػػن للمعلومػػات الػػيت وبصػػل عليهػػا التلميػػذ بالطريقػػة الكبلسػػيكية القديبػػة، بػػل أف اإلرشػػاد النفسػػي 

ض الدكر اعبديد على األستاذ كمرشد نفسي، أك باألحرل كأخصائي نفسي كي يتمكن من التعػرؼ علػى مبلبسػات يفر 
اؼبواقف الًتبوية، كأف يكوف قػادرا علػى التعػرؼ علػى مػا يبكػن اعػًتاض العمليػة التعليميػة مػن عوائػق كػي يسػتطيع أف يعػاِب 

ذلػك إال إذا كبػج ُب جػذب التبلميػػذ كبػو اؼبمارسػة الرياضػػية  ىتلػك اؼبشػكبلت دبػا يتناسػػب مػع قػدرات التبلميػذ ،كال يتػػأت
االنفعاليػة كعبلقػػاهتم االجتماعيػػة ، يعتػرب األسػػتاذ حلقػػة  ماؽبادفػة كىػػذا باختيػػار اؼبواقػف التعليميػػة الػػيت تػؤثر علػػى سػػلوكياهت

كثػػب ،كالتبلميػػػذ   الوصػػل بيػػنهم كبػػُت بػػػاقي فريػػق اإلرشػػاد ،ألنػػػو أقػػرب األشػػخاص إٔب التبلميػػػذ، كىػػو الػػذم يعػػػرفهم عػػن
،فاألسػػتاذ  وبتػػاجوف إٔب النمػػو كربقيػػق التوافػػق كاؼبسػػاعدة ُب حػػل اؼبشػػكبلت إٔب جانػػب حػػاجتهم إٔب التعلػػيم كالتحصػػيل

أثناء اؼبمارسة التعليمية وبتاج منو تبلمذتو إٔب اإلرشاد ُب كثَت مػن اؼبوافػق، كيكػوف أقػدر علػى مسػاعدة تبلمذتػو أكثػر مػن 
التلميػػذ ؾبػػرد شػػخص غريػػب بالنسػػبة ؽبػػم قبػػل جلسػػات اإلرشػػاد ، لػػذا أكجػػب علػػى أسػػاتذة األخصػػائي النفسػػي ،حيػػث  

الًتبيػػػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػػػة كالرياضػػػػػػػػػػية دراسػػػػػػػػػػة كمعرفػػػػػػػػػػة  طبيعػػػػػػػػػػة كخصػػػػػػػػػػائص ىػػػػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػػػػة اغبساسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػاة الفػػػػػػػػػػرد. 
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 سبهيد:

 ؼبا كسبهد قبلها، دبا تتأثر اؼبراحل ىذه من مرحلة كل أف علمينا الثابت كمن متعددة، مبائية دبراحل حياتو ُب الفرد ريب
 اجتماعية، أك معرفية، أك بيولوجية، كانت سواء اؼبتعددة جوانبو كالنمو ُب كمستمرة، متصلة عملية النمو أف أم بعدىا،

 اؼبراىقة دبرحلة مارا مرحلة الرشد إٔب الطفولة مرحلة من ينتقل النمو،فالفرد يستمر بل فقط، اؼبراىقة عند مرحلة تقف ال
 .النمو اؼبختلفة جوانب ُب ؽبا فبيزنا شكبل تأخذ اليت

فًتة انتقالية ىبضع فيها الفرد عبملة من التغَتات الشاملة اليت هتيؤه إٔب التحوؿ من طفل غَت  اؼببكرة كتعترب مرحلة اؼبراىقة
اؼبسؤكلية ، كتسهم ىذه اؼبرحلة بشكل كبَت ُب ربديد معآب شخصية الفرد ناضج إٔب بالغ ناضج يستطيع ربمل 

 اؼبستقبلية فصبلحها صبلح لو كفسادىا فساد لو .
كيتعرض اؼبراىق خبلؿ ىذه اؼبرحلة اؽبامة إٔب كم ىائل من االنفعاالت كالضغوطات اليت تكاد ُب بعض األحياف أف 

الكثَت من اؼبراىقُت إٔب القياـ باألنشطة البدنية كالرياضية سواء  تعصف بو كربيده عن جادة الصواب ، لذلك يلجأ
كاليت يركف فيها مبلذنا آمنا كمتنفسا كبَتا يفرغوف من خبللو انفعاالهتم كضغوطاهتم  ،داخل الوسط اؼبدرسي أك خارجو 

ة قوية سبكنهم من ؾباهبة كيستعيدكا من خبلؽبا توازهنم كصحتهم اعبسمية كالنفسية كالعقلية اليت تؤىلهم لبناء شخصي
 مشاؽ اغبياة .  
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 :     سنة(15إلى  12المبكرة:)المراىقة  -1
ُب  اشتقاقهاكتعٍت االقًتاب من النضج بينما يأٌب  Adolescerieمشتقة من الفعل البلتيٍت  Adolescentكلمة مراىقة    

كيقاؿ ،ا يعٍت دخوؿ الوقت كالدنو كاللحاؽ كالقرب العربية من الفعل راىق كىو بقدر ما يعٍت اغبمق كاعبهل كبقدر م
 .(664ص ،1965،ضبد رضاأ) راىق الغبلـ أم قارب اغبلم كٓب وبتلم بعد ، فهو مراىق كراىق  كىي مراىقة كراىقة" 

ناحية ( تعريفا فسيولوجيا نفسيا إذ تقوؿ أف بداية اؼبراىقة ربدد من ال كارمايل ( اؼبراىقة ُب كتاهبا ) ىيرلوك) كتعرؼ 
الفسيولوجية بينما يتحدد استمرارىا كتوقفها من الناحية النفسية إذ يصبح الفرد فىت دبجرد النضج اعبنسي كالقدرة على 

 إنتاج النوع كتنتهي اؼبراىقة سيكولوجيا كزمنيا ببلوغ مستول من النضج.
) برنارد( يبكن  ة كضغوط كيقوؿ( أحد مؤسسي علم النفس فَتل أف فًتة اؼبراىقة ىي فًتة زكبع ستانلي ىولأما ) 

تعريف اؼبراىقة بفًتة بزكغ االستقبلؿ كاليت سبتد حىت كقت ربمل اؼبسؤكلية للقياـ باألدكار اؼبختلفة اليت يقـو هبا البالغوف 
 .(231 ،ص ،1985) سعد جبلؿ 

الفرد غَت الناضج جسميا كانفعاليا أك الطور الذم يبر فيو الناشئ كىو  ةاإلمبائيكيعرفها ) أضبد زكي صاّب ( بأهنا اؼبرحلة 
 .(193 ص ،1973 ،زكي صاّب )أضبدكاالجتماعي كعقليا كاجتماعيا كبو بدء النضج اعبسمي كالعقلي 

تعترب مرحلة اؼبراىقة من أدؽ كأعقد كأىم اؼبراحل اليت يبر هبا اإلنساف باعتبار أهنا سبثل مرحلة انتقالية يتحوؿ فيها الفرد 
نمو إٔب بالغ ناضج ، كالتغَتات اليت ربدث خبلؿ ىذه الفًتة  ال تقتصر على جانب كاحد كإمبا من طفل غَت كامل ال

 ىي تغَتات عامة سبس كافة جوانب النمو كتسهم بشكل كبَت ُب بناء الشخصية .
ناء ىذه الفًتة اليت يتعرض ؽبا الفرد أث -اعبسمية كالعقلية كالنفسية كاالنفعالية كاالجتماعية كغَتىا  -إف ىذه التغَتات 

توفَت رغبات كحاجات يسعى اؼبراىق إٔب ربقيقها كإشباعها ، كقد وبدث أف تتناَب ىذه  الرغبات ك اغباجات  تتطلب
مع قيم اجملتمع كعاداتو كتقاليده فبا يولد لدل اؼبراىق صراع نفسي مرير بُت رغبتو ُب ربقيق لتلك اغباجات كبُت قيود 

( كىو من احملللُت النفسيُت فَتل اؼبراىقة ) بأهنا فًتة عملية البحث عن الذاتية (  نأريكسو )  أما، اجملتمع كحدكده
( نفس االذباه إذ يقوؿ أف ) اؼبراىقة عملية تزيد على ؾبرد النضج اعبنسي ، فهي ُب اؼبركز األكؿ  فريد نبرجكيأخذ  )
( فَتل أهنا  بلوسٕب مع اجملتمع ( ، أما ) تؤدم إٔب ربديد الفرد لذاتيتو كىي نوع من الصراع اعبد اجتماعيةعملية 

)اجملموع الكلي لكل ؿباكالت التوافق ؼبرحلة النضج اعبنسي كؾبموع الظركؼ اعبيدة الداخلية كاػبارجية اليت هباهبها 
 الفرد( .

)من كجهة  االجتماعية إذ يقوؿ للتعارؼ( مبوذجا  شباب إلمتون( ُب كتاب )  ىولنجز ىيدكيعترب التعريف الذم أعطاه ) 
فيو الفرد عن الذم يعيش  نظر علم االجتماع ،اؼبراىقة ىي فًتة العمر ُب حياة الشخص اليت يتوقف عندىا اجملتمع

يقوؿ  ( شلسكيأما ) النظر إليو كطفل كال يبنحو فيو اؼبركز الكامل الذم يتمتع بو الشخص البالغ أك أدكاره ككظائفو ( 
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ا الرجل دكر الطفل ك ال يلعب بعد رغمنا عن ذلك دكر البالغ كعضو مكتمل ُب )أهنا فًتة مبو إنساين ال يلعب فيه
 ( . 232)سعد جبلؿ ،مرجع سابق،  صالنظم االجتماعية (.

سنة كىي تقابل ُب  النظاـ الًتبوم الطور اؼبتوسط ، كما أهنا تتميز بالنمو  15إٔب  12من  مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة سبتد 
وغ ، كُب ىذه اؼبرحلة يسعى اؼبراىق إٔب االستقبلؿ ،كيرغب ُب التخلص من القيود السريع الذم يصاحب البل

حبها التفطن اعبنسي الناتج عن االستثارة اعبنسية اكالسلطات اليت ربيط بو كيستيقظ لديو اإلحساس بذاتو ككيانو كيص
 .(263،ص1999عبد السبلـ ،)حامد جراء التحوالت البيولوجية كمبو اعبهاز التناسلي عند اؼبراىق  ثاليت ربد

كُب ىذه اؼبرحلة يوٕب  اؼبراىق اىتماما كبَتا دبظهر جسمو  ،تتزامن اؼبراىقة اؼببكرة  مع النمو السريع الذم يصاحب البلوغ
، كليس من اؼبستغرب أف تسمع من اؼبراىق تعليقات تدؿ على أنو يكره نفسو كُب ىذا السن يبثل ضغط األقراف أىم ما 

 . (08،ص2004، كآخركف)ؿبمد رضا بشَت راىق يشغل باؿ اؼب
لذا يلجأ اؼبراىق إٔب التشبو بإقرانو كتقليدىم حىت يكوف مقبوال منهم كتتميز ىذه اؼبرحلة جبملة من اػبصائص من أنبها  
اغبساسية اؼبفرطة للمراىق كىذا بسبب التغَتات الفسيولوجية كىي فًتة ال تتعدل عامُت ، حيث يتجو فيها سلوؾ 

ب ُب ىذه الفًتة التحكم ُب سلوكو االنفعإب غيراىق إٔب اإلعراض عن التفاعل مع اآلخرين أم اؼبيوؿ كبو االنطواء كياؼب
ىذا ما يسبب لو صعوبة ُب التكيف كتقبل القيم كالعادات كاالذباىات داخل الوسط االجتماعي الذم يعيش فيو حيث 

 .الفسيولوجية كاالنفعالية كاالجتماعية اؼبميزة للمراىقة ُب الظهور تبدأ ُب ىذه اؼبرحلة اؼبظاىر اعبسمية كالعقلية ك 
من سن الثانية عشرة إٔب سن الرابعة عشرة ىي اؼبرحلة اليت ال يعود فيها الفرد طفبل كال يبكن أف يكوف رشدا ،بل يكوف 

كيتطلع إٔب سباـ النضج تارة أخرل ُب منتصف الطريق بُت الطفولة كسباـ النضج كفيها وبن الفرد إٔب اؼبرحلة األكٔب تارة ،
 .(157،ص1985)على فهي ،با  اكمن شبة كانت من أدؽ اؼبراحل اليت يبر هبا الفرد كأشدىا عنفا كاضطر 

 

        :ةالمبكر  المراىقةأنواع  - 1-2
ية كاؼباديػة الواقع أنو ال يوجد نوع معُت من اؼبراىقة فلكػل فػرد نػوع خػاص حسػب ظركفػو اعبسػمية كاالجتماعيػة كالنفسػ   

فاؼبراىقة زبتلف من فرد إٔب آخر كمن بيئة إٔب أخرل كمػن سػبللة إٔب سػبللة كػذلك زبتلػف ،كحسب استعداداتو الطبيعية 
باختبلؼ األمباط اغبضارية اليت يًتىب ُب كسطها اؼبراىػق فهػي ُب اجملتمػع البػدائي زبتلػف عنهػا ُب اجملتمػع اؼبتحضػر كػذلك 

 (.85 ،ص، 1995،.) عبد الرضباف العيسومُب اجملتمع الريفي زبتلف ُب ؾبتمع اؼبدينة عنها
 أنواع للمراىقة ىي : 4كعموما فقد دلت الدراسات على كجود 

 نسحابية المنطوية :الالمراىقة ا -1-2-1

من أىم صفات اؼبراىق كفػق ىػذا النػوع أنػو يكػوف مكتئػب يعػاين العزلػة كالشػعور بالػذنب ، دائػم التأمػل ُب ذاتػو كلػيس لػو 
فػػق خارجهػػا ، وبػػب القيػػاـ باألنشػػطة الػػيت تكػػرس االنطػػواء كالوحػػدة كػػالقراءة كالكتابػػة ، ككثػػَتا مػػا تنتابػػو مشػػاعر اغبرمػػاف أ
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 كمشػكبلتو ذاتػو تأمػل كيفضػل نفسػو علػى كينطػوم ،األصػدقاء ؾبتمػع كمػن األسػرة ؾبتمػع مػن اؼبراىػق ينسػحب حيػث
 فػبل االجتمػاعي، التوافػق كعػدـ بػالنقص كالشػعور كاػبجػل كالػًتدد بيةكالسػل العزلػة إٔب سبيػل مكتئبػة صػورة فاؼبراىق، منفردنا
 علػى كالػتهجم النقػد إٔب كيبيػل الشخصػية، مذكراتػو عػرب كأفكػاره آرائػو عػن كيعػرب كأنشػطتهم، اىتمامػاهتم اآلخرين يشارؾ
 حػد إٔب االتاغبػ بعػض ُب اليقظػة أحػبلـ بػو كتصػل خبلؽبػا، مػن أمانيػو وبقػق حيػث اليقظػة أحػبلـ ُب كيسػرؼ النػاس،
 .(72 ص،1989رفعت، ؿبمد) االجتماعية أك الرياضية النشاطات يفضل ال أنو كما،  اؼبرضية كاػبياالت األكىاـ
نسحابية اؼبنطوية :تتسم باالنطواء كاالكتئاب كالعزلة السلبية كالًتدد كاػبجل كالشعور بالنقص كنقص اجملاالت الاؼبراىقة ا

نشاط االنطوائي ككتابة اؼبذكرات اليت يدكر معظمها حوؿ االتصاالت كالنقد كالتفكَت اػبارجية كاالقتصار على أنواع ال
اؼبتمركز حوؿ الذات كمشكبلت اغبياة كنقد النظم االجتماعية كالثورة على تربية الوالدين كاالستغراؽ ُب أحبلـ اليقظة 

  .اليت تدكر حوؿ موضوعات اغبرماف كاغباجات الغَت مشبعة
كاغبماية الزائدة  ةطراب اعبو النفسي ُب األسرة كاألخطاء األسرية اليت منها التسلط كالسيطرة الو الديتتأثر بعوامل اض

 (. 269، 1975)فؤاد البهي السيد ،كما يصاحب ذلك من إنكار لشخصية اؼبراىق 
 المراىقة العدوانية المتمردة :   -1-2-2

متمرد كيسعى إٔب االنتقاـ، وباكؿ التشبو بالرجاؿ كيعاند األب من أىم صفات اؼبراىق كفق ىذا النوع أنو يكوف عدكاين 
 كاألشياء الناس   من غَته كعلى نفسو على بالعدكاف فيو اؼبراىق سلوؾ يتسم اؼبراىقة من النمط ىذا بشكل مباشر ،

 كالسلوؾ رجياػبا اجملتمع أك اؼبدرسة، سلطة أك الوالدين، سلطة سواء السلطة على ثائرنا اؼبراىق فيها يكوف حيث
 كبعض مباشرة كالعناد، غَت بصورة يكوف قد أك اإليذاء، ُب يتمثل مباشرنا صروبنا يكوف قد النمط ىذا عند العدكاين
 (72 ص،.)ؿبمد رفعت ،نفس اؼبرجعاليقظة كأحبلـ كاػبياؿ باألكىاـ يتعلق قد النوع ىذا من اؼبراىقُت

 المراىقة المنحرفة : -1-2-3

اػبلقي التاـ كاالهنيار النفسي الشامل كاالنغماس ُب ألواف من السلوؾ اؼبنحرؼ كاإلدماف على  كتأخذ صورة االكببلؿ
كقد كجد أف بعضهم قد سبق أف تعرض ػبربات شاذة  ،اؼبخدرات كالسرقة كتكوين العصابات كاالهنيار العصيب

)األشوؿ ئة عامبل مهما ُب ىذا النوع كتدليل زائد كتكاد تكوف الصحبة السي،لرغباتو كحاجاتو  استسلم كصدمات مريرة ك 
 .(97ص،  1998،عادؿ عز الدين 

 المراىقة المتكيفة : -1-2-4

اؼبراىق اؼبتكيف يبيل إٔب اؽبدكء النسيب، كاالتزاف االنفعإب كعبلقاتو طيبة باآلخرين، ال أثر للتمرد على الوالدين  
قيق الذات، ال تأخذ الشكوؾ كموجات الًتدد صورة حادة كاؼبدرسُت، حياتو غنية دبجاالت اػبربة العلمية كالسعي لتح

 (.85ص ، ،نفس اؼبرجع.) عبد الرضباف العيسومعنده، تنحو مراىقتو كبو االعتداؿ كاإلشباع اؼبتزف كتكامل االذباىات 
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 :       ةالمبكر  خصائص مرحلة المراىقة - 1-3
 :  تتميز مرحلة اؼبراىقة جبملة من اػبصائص نوجزىا كاآلٌب

 النمو الجسمي : -1- 1-3
تعترب فًتة اؼبراىقة فًتة مبو فجائي ذلك أف جسم اؼبراىق أك اؼبراىقة يشهد خبلؿ ىذه الفًتة ثورة مبو ُب صبيع أعضائو 

  أف:حيث 
 اؽبيكل العظمي تستطيل عظامو كيأخذ ظبكا جديدا كسريعا .-
 كاالشتداد.العضبلت تأخذ ُب النضج -
 نت مستكينة ُب الطفولة تبدأ ُب النمو غَت العادم .األجهزة التناسلية اليت كا-

 الغدد التناسلية تبدأ ُب إفراز اؽبرمونات ُب الدـ .-

 التناسلية.ظهور الشعر ُب بعض أجزاء اعبسم نتيجة اؽبرموف اؼبفركزة من الغدة الصماء كالغدد -

 لئلناث.تضخم الصوت بالنسبة للذكور كحدتو بالنسبة -

 .(11، 10ص ،1987 ،) كلَت فهيم ثبزكغ الثديُت لئلنا-

 مبو األجزاء العلوية للجسم قبل األجزاء السفلية كيتسع الفم كتتصلب األسناف .-

 ( 59ص ،بدكف سنة،سعيد زياف  ،) عبد الرضباف  مبو األسناف الدائمة مع هناية اؼبرحلة كيتم النضج اعبسمي هنائيا اكتماؿ       

على بدء ىذه الظاىرة فالذين يبدأ مبوىم الطوٕب باكرنا ينتهي مبكرا كالذين يبدأ مبوىم  كيتعلق اؼبدل الزمٍت لسرعة النمو
فطوؿ اعبسم كقصره يرتبط ارتباطا كبَتا بنمو اعبهاز العظمي فهو ىبتلف باختبلؼ فًتات ،الطوٕب متأخرا ينتهي متأخرا 

سبقو األنثى كتصل عظاـ الفتاة إٔب اكتماؿ ففي اؼبيبلد يتساكل اعبنساف الذكور كاإلناث كُب سن الرابعة ت ،النمو
 ضيفكت ذلكنضجها ُب سن السابعة عشر كيقًتب النمو العظمي للفىت من الفتاة ُب سن الرابعة عشر ٍب يسبقها بعد 

( عندما تقوؿ أنو خبلؿ ىذه اؼبرحلة ) يصل الفتياف كالفتيات إٔب نضجهم البدين الكامل  سعدية محمدالدكتورة ) 
أخذ مبلمح اعبسم كالوجو صورهتا الكاملة كتصبح عضبلت الفتياف قوية كمتينة ُب حُت تتميز الفتاة بالطراكة تقريبا إذ ت
 .(141ص ،1980،) سعدية ؿبمد علي اؽبادر كاؼبركنة ( 

 النمو الفيزيولوجي : -2- 1-3
حيث ،دادىا لئلفراز اؽبرموين إف الكبلـ عن النمو الفيزيولوجي هبعلنا حتما نتوقف عند مبو الغدد اعبنسية كاستع    

تضمر الغدة الصنوبرية كالغدة التيموسية ُب اؼبراىقة نتيجة لنشاط الغدد اعبنسية ، كيبقى ىرموف النمو الذم تفرزه الغدة 
حيث تؤثر عليو ىرمونات الغدد اعبنسية لتحد من نشاطو ،النخامية قويا ُب تأثَته على النمو العظمي خبلؿ اؼبراىقة 

عملو كتتأثر أيضا ىرمونات الغدة الدرقية بالنضج اعبنسي فتزداد ُب بدء اؼبراىقة ٍب تقل بعد ذلك بقرب كتعوؽ من 
 هنايتها.
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كما أف النمو الفيزيولوجي يبلحظ كذلك ُب التغَتات اغباصلة ُب الوظائف اغبيوية للجسم كمدل قدرهتا على ربويل 
تسارعة خبلؿ ىذه الفًتة ،كما يبس ىذا التغَت اعبهاز الدكرم الدموم اؼبواد الغذائية إٔب طاقة ؼبواكبة كتَتة النمو اؼب

حيث تزداد ضربات القلب كتتسارع كتَتهتا حىت عندما يقـو اؼبراىق بأدىن نشاط ذلك أف كل الطاقة الناذبة داخل 
 اعبسم توجو للنمو .

وجي ُب ىذه اؼبرحلة يتابع تقدمو كبو كيضيف الدكتور ) زىراف أضبد عبد السبلـ ( حينما يقوؿ : )أف النمو الفيزيول
النضج حيث تقل ساعات النمو عن ذم قبل كتزداد الشهية كاإلقباؿ على األكل كما يرتفع الدـ تدرهبيا كتنقص 

 (.374ص  ، 1971 ،)زىراف حامد عبد السبلـنبضات القلب ( 
ُب اؼبراىقة ُب زيادة سريعة ُب سعة القلب، كتبدك آثار اعبهاز الدكرم ُب مبو القلب كالشرايُت، كيبدأ مظهر ىذا النمو 

تفوؽ ُب جوىرىا سعة كحجم  كقوة الشرايُت، حيث يؤثر ىذا الضغط على كبل اعبنسُت، كتبدك أثاره ُب حاالت 
ليضيف الدكتور زىراف "أف النمو الفيزيولوجي ُب ىذه اؼبرحلة، يتابع تقدمو ،اإلغماء كاإلعياء، كالصداع ،كالتوتر كالقلق  

النضج، حيث تقل ساعات النـو عن ذم قبل، كتزداد الشهية كاإلقباؿ على اآلكل، كما يرتفع ضغط الدـ تدرهبيا كبو 
 كتنقص نبضات القلب 

 النمو العقلي : -3- 1-3
 الذكاء والقدرات الخاصة : - 
كل غَت مسبوؽ ، يكتمل ُب ىذه اؼبرحلة التكوين العقلي بصفة عامة كما تظهر خبلؽبا القدرات اػباصة كتتطور بش 

 كيتوقف مبوه عند سن معُت خبلؿ ىذه اؼبرحلة . كتسارعافيمكن مبلحظة أف الذكاء خبلؿ ىذه الفًتة ينمو مبونا 
) بينيو(   الختباركىبتلف علماء النفس ُب ربديدىم للسن اليت يقف عندىا الذكاء فبينما يعترب )تَتماف ( ُب تقنية 

سنة ىو السن الذم توقفت عنده زيادة  20قبد سن ،لذم يتوقف عنده الذكاء سنة ىو اغبد األعلى ا 15للذكاء سن 
( للذكاء ، بيد أف أغلب الدراسات سبيل إٔب أف الذكاء يتوقف ُب  كسلر) ك اختبارالذكاء ُب الدراسات اػباصة بتقنُت 

ة اؼبراىقة ىذا باإلضافة سن بُت السادسة عشر كالثامنة عشر كىذا معناه أف الذكاء يصل إٔب حده األعلى خبلؿ مرحل
إٔب أف ىذه النتيجة تدؿ األحباث اػباصة بالذكاء على أف الفركؽ الفردية ُب ىذه الفًتة تظهر بشكل كاضح خبلؿ ىذه 

  ،كجيو ؿبمود إبراىيم) كىذا ما هبب أف ينتبو إليو اآلباء كاؼبدرسوف  ،اؼبرحلة فيتميز ذكاء كل فرد عن ذكاء اآلخرين
  .(  37 ،ص1981
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 الوظائف العقلية العليا :  -
تكتمل ُب ىذه اؼبرحلة أيضا الوظائف العقلية العليا كتأخذ شكبل يبيزىا عن اؼبراحل السابقة كاالنتباه ىو أحد ىذه 

أك بالنسبة لدرجة صعوبة اؼبوضوع الذم  االنتباهبالنسبة لفًتة  ءاسو الوظائف اليت تزداد بشكل كاضح خبلؿ ىذه اؼبرحلة 
ُب اؼبراحل السابقة للمراىقة ؿبدكدة نسبيا فضبل على أهنم ال يستطيعوف  االنتباهيو الفرد ، فقدرة األطفاؿ على ينتبو إل

اإلؼباـ باؼبوضوعات اليت ينتبهوف إليها إال إذا كانت ىذه اؼبوضوعات بسيطة نسبيا ككاضحة أما فيما ىبتص باؼبراىق 
ؼبوضوع معُت ) أك ؾبموعة معينة من  االنتباهُب  االستمرارع تزداد فهو يستطي االنتباهفيبلحظ أف قدرتو على 

 (. 37ص  نفس اؼبرجع، ،كجيو ؿبمود  إبراىيم) اؼبوضوعات كللعبلقات اليت بينها فًتة زمنية طويلة ( 
كذلك يبكن مبلحظة أف قدرة اؼبراىق على التذكر تزداد خبلؿ ىذه اؼبرحلة كنقصد التذكر اؼبرتبط بالفهم لؤلشياء 

 كالتكرار.فكار عكس تذكر األطفاؿ الذم يكوف تذكر إٓب مبٍت على اغبفظ كاأل
اؼبنطقي فهو يقف عند كل   كاالستدالؿكإمبا قدراتو تؤىلو للفهم  ،فاؼبراىق ال تقف قدراتو العقلية على ؾبرد اغبفظ اآلٕب

 كلمة كعند كل فكرة من أجل البحث عن مدلوالهتا كمعانيها .
ؼبرحلة  فبيزتُتؼبرحلة القدرة على التخيل كاإلبداع كيبكن اعتبار أف ىاتُت القدرتُت صفتُت كتزداد أيضا خبلؿ ىذه ا

 اؼبراىقة فقط دكف باقي اؼبراحل العمرية األخرل .
كىبتلف من حيث النوع على طابع التفكَت الذم يبثل الطفل كخاصة ُب سنوات  اػباصة،كتفكَت اؼبراىق بدكره لو طابعو 

كيتحدد ُب أغلبو بالعوامل ، الطفل ُب ىذه السنوات من النوع اغبسي الذم يعتمد على اغبواس عمره األكٔب فتفكَت
اإلدراكية كاألشياء اليت يشتمل عليها اؼبوقف الذم يفكر فيو كال يبيل إٔب استخراج العبلقات اليت بينها كالنواتج اليت 

كالغَت ملموسة أك  اؼبنطقي كمعاعبة األشياء الغَت موجودة يبكن أف تسفر عنها ، أما التفكَت اجملرد كالقدرة على التحليل
 .اؼببلحظة فيأٌب مع اؼبراىقة 

الكبلـ عن اػبصائص العقلية  يؤدم بنا إٔب الكبلـ عن الذكاء ،كاإلدراؾ، كالتذكر كالتفكَت، كالتخيل، باإلضافة إٔب 
 التحليل كالًتكيب،  فاؼبراىق ُب ىذه الفًتة يبتاز ب :

ومات، كعلى التفكَت، كاالستنتاج كما تأخذ الفركؽ الفردية ُب النواحي لدرة على اكتساب اؼبهارات كاؼبع"زيادة الق -
حامد )العقلية ُب الوضوح كتبدأ قدرتو كاستعداداتو ُب الظهور، كما تزداد القدرة على االنتباه كاؼببلحظة ،كالنقد كاإلدراؾ

 .(143،ص  1985عبد السبلـ زىراف،
 النفعالي :النمو ا -1-3-4
متعددة كأغلب ىذه االنفعاالت تكوف ذات طابع ذبعل صورة اؼبراىق زبتلف  انفعاليةتتميز ىاتو اؼبرحلة أيضا بتغَتات  

 عن صورة الطفل اؽبادئ اليت كاف عليها ُب اؼبراحل السابقة .
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يعاين منها اؼبراىق فحينما  بربطو بالضغوط كالقيود اليت االنفعإبحث يذىب الدكتور ) مصطفى فهمي ( ُب شرح النمو 
كحينما يلقى الفهم ،تكثر القيود كالضغوط كاألكامر يعاين اؼبراىق من الصراع كتأخذ استجاباتو شكل التمرد كالثورة 

 .(283،ص  ،1979،)مصطفى فهمي لواقعو كالتقبل لشخصيتو يكوف سلوكو متكيفا .
لة تظهر ثنائية اؼبشاعر أك التناقض الوجداين كتتعدد طرؽ كيضيف الدكتور ) عبد الرضبن العيسوم ( أف ُب ىذه اؼبرح

االنفعالية كالعراؾ كتقلب  اتكاالنفجار التعبَت عن االنفعاالت الشديدة لدل اؼبراىقُت كمن ىذه الطرؽ العادات العصبية 
 .(283 ،ص1999 ،) عبد الرضباف العيساكم اؼبزاج كاضطراب الشهية 

اليت يشهدىا اؼبراىق خبلؿ ىذه  كاالجتماعيةات األسرية كالتغَتات اعبسمية كالعقلية فانفعاالت اؼبراىق تتأثر بالعبلق
إضافة إٔب تأثرىا بظهور دكافع جديدة يسعى إٔب إشباعها مثل الدافع اعبنسي كبطبيعة اغباؿ ال يبكن الفصل ،اؼبرحلة 

 االنفعإباألسرية تلعب دكر كبَت ُب النمو بُت انفعاالت اؼبراىق كمعايَت اجملتمع كتقاليده كقيمو الدينية فالعبلقات 
بشكل إهبايب عندما تكوف العبلقات  ءاسو  االنفعإبالسائد داخل األسرة يؤثر على مبوه  االجتماعيللمراىق فاعبو 

 األسرية جيدة أك بشكل سليب عندما تكوف ىاتو العبلقات متأزمة .
     .االنفعإب اتزانوارىا يؤثر على النمو السوم كالصحيح كيعوؽ كتكر  انفعاالتوفأم مشاجرة تنشأ بُت الوالدين تؤثر ُب 

  .( 82ص  ،1998 ،) فؤاد هبي السيد
أما فيما ىبص التغَتات اعبسمية كعبلقتها باالنفعاالت عند اؼبراىق فهو يرل أف ىذه التغَتات اليت تطرأ على جسمو 

يد الذم ربدث لو ىذه التغَتات فهو ال يفهم طبيعتها كطبيعتها تسبب لو قلقا كبَتا كيشعر كما لو أنو الشخص الوح
 . كما اؽبدؼ منها كؼباذا بدأت خبلؿ ىذه اؼبرحلة بالذات

أما عندما نتكلم عن القيم الدينية للمراىق ، فنبلحظ أف اؼبراىق ُب طفولتو يؤمن بالشعائر الدينية اؼبختلفة كيصدقها 
 مرحلة اؼبراىقة يتجو بفكره كبو مناقشتها كفهمها فيزداد بذلك إيبانو  تصديقا كامبل من غَت جدؿ أك ؿباكرة ، كلكنو ُب

 .( 82ص  نفس اؼبرجع، ،) فؤاد هبي السيد
كاالنفعاالت عند اؼبراىق كأىم ىذه   -اليت تظهر خبلؿ ىذه اؼبرحلة  -كال يبكننا بطبيعة اغباؿ إغفاؿ عبلقة الدكافع 

دافع اعبنسي ، فالدافع اعبنسي الذم ظهر بشدة خبلؿ ىذه اؼبرحلة ىو أحد الدكافع كأكثرىا تأثَتا على االنفعاؿ قبد ال
العوامل اليت تسبب للمراىق قلقا شديدا بسبب رغبتو ُب تفهم األمور اعبنسية كرغبتو ُب إشباع ىذا الدافع ، تلك الرغبة 

اعبنسية اؼبلحة كبُت مقتضيات اليت تلقى من اجملتمع معارضة شديدة فيضطرب اؼبراىق نتيجة ىذا التضارب بُت الرغبة 
كيزيد اؼبشكلة تعقيدا ما وباط بالدافع اعبنسي كاؼبسائل اعبنسية عموما من غموض كتكتم كشعور ،اجملتمع كتقاليده 

باػبطيئة كاإلٍب فهنا يقع الصداـ بُت الرغبة ُب تفهم اؼبسائل اعبنسية كإشباع الدافع اعبنسي كبُت اؼبوانع اليت يضعها 
 .( 49ص ،1981 ،كجيو ؿبمود إبراىيم.) يؤدم باؼبراىق إٔب أقسى أنواع الصراع النفسي اجملتمع فبا
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 النمو االجتماعي:-1-3-5
فيمكننا مبلحظة أف  ،خبلؿ ىذه اؼبرحلة منحى آخر مغايرا ؼبا كاف عليو ُب مرحلة الطفولة  االجتماعييأخذ النمو 

ٍب ،َتتبط ُب السنوات األكٔب باألـ اليت سبثل لو صبيع مقومات اغبياة للطفل يبدأ ُب التطور منذ كالدتو ف االجتماعيالنمو 
اليت يقـو هبا الطفل ال زبرج عن  االجتماعيةيتسع ليشمل أفراد أسرتو ٍب أقاربو فاعبَتاف كىكذا ، إذ أف صبيع العبلقات 

 الدائرة اليت حددت لو كىي دائرة األسرة كارتباطاهتا .
ع ىذه اؼبرحلة عندما تبدأ تتكوف عبلقات من نوع جديد تربط اؼبراىق بغَته من اؼبراىقُت كال تتغَت ىذه الصورة إال م

 –كالشباف كعندما يشتد ارتباطو جبماعات معينة منهم كيزداد كالؤه ؽبذه اعبماعات كتكوف ىذه العبلقات كاالرتباطات 
إليها كإٔب األبوين بالذات  انتمائويق على حساب ارتباطاتو باألسرة كإحساسو باألمن كالراحة عن طر  –ُب العادة 

 .(60ص،1981،كجيو ؿبمود  إبراىيم)كشعوره باغبب كالعطف كاغبناف ُب احمليط الذم هبمعو هبما كيضمو إٔب رحاهبما 
كيبيل اؼبراىق خبلؿ ىذه اؼبرحلة إٔب بناء عبلقات إهبابية مع األفراد اآلخرين من نفس السن كمن اعبنسُت كخصوصا مع 

كوبتاج اؼبراىق إٔب تأكيد شخصيتو كسط زمبلئو من نفس اعبنس كالفئة ، كتتميز الصداقة بالعمق ،آلخر اعبنس ا
مشًتكة  اذباىاتكاالستمرار كالفئة اليت يضم اؼبراىق نفسو إٔب أعضائها ذبمع بينهما رغبات متماثلة كتوجد بينهم 

اليت  االجتماعية اعبماعة يتعلم اؼبراىق التعامبلت إٔب االنتماءكتكوين مثل ىذه اعبماعات ضركرم للمراىق فعن طريق 
إٔب اعبماعة يشعره بركح الطمأنينة كهبعلو يشعر كأنو مرغوب  االنضماـكما أف ،عليها من قبل اطبلعوفتقدىا لعدـ اردبا 

  . (22 ص ،1987،كلَت فهيم)فيو من جانب أفراد آخرين من أفراد اجملتمع 
من ثقافة  االجتماعيةفما يوجد ُب البيئة ،كاألسرية اليت يعيش فيها  االجتماعيةق بالبيئة للمراى االجتماعيكيتأثر النمو 

 كتقاليد كعادات كعرؼ كاذباىات كميوؿ يؤثر ُب اؼبراىق كيوجو سلوكو كهبعل عملية تكيفو سهلة أك صعبة.

 التإب:عند اؼبراىق على النحو  االجتماعيك من خبلؿ ما سبق يبكن تلخيص أىم مظاىر النمو 
 *التـآلف:

"اؼبراىق خبلؿ تطوره االجتماعي، يسفر عن مظاىر ـبتلفة للتالف تبدك ُب ميلو إٔب اعبنس األخر، كُب ثقتو بنفسو  
كتأكيده لذاتو، كُب خضوعو عبماعة النظائر، كُب عمق بصَتتو االجتماعية،  كاتساع بصَتتو االجتماعية، كاتساع ميدانو 

 (.279سيد، مرجع سابق ، ص ) فؤاد البهي الاالجتماعي
 *الميل إلى الجنس اآلخر : 

هبلب انتباه اعبنس  إفُب بداية اؼبراىقة يبيل اؼبراىق إٔب اعبنس األخر، كيؤثر ىذا اؼبيل على مبط سلوكو،  فهو وباكؿ 
 اآلخر بطرؽ ـبتلفة كاف كانت عنيفة .
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 *الثقة وتأكيد الذات : 

ؽبركب من سيطرة األسرة مع ؿباكلة إرغاـ ؿبيطو باالعًتاؼ دبكانتو، فهو فخور حاكؿ اؼبراىق تأكيد ذاتو ،من خبلؿ ا
 بنفسو ،مبالغ ُب أحاديثو كالفاضة، ككذا العناية الفائقة دبظهره .

 الخضوع لجماعة النظائر : * 

يصبح عبدا عبماعة ك  ماؼبراىق ُب ىذه الفًتة يتأثر تأثرا كبَتا بأساليب أصدقائو كخبلنو كأترابو،  كمسالكهم كمعايَتى 
 النظائر ىذه اعبماعات اليت تؤثر ُب سلوكو .

 النفور : *

هتدؼ مظاىر النفور ُب جوىرىا إٔب إقامة اغبدكد بُت شخصية اؼبراىق، كبُت بعض األفراد كاعبماعات، اليت كاف ينتمي 
دكتور فؤاد  هبي السيد  أىم إليها كيتفاعل معها ليقيم بذلك إطار ذاتو كأركاف سبايزه، كدعائم شخصيتو  ،كيلخص ال

ىذه اؼبظاىر ُب سبرد اؼبراىق على الراشدين كسخريتو من بعض النظم القائمة كتعصبو ألرائو، كآراء اقرأنو كمنافسيو 
 كأنداده . 

 :  التمرد* 
 يتمرد .اؼبراىق التحرر من سيطرة األسرة ليشعرىا باستقبلليتو كنضجو، فيعصي ك  ةكيتجسد ىذا اؼبظهر، من خبلؿ ؿباكل

كما يعترب )كبلؾ جرجس(التمرد على انو "احد أكجو الصراع، بُت الفرد كبيئتو كالصراع بُت الفرد كذاتو، كتشَت إٔب حالة 
من سوء التكيف كعدـ التوافق، كنعٍت ثورة الفرد على ؾبتمعو كاذباىاتو السلوكية ،كيدؿ على عدـ قدرة الفرد على حل 

ذة قد تكوف عنيفة، كيتمرد الفرد اؼبتمرد برفضو لقيم اعبماعة كاذباىاهتا، حيث يكوف مشاكلو، فهو هبنح إٔب أساليب شا
 .(76،ص  1974كبلؾ جرجس،   )سلوكو ـبالفا لتوقعات اعبماعة

 :  السخرية*

واقع يعيش اؼبراىق ُب نوع من اػبياؿ كاؼبثل العليا، اليت تسبح بو بعيدا عن الواقع فبا يولد لديو نوع من السخرية من ال   
 الذم يعيش فيو، كزبف ىذه السخرية كلما اقًتب اؼبراىق من الرشد .

 :التعصب *

يكوف اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة متعصبا ألرائو كأب أفكار رفاقو كأساليبهم، كيقل ىذا التعصب كلما اقًتب اؼبراىق من " 
ألبلجتماعية اليت ينتمي إليها، ككذا  الرشد، كيتحدد ىذا التعصب حسب عوامل عديدة منها عبلقتو باألسرة، كالبيئة

الشعائر الدينية اليت يؤمن هبا، كقد يتخذ التعصب سلوكا عدكانيا يبدك ُب األلفاظ  النابية، كالنقد البلذع،  كالنشاط 
 .(281فؤاد هبي السيد،مرجع سابق ، ص)اعبامح 
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 : *المنافســة 
عاهبم، كربصيلهم الدراسي ،كاجملاالت ُب اؼبنافسة الفردية ربوؿ بينو أحيانا لزمبلئو ُب أل ويؤكد اؼبراىق مكانتو دبنافست 

كبُت الوصوؿ إٔب اؼبعايَت الصحيحة، للنضج السوم "كخَت للمراىق أف يرتفع بأمباط اؼبنافسة كأساليبها، حىت تستقيم 
ة، اليت هتيمن عليها ركح الفريق أموره مع األكضاع االجتماعية كالسوية، فيتحوؿ من اؼبنافسة الفردية إٔب اؼبنافسة اعبماعي

 .( 281فؤاد هبي السيد، مرجع سابق ، ص)كما تنطوم عليو ىذه الركح من تعاكف بُت اإلفراد 
 النمو الحركي :-1-3-6

كثيقا مع جوانب النمو  ارتباطاكقبده يرتبط  ،يعترب النمو اغبركي عملية متكاملة مع جوانب السلوؾ اؼبختلفة األخرل
، كرغم أف النمو اغبركي ُب مرحلة اؼبراىقة يتميز باالضطراب إال أنو ال ينبغي أف  كاالنفعاليةكالعقلية  األخرل اعبسمية

نطلق على ىذه اؼبرحلة مصطلح األزمة اغبركية للمراىقة بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد ُب ىذه اؼبرحلة أف 
 .(185ص ،1996 ،ضبدأيسي .) بسطو يبارس العديد من اؼبهارات اغبركية كيقـو بتثبيتها 

 كيبكن إهباز اػبصائص اغبركية اليت يكتسبا اؼبراىق خبلؿ ىذه اؼبرحلة على النحو التإب : 
 التدرهبي ، كيبتعد عن االضطراب اغبركي . االتزافيكتسب اؼبراىق -
 تصبح حركات اؼبراىق أكثر تناسقا بفضل تطور ميزة التوافق العصيب العضلي لديو .-
تلة العضلية للفىت تسمح لو دبمارسة أنشطة رياضية سبتاز بالقوة العضلية ، كما تستطيع الفتاة فبارسة زيادة الك-

      أنشطة رياضية سبتاز دبركنة عالية كاعبمباز نتيجة زيادة عنصر مركنة العضبلت

 . سرعة تعلم اغبركات بفضل القدرات العقلية اليت أصبح اؼبراىق يتمتع هبا خبلؿ ىذه اؼبرحلة-

تتميز ىذه اؼبرحلة بإتقاف اغبركات الرياضية ، كما تصبح حركات اؼبراىق أكثر توافقا كانسجاما كيزداد نشاطو -
 االجتماعيكقوتو كاالستفادة من برنامج الًتبية البدنية كالرياضية ُب مساعدة اؼبراىقُت اؼبنطوين فبا يزيد ُب تقبلهم 

 .(70ص ، 1998 ،عنيات ؿبمد فرج) . كبو أنفسهم ككبو اآلخرين اذباىاهتمكربسُت 
 :المبكرةالمظاىـر االنفعاليـة للمراىقة  -2

تتعلق اؼبظاىر االنفعالية للفرد بالطاقة اغبيوية النفسية للفرد ،كتتخذ لنفسها ألوانا ـبتلفة، تتناسب كمراحل النمو اليت يبر 
 نطبلؽ، كسنذكر ثبلث من ىذه اؼبظاىر كىي :سبيل إٔب الكآبة  كاال ةهبا اؼبراىق، كميزهتا أهنا سريعة االستجاب

 الرىافـة: -أ
يتأثر اؼبراىق تأثرا سريعا باؼبثَتات االنفعالية  اؼبختلفة، كسرعاف ما يستجيب لتلك االنفعاالت اليت تثور ُب نفسو، 

 -اؼبراىق-كيذىب هبػي السيد إٔب ذالك ُب قولو "كىػو ؽبذا مػرىف اغبس ُب بعض أمره
ما يشعر بالضيق كاغبرج،  فسرعا الك كجهرا، كيذكب أسى كحزنا ،حينما يبسو الناس بنقد ىادئ بعيد، تسيل مدامعو سرا

 (.260فؤاد هبي السيد، مرجع سابق، ص  )حينما تتلو مقطوعة نثرية على صباعة فصلو أك يلقى حديثا أماـ مدرستو



 سنة( 21-21خصائص المرحلة العمرية )  –الفصل الخامس    

 

 124 

 

 

 الكآبـة : -ب
تمها ُب نفسو خشية أف يثَت نقد اآلخرين كلومهم لو ،ينطوم على كثَتا ما يًتدد اؼبراىق ُب اإلفصاح عن انفعاالتو، كيك

ذاتو كيبقى حبيس إحزانو  حائرا كيبتعد عن صحبة الناس كيضيف هبي السيد"قد يسًتسل اؼبراىق ُب كابتو حىت يشعر 
وب إليو نفسو، بضالة أحبلمو كآمالو ُب ضوء اغبقائق اليومية فيخلد إٔب التأمل ىركبا من الواقع ، كيضل ىكذا حىت تث

 طحينما هبد ُب ىواياتو كميولو ما يببل بو فراغو،كهبد من خبلنو كرفاقو، ما ىبفف عن إالـ نفسو ككآبة شعوره"، كالنشا
البدين كالرياضي يتيح لو فرصة االحتكاؾ كاالقًتاب من الرفاؽ من خبلؿ عبلقاتو االجتماعية ُب حصة النشاط البدين 

 تو.كالرياضي كتفريغ بعض مكنونا
 : االنطـالق-ج

اؼبقصود باالنطبلؽ ىو التصرفات اليت تنتج عن اؼبراىق بصفة يغلب عليها الًتدد كالتهور، فهو قد يستجيب لسلوؾ 
 اعبمهرة فبا قد هبلب لو التهلكة ُب حُت قبده ينطلق ُب الضحك ألتفو األسباب كُب غَت موضع .

وعة من الدرجات تبدأ بالغضب البسيط كالغضب البسيط : كىو اغبالة النفسية اليت تشتمل على ؾبمالغضـب -د
 كاالستثارة كالضيق ٍب تنتهي بالغضب الشديد اؼبتمثل بالتمزيق كالتدمَت كالعنف.

 مثيرات الغضب في المراىقة: -ىـ
كعندما إف أىم مثَت للغضب عند اؼبراىق ىو شعوره دبا وبوؿ دكف ربقيق رغباتو كغاياتو، كعندما يشعر بالظلم كاغبرماف، 

 كيذىب الدكتور حسن مصطفى إٔب ذكر أسباب نوبات الغضب كنلخصها ُب : ،يتأثر باألمور الطبيعية اػبارجية 
 ،الفشل كاإلحباط، حيث" ينتج انفعاؿ الغضب عندما يتعرض الطفل لظركؼ الفشل كاإلحباط ُب ربقيق أىدافو -

لغريزية فهو يثور عندما يدفعو عامل اعبوع  كيثور لعدـ ا وأك إذا عطل أم ميل من ميوال ت ،كإشباع حاجاتو األساسية
أك تكليفو  ،عيستطي كيثور إذا تعرض لئلحباط الناتج عن تكليفو دبا ال ،تلبية رغبتو ُب االشًتاؾ مع اعبماعة ُب اللعب

الطفل دبعايَت كمثل ذلك وبدث عند إلزاـ  ،وكال يتفق مع حاجاتو كميوال ت ،بأعماؿ تفوؽ قدراتو، كاستعداداتو اػباصة
 (.461 ص ، 2001) حسن  مصطفى عبد اؼبعطي ،  سلوكية ال تتفق مع سنو أك طبيعة مبوه

 استجابات الغضب في المراىقة : -و
كقد نلمسها ُب  ،كتتخذ إشكاال لفظية كحركية ،تتطور استجابات الغضب ُب اؼبراىقة عما كانت عليو ُب الطفولة

 تعبَتات كجهو .
يقوؿ هبي السيد أهنا تظهر عندما وباكؿ اؼبراىق التنفيس من غضبو بالنشاط اغبركي اؼبتباين أك المظاىر الحركية :*

 .حينما يكوف ىائما ُب الطرقات 
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إٔب مظاىر لغوية  بيةصالع و:كثَتا ما ىبفف اؼبراىق من سلوكو العدكاين اغبركي، كتتحوؿ استجابات المظاىر اللفظية*
 تمو لكل ما يراه سببا ُب غضبو.لفظية،كذالك من هتديده ككعيده كش

أك  ،ينعكس على ظبات كجهو من خبلؿ اضبراره كتغَت لونو افب ،: وباكؿ اؼبراىق أحيانا أف يكتم غضبو تعبير الوجو *
 من خبلؿ عبوسو .

 نو ظآب مذنب كيتجو بغضبو كبو ذاتو.أكذلك باعتبار ،كثَتا ما يلـو اؼبراىق نفسو اللوم :* 
 :      حاجات المراىق  – 3

تعرب اغباجة عن االفتقار لشيء معُت إذا ما كجد ربقق اإلشباع كالرضا كُب حقيقة األمر قبد أف حاجات اؼبراىق كثرة 
 كمتنوعة كاليت ينبغي عليو إشباعها كذلك ؼبواكبة صبلة التغَتات اغباصلة خبلؿ ىذه اؼبرحلة كمن بُت أىم ىذه اغباجات 

 الحاجة إلى تحقيق الذات :  *

الذات فنمو الوعي الذاٌب أك الشعور بالذات يعترب أىم خصائص اؼبراىقة  اكتشاؼف مرحلة اؼبراىقة بأهنا مرحلة توص
 فؤلكؿ مرة يصبح اؼبراىق شديد االىتماـ بنفسو كبالناس حوليو كبآرائهم كبوه فيبدأ يرل العآب،من كجهة النظر النفسية 

و صبلة من التساؤالت منها على سبيل اؼبثاؿ أم نوع أنا ؟ ىل يهتم كلو كخاصة ذاتو بعينُت جديدتُت فيطرح على نفس
 .(37 ،ص1994 ،عبد العإب اعبسماين) يب اآلخركف ؟ كىل وببونٍت ؟ كىل أنا مرغوب بالنسبة إليهم ؟ 

 :  االستقالل* الحاجة إلى 

ألسرة كميلو كبو االعتماد على النفس ، عن ا االستقبلؿمن أبرز مظاىر اغبياة النفسية ُب فًتة اؼبراىقة رغبة اؼبراىق ُب 
فنتيجة التغَتات اعبسمية اليت تطرأ على اؼبراىق يشعر أنو ٓب يعد طفبل قاصرا  كما أنو ال وبب أف وباسب على كل 
صغَتة ككبَتة كأف ىبضع سلوكو لرقابة األسرة ككصايتها فهو ال وبب أف يعامل كطفل كلكنو من الناحية األخرل مازاؿ 

فاألسرة تود أف سبارس رقابتها كإشرافها ،ى األسرة لقضاء حاجاتو االقتصادية كُب توفَت األمن كالطمأنينة لو يعتمد عل
التدرهبي كاالعتماد على  االستقبلؿعليو هبدؼ توفَت اغبماية لو كلكنو ال يقر سياسة األكامر كالنواىي لذلك ينبغي عليو 

 .(41،42ص ،1995 ،عبد الرضباف العيساكم)  .النفس 
   * الحاجة إلى التملك والسيطرة : 

ُب فًتة اؼبراىقة تزداد رغبة اؼبراىق ُب امتبلؾ األشياء اػباصة بو كأف يسيطر على تلك األشياء كيفرض على اآلخرين أف 
 خصوصياتو.وبًتموا 

 :  االنتماءالحاجة إلى * 
،  7891،)كلَت فهمي صائص كالتوجهات كاألفكارإٔب صباعة يشًتؾ معها ُب نفس اػب االنتماءتزداد حاجة اؼبراىق إٔب 

 (.71ص
 ك ارتباطاهتا.كيسعى أف تكوف ىذه اعبماعة خارج دائرة األسرة 
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 :  واالحترام* الحاجة إلى التقدير 

من إحساس اؼبراىق بكونو أصبح فردا راشدا فإنو يتوقع من اآلخرين أف يعاملوه كفق ىذا األساس كأف يظهركا لو  انطبلقا
 كالتقدير . ـاالحًتا

سلبية فإنو يكوف  انفعاالتعندما يدرؾ اؼبراىق بأنو يبر دبرحلة إنتقالية قد ينتج عنها * الحاجة إلى التفهم والدعم : 
 .لةكما أنو وبتاج إٔب دعمهم لكي يتجاكز ىاتو اؼبرح  ،حباجة إٔب التفهم من طرؼ اآلخرين خاصة أفراد أسرتو

، كالعضوم ُب جسم يت اليت من خبلؽبا يسعى اؼبراىق إٔب ربقيق التوازف الوظيف: ىذه اغباجا *الحاجة الفيزيولوجية
 اؼبراىق، كنذكر من بينها 

 اغباجة إٔب الطعاـ كالشراب .-
 اغباجة إٔب اؽبواء كالنـو كالراحة . -
 اغباجة إٔب النشاط كاغبركة كاللعب كاعبنس.-
لتوازف النفسي لدل الفرد الذم يرتبط بالتوازف العضوم :كىي تسعى إٔب ربقيق ا الحاجات النفسية والوجدانية * 

 كنذكر منها 
:كُب ىذا اإلطار يقوؿ الدكتور هبي السيد "اغبب اذباه نفسي يكتسب  الحاجة إلى الحب واإلحساس بالحرية* 

ص كبو ما بتكامػل اػبػربة كبالتقليد كيغَت ذالك من العوامل اليت تؤدم إٔب تكوين االذباىات ،كيسفر عن ميل الشخ
فؤاد هبي السيد، مرجع )وبب كمن يهول كيقـو ُب جوىره حوؿ تناسق بعض االنفعاالت كسبركزىا حوؿ موضوعو كىدفو 

 ( .267سابق  ،ص 
من يقف جبانبو، كوبسسو بأنو قادر على أف يفعل أشياء، كثَتة فالفهم اعبيد لشخصية اؼبراىق  فاؼبراىق حباجة غأب

" اغباجة إٔب األمن كالطمأنينة،  كاغباجة إٔب -ا أهنا تتيح للمراىق الفرصة باف يعرب عن ذاتوتعاِب كثَت من اؼبشاكل، كم
، 1985حامد عبد السبلـ ،)اغبماية عند اغبرماف من إشباع الدكافع كاغباجة على اؼبساعدة ُب حل اؼبشكبلت الشخصية 

 (401ص 
 تأثير عدم إشباع حاجات المراىق : - 3-1

حمليط باؼبراىق غَت مناسب إلشباع حاجاتو اعبسمية أك النفسية فإنو يأخذ ُب اإلحساس باغبرماف عندما يكوف الوسط ا
أك اػبطر أك بعدـ االنتماء أك بالنبذ أك بأم إحساس من تلك األحاسيس اليت تبدأ ُب التضخم كاالستفحاؿ كاليت 

أف اؼبراىق ال يستطيع أف يقف مكتوؼ اليدين  تنعكس بالتإب على سلوؾ اؼبراىق كتصرفاتو كمواقفو مع اآلخرين كالواقع
ُب حقو كالبد لو من ازباذ موقف كاؼبوقف الذم يتخذه أك الدكر الذم  االجتماعيبإزاء ما هبده من تقصَت للوسط 

يلعبو ىو موقف أك دكر تعويض إذ البد أف يعوض اغبرماف الذم فقده أك يؤكد انتصاره على اػبطر الذم يشعر أنو 
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 ص ،1992 ،)سعد جبلؿ ال بد لو من البحث عن صباعة أخرل جديدة ينتمي إليها تكوف مستعدة لتقبلوؿبدؽ بو أك 
260). 

 لمرحلة المراىقة : االرتقائيةالعمليات  –3-2

 اليت يتعرض ؽبا اؼبراىق إٔب إكسابو صبلة من اػبصائص نوجزىا على النحو التإب : االرتقائيةتؤدم العمليات  
 اعبنسُت.ت جديدة كأكثر نضجا مع القرناء من التوصل إٔب عبلقا*
 لعب الدكر اؼبناسب للجنس .*
) يصبح فخورا جبسمو أك على األقل متقببل لو مع استخدامو بكفاءة كحرصو بكفاءة.تقبل الفرد عبسمو كاستخدامو *

 على سبلمتو (.

الوالدين ، تنمية حبو لوالديو دكف االعتماد ) التحرر من التعلق بكالبالغُت.العاطفي من األبوين  االستقبلؿالتوصل إٔب *
 . االقتصادم االستقبلؿؿباكلة  ،البلـز للكبار دكف اعتماده عليهم  االحًتاـعليهما كتكوين 

 ) الشعور بالقدرة على كسب العيش إذا أراد أك اضطرتو الظركؼ كىذه مهمة بالنسبة للولد كبدأت أنبيتها   للفتاة (. 

 اؼبهنة اليت يشعر أهنا تناسب قدراتو ك االستعداد ؽبا ( . اختيارتعداد ؽبا .) اؼبهنة كاالس اختيار*
 االستعداد للزكاج كتكوين األسرة .*

) تكوين اذباه إهبايب كبو اغبياة األسرية كإقباب األطفاؿ ، كفيما يتعلق بالبنات اغبصوؿ على اؼبعلومات الضركرية 
 . اػباصة بالشؤكف اؼبنزلية كتربية األطفاؿ (

 تكوين اؼبهارات الضركرية كاؼبفاىيم اؼبتعلقة باؼبواطنة كالواجبات أك اغبقوؽ اؼبدنية .*
اليت تناسب  االجتماعية) تكوين مفاىيم عن القانوف كاغبكومة كاالقتصاد كالسياسة كاعبغرافيا كالطبيعة البشرية كالنظم 

 اجملتمع اغبديث ك تكوين اؼبهارات اللغوية ( .
اؼبناسب .) اؼبسانبة كعضو بالغ ُب حل مشاكل بيئتو كؾبتمعو ككطنو مع مراعاة القيم  االجتماعيتكوين السلوؾ *

 السائدة ُب اجملتمع (.
 .(261ص ،مرجع سابق ،) سعد جبلؿ هبا ُب سلوكو . يهتدماػبلقية اليت  كاالذباىاتتكوين ؾبموعة من القيم *
 :مراىقي الطور المتوسط في إرشاد رياضيةالالتربية البدنية و  أستاذدور  - 4

توجهو ك إرشاده على عاتق  ةا التلميذ أثناء مساره الدراسي كتقع مسؤكلياؼبراحل اليت يبر هب أصعبًتة اؼبراىقة من فتعترب 
الطاقم الًتبوم برمتو ، كُب كثَت من األحياف هبد اؼبراىق صعوبة كبَتة  ُب الوثوؽ من األخصائي النفسي اؼبدرسي، 

الدعم العاطفي ك االنفعإب كونو قريبا من اإلدارة اؼبدرسية بسبب ما يتعرض لو التلميذ من اللـو كذالك ُب طلب 
أك األسرة ، حيث يكوف دائما  عكالتأنيب كالتوبيخ ؼبا يعًتضو من مشكبلت سواء كاف ُب ؿبيط اؼبدرسة ،أك اجملتم

عامل مع اؼبراىقُت كونو الشخص األقرب إليهم ، مًتددا ُب طلب االستشارة النفسية كىنا يتعاظم دكر األستاذ ُب الت
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كؽبذا فاألستاذ يلعب الدكر اؽباـ ُب ىذه اؼبرحلة من خبلؿ الفهم الدقيق ؼبتطلباهتا كقد حددىا فبدكحة ؿبمد سبلمة ُب 
 النقاط التالية :  

اين  كعدـ النظاـ أثناء حصة الًتبية يواجو أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية أحد التبلميذ الذين يتميزكف بالسلوؾ العدك  قد* 
 البدنية كالرياضية . 
هبب على اؼبدرس أف يقـو دببلحظة التلميذ مبلحظة موضوعية أثناء اغبصة من حيث أمباط السلوؾ ، كُب ىذه اغبالة 

لقاعدم كمدل اشًتاكو كفعاليتو أثناء اغبصة ، كاألنشطة اليت يشًتؾ فيها ، كبذلك يتمكن اؼبدرس من ربديد اػبط ا
 لسلوؾ التلميذ كؼبساعدة ىذا التلميذ لكي يغَت من سلوكو غَت اؼبرغوب فيو ) السلوؾ العدكاين ، كعدـ النظاـ ( 

فاف اؼبدرس يبكنو توجيو اىتمامو لتلميذ كتشجيعو كالثناء عليو عندما يكف عن اؼبظاىر السلبية لسلوكو كاالشًتاؾ 
س بتجاىل التلميذ ُب حالة كذالك يقـو اؼبدر   ،التلميذ ية تعزيز لسلوؾ بفعالية ُب الدرس، أم أف اؼبدرس يقـو بعمل

 كقيامو بالسلوؾ غَت اؼبرغوب فيو ، كعدـ مشاركتو بفعالية ُب درس الًتبية البدنية كالرياضية ، كيقـو اؼبدرس بتكرار تل
سن ُب السلوؾ يرجع إٔب العملية ، فإذا حدث ربسن ُب سلوؾ التلميذ فيستطيع اؼبدرس أف يتأكد من أف ىذا التح

قيامو بتعزيز سلوؾ التلميذ أـ يرجع إٔب أسباب أخرل كللتحقق من ذالك يقـو اؼبدرس بالتوقف عن تعزيز سلوؾ التلميذ 
كما يقـو بتجاىلو ، كيتم مبلحظة أمباط سلوكو مرة أخرل فإذا ظهر سلوؾ التلميذ يتميز بالعدكانية كعدـ النظاـ أم 

، فاف ذلك يدؿ أف استخداـ أسلوب التعزيز من جانب اؼبدرس ُب ضبط سلوؾ كصل إٔب اػبط القاعدم 
 (. 64،صنفس اؼبرجع.)إخبلص ؿبمد عبد اغبفيظ،التلميذ

قد يكتشف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية تلميذ غَت متعاكف مع زمبلئو ُب حصة الًتبية البدنية ففي ىذه اغبالة يهتم 
لتعرؼ على أنبية التفاعل كالتعاكف مع اآلخرين  كعليو أف ىبلق اؼبواقف التعليمية اليت اؼبدرس بالعمل على مساعدتو ُب ا

تتطلب التعاكف مثل األلعاب اعبماعية ، األلعاب الصغَتة  كاأللعاب الًتكوبية ، كأنشطة التنافس كغَتىا من األنشطة 
و معها فأنو يلقى تعزيزا من اؼبدرس ، كهبب اليت تتطلب عمبل صباعيا فعند تفاعل التلميذ مع تلك اجملموعات كاندماج

على اؼبدرس مراعاة أف يكوف التعاكف ُب البداية مع ؾبموعات قليلة العدد ٍب زيادة العدد بعد ذالك ُب ضوء ربسن 
السلوؾ ، دبعٌت آخرا عند كصوؿ التلميذ إٔب درجة مناسبة من التعاكف داخل اعبماعة صغَتة العدد  فاف التلميذ يوضع 

حىت يصل إٔب درجة مناسبة من التفاعل  اوقف تعاكين مع ؾبموعة أكرب ُب العدد  من اجملموعة األكٔب ، كىكذُب م
   .كالتعاكف مع صبيع التبلميذ بالفصل

 :الطور المتوسط الخدمات اإلرشادية التي يقدمها أستاذ التربية البدنية والرياضية للتالميذ  -4-1
 رياضية دكرا ىاما باؼبؤسسة التعليمية كال يقتصر ىذا على التدريس حصص الًتبية البدنية يلعب أستاذ الًتبية البدنية كال

 فقط بل يتعدل إٔب أكثر من ذالك إٔب خدمات ـبتلفة أنبها مايلي:
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 خدمات إرشاديو  في مجال الصحة النفسية:* 
ؼبدرسية ذات أنبية كربل ُب صحة الطفل بعد الثورة اليت قامت ضد الًتبية ك مبادئها، أصبح من اؼبسلم بو أف اغبياة ا

 كمستقبلو، لذلك قبد أف كل الربامج الشاملة للمواد كالطرؽ التعليمية ُب اؼبدرسةالنفسية، كاتزاف شخصيتو ُب حاضره 
 فمن اؼبعتقدات السائدة اليـو ىو أف أحد  اغبديثة ؽبا غرض كاحد، ىو ربقيق مبو الشخصية السليمة الصحيحة للتبلميذ

فكرم حسن األمراض النفسية للشباب كالكبار يرجع إٔب أحداث غَت سارة مرت هبم ُب حياهتم اؼبدرسية ) أسباب
  . (277،ص1971زياف،

الًتبية اغبديثة تفرض على األستاذ الدكر اعبديد الذم يتعدل نطاؽ اؼبادة التعليمية، إٔب حل مشاكل التبلميذ،  
ل التوجيو التعليمي، كاختيار اؼبهنة، كنشاط أكقات الفراغ؛ ك كل كمشاكل الصحبة، كاؼبشاكل االجتماعية، كمشاك

ذلك يتطلب منو أف يكوف ُمعدان ِإعدادان خاصان ؽبا، فاألستاذ اؼبرشد كاؼبوجو الفعاؿ هبب أف يكوف دارسان للطفولة 
الشخصية اليت يُوكَّل لو كمشاكلها، ك لربامج اإلرشاد النفسي  كأساليبو، كالستعدادات الفرد ك اىتماماتو، ككل اعبوانب 

 أمر توجي.
 اإلرشاد لتحسين األداء :*

من أىم اػبدمات اليت يقدمها أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للتبلميذ ،اػبدمات النفسية اإلرشادية من أجل مساعدهتم 
دمات تدريب على تطوير مهاراهتم كاستخداـ اؼبهارات اليت يبتلكوهنا بشكل أكثر فاعلية كذلك يتضمن تلك اػب

اؼبهارات النفسية مثل اسًتخاء العضبلت ،التخيل ،التدريب العقلي ،طرؽ التحكم اؼبعرفية ،كضع األىداؼ ،كيستطيع 
اؼبساعد من خبلؿ تقدًن اإلرشادات النفسية الًتبوية لفريق التبلميذ ككل ،أك عقد جلسات فردية للتبلميذ ُب حالة 

 االحتياج .
 : تحسين العالقة* 

فاظ على العبلقة اؼبناسبة مع التبلميذ يعترب امرأ حيويا كبالغ األنبية بالنسبة لعمل اؼبريب الرياضي كيستطيع األستاذ إف اغب
االستعانة باألخصائي النفسي لزيادة الفهم الكامل بسلوؾ التبلميذ اليومي ،ىذه اؼبعلومات تتيح الفرصة لبلىتماـ 

ذ على ذبنب األخطاء كالتصدم ؽبا ،كمن ىذا اؼبنظور فاف األستاذ يستخدـ بالعبلقة مع التبلميذ ،كما تساعد التبلمي
اؼبعلومات النفسية اليت تساعد ُب ربسُت قدرتو على االتصاؿ الفعاؿ مع التبلميذ ، باؼبثل فاف شخصية التلميذ تتيح 

كبشكل مناسب لتنمية االتصاؿ الفعاؿ الفرصة ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية لتقدًن االستشارة اؼبناسبة للتبلميذ بلباقة 
 كاؼبناسب كاؼبؤثر ُب 

جهاز الصف الدراسي ،كيبكن أف يكوف لو دكر نشط ُب تشجيع فريق التبلميذ كربفيزىم لبلتصاؿ الفعاؿ ،باإلضافة 
 إٔب توضيح األفكار كاؼبشاعر كمساعدة التبلميذ على إنشاء خطوط كاضحة االتصاؿ ،عن طريق اؼبساعدة على الفهم
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اؼبتبادؿ بينهما ،كىذا ليس بالدكر السهل كاألمر اؽبُت ،كلكنو مشحوف بالعديد من العقبات ،كلذ كجب على أستاذ 
 .(279)فكرم حسن زياف،نفس اؼبرجع،صالًتبية البدنية  كالرياضية االستمرار ُب التعرؼ على حدكد أدكاره . 

ُب نوع من أنواع النشاط اؼبدرسي، كرئاسة صبعية من صبعيات من اؼبستحب ُب العملية الًتبوية أف يكوف األستاذ مشاركا 
النشاط، أك رئاسة فصل، أم أف يكوف رائدا لو، كىذا النشاط كثَتا ما يكوف خربة سارة تتطلب جهدا كمهارة كتفكَتا 

كاف ىببأىا   تربويا سليما، كىذه التجربة كاؼببادرة اعبميلة تسمح للتبلميذ من اكتشاؼ جوانب عديدة من حياة األستاذ
 أثناء القياـ بالدركس، كما يبكن ؽبذا األخَت أف يكتشف جوانب عديدة من حياة تبلميذه. 

 :  *الخدمات العلمية
يستطيع أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية التحقق عن قرب من اػبدمات العلمية ،فموضوعات الصحة العقلية مثل :القلق، 

ج من األستاذ العـز كالتصميم للمسانبة ُب تقدًن االستشارة النفسية اؼبناسبة ، كقد االكتئاب كاالضطرابات األسرية ،ربتا 
يواجو األستاذ بعض اؼبوافق اليت تتميز بشدهتا كربتاج إٔب اؼبساعدة كاالىتماـ لفًتة معينة مثل :التسرب اؼبدرسي 

األخصائي النفسي كأكلياء األمور العدكانية، تعاطي اؼبخدرات ،حيث وبتاج األستاذ إٔب التنسيق مع جهات أخرل ك
كاإلدارة ،كىذا كلو من أجل اؼبسانبة ُب التوجيو كاإلرشاد النفسي كىى خدمات تتعدل نطاؽ التخصص كتنحصر ُب ما 

 يلي : 
 أساليب التدخل السلوكية اؼبعرفية . -أساليب التحكم ُب األٓب  -تقدير اغبالة النفسية  -
 التدريب على التخيل كالتدريب العقلي كاالنضباط السلوكي . -.إدارة الضغوط كاإلرشاد النفسي  -
 .(141،ص 2002د،ؿبمد عبد اغبفيظ ،)تسهيل الدعم االجتماعي للفريق -
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 خالصة :      

ُب  خصوصا  هتدؼ إٔب إكساب الفرد السلوؾ السوم  اليت من خبلؿ ما سبق تتضح لنا أنبية الًتبية البدنية كالرياضية 
كاليت تعترب أىم  كأعقد مرحلة ُب حياة الفرد نتيجة للتغَتات  مرحلة اؼبراىقة   رحلة التعليم  الثانوم نضرا لتصادفها معم

حاجاتو  ُب ىذه اؼبرحلة إٔب إشباع   سلوكو كما يسعى اؼبراىق السريعة كاؼبفاجئة كاليت زبلق لو انفعاالت سلبية تؤثر ُب 
اغباجات  من  ىذه   أقبع الوسائل إلشباع تماعية، حيث تعترب الًتبية البدنية كالرياضية من النفسية العقلية البدنية كاالج

لذا   ةخبلؿ ؾبموعة من اػبصائص البدنية كالعقلية كالنفسية كاالنفعالية اليت تؤىلو للتحوؿ إٔب بالغ يبكنو ربمل اؼبسؤكلي
اؼبرحلة  اؼبرحلة كال يتأتى ذلك إال بفهم طبيعة ىذه  ه كدعمهم من أجل ذباكز ىذ أكجب االىتماـ باؼبراىقُت كتفهمهم 

من جهة  كمن جهة أخرل التعرؼ على الطرؽ اغبديثة اليت سبكن األستاذ من التغلب على الصعوبات كاؼبشاكل اليت قد 
ىذا  لك تعليمية بالتلميذ كمحور للعملية ال االىتماـ  كزيادة تواجهو أثناء تعاملو مع ىذه الفئة خبلؿ اؼبوافق التعليمية 

تفاعل اهبايب   من شاهنا خلق البلزمة،اليت التقنيات   النفسي الكتساب فرض على األستاذ التوجو كبو ؾباؿ اإلرشاد 
كفعاؿ بُت التلميذ كاألستاذ يبكن األستاذ من تقدًن األفضل ك يعطي التلميذ حقو ُب الًتبية كالتعليم كاإلرشاد، فحصة 

قدراتو،    ذاتو كتفجَت  ؾبموعة من اؼبتطلبات اليت سبكنو من معرفة   العلمي ربقق  ي دبنظورىاكالرياض  النشاط البدين 
 كرغباتو  باإلضافة إٔب زيادة ترابط العبلقة بُت التلميذ وعن مكبوتا ت سمع رفاقو كزمبلئو، كالتنفي يكاالندماج االجتماع

.شاد كالتوجيو كاؼبدرس اليت يبكن استغبلؽبا ُب اؼبسانبة ُب عملية اإلر 
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 تمهيد: 

كيعٍت علم طريقة البحث كيرجع ( Logos)( إٔب أصل يوناين ربت مصطلح Méthodologieيرجع مصطلح: منهجية )
كيعٍت الطريقة اليت ربتوم على ؾبموعة  ،Odosأيضا إٔب أصل يوناين ربت مصطلح:  (Méthodeمصطلح: منهج )

كعليو فاف منهجية البحث ،(Modeleine GRAWITZ, 1994, p.265القواعد العلمية اؼبوصلة إٔب ىدؼ البحث )
تعٍت ؾبموعة اؼبناىج كالطرؽ اليت تواجو الباحث ُب حبثو، كبالتإب فاف كظيفة اؼبنهجية ىي صبع اؼبعلومات، ٍب العمل 

كترتيبها كقياسها كربليلها من أجل استخبلص نتائجها كالوقوؼ على ثوابت الظاىرة االجتماعية اؼبدركسة على تصنيفها 
 .(231،ص.1998)فريديريك معتوؽ، 

  :الدراسة االستطالعية -1

 ما ضوء كعلى ةاالستطبلعي التجربة مراحل البحث العلمي، فبناء على من ىامة مرحلة االستطبلعية الدراسة تعد
 البحث ػبطوات النهائية باؼبراجعة يقـوالتغيَت  من نقائص تستوجب يظهر كما صعوبات من الباحث يصادؼ
 فرصة أهنا على الدراسة إٔب كبالتإب ينظر، التنفيذ لسبلمة مطمئنا يكوف حىت اؼبيداف إٔب ىبرج أف قبل التطبيقية

 استغبلؿ الدراسة حاكلنا وؿ على النتائج كلذلكالقياس كاغبص أداة تطبيق بعد الًتاجع للباحث ال يتسٌت للتعديل، إذ
 اػبلفية كمراجعة اؼبعطيات اؼبيدانية ك عندىا التوقف من بد علمية ال منهجية كخطوة منها كاالستفادة االستطبلعية

اؼبشكبلت النفسية  السياؽ ك زبص نفس إٔب انتمت دراسات كاالطبلع على باعبمع لنا النظرم الذم ظبح كالرصيد
كحاجتو للتفاعل االجتماعي كالثقة بالنفس اليت ذبعلو اؼبراىق   حاجات ك اليت من بينها االنطواء االجتماعي أك للمراىق

  يساير متطلبات العصر كذبعلو عنصرا فعاال ُب اجملتمع. 
بن كىم متوسطة عبد الرضباف ا كالية اؼبسيلة موزعة عرب تراب (متوسطات05) إٔب الدراسة االستطبلعية كما قادتنا

العقيد اغبواس  ةعوؼ، متوسطة سحواف بن عزكز ،متوسطة  العقيد ؿبمد شعباين ،متوسطة عز الدين باغباج، كمتوسط
 أساتذة( 07حيث أجرل الباحث لقاء مع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية العاملُت هبذه اؼبؤسسات كالبالغ عددىم )

 حوؿ مسانبتهم ُب عملية اإلرشاد النفسي ُب الوسط اؼبدرسي مآراءىخذ كتسجيل أكاستماع ك  أكثرلتقرب منهم  كىذا
كاؼبشاكل اليت يعاين منها التبلميذ على غرار االنطواء االجتماعي ، كطبيعة التفاعل بُت التلميذ كاألستاذ كبُت التلميذ 

اليت يواجهنها أثناء ككذا معرفة الصعوبات  ، واهبم،كالتلميذ كمدل حاجة التبلميذ للتفاعل االجتماعي من خبلؿ استج
ًب استجواب بعض  كذلك  ،كالتعرؼ على مدل التنسيق كطبيعتو مع مستشارم التوجيو  ،حصة الًتبية البدنية كالرياضية

من خدمات تساىم ُب عملهم  الًتبية البدنية كالرياضية االنطواء االجتماعي لدل التبلميذ مستشارم التوجيو حوؿ
كمدل  ،هبذه اؼبؤسسات اؼبدرسي ل برامج اإلرشاد النفسيو على ؿبت االطبلعكذا ك  للحد أك التخفيف منو اإلرشادم
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ككانت عملية االستطبلع تتم إما عن ،ىذه الربامج  كمتابعة كتنفيذ مشاركة أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية ُب إنشاء
تخدمة كما هتدؼ أيضا إٔب معرفة كالطرؽ اؼبسعن طريق اإلطبلع اؼبباشر للوسائل  ،كإماطريق طرح األسئلة اؼبباشرة 

ككذا طبيعة العبلقة  ،مدل حاجة التبلميذ للخدمات اإلرشادية كباػبصوص من طرؼ أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية
هبابية كانت اؼبسانبة ُب عملية اإلرشاد النفسي كالتخفيف من إاليت تسود بينهما ،علما أنو كلما كانت ىذه العبلقة 

  .االجتماعي فعالة كناجعةدرجة االنطواء 
كلقد حضي الباحث بلقاء مع مفتش مادة الًتبية البدنية كالرياضية لطور اؼبتوسط ،كىذا من أجل أخد اؼبزيد من 

لتخفيف من درجة االنطواء االجتماعي ُب الوسط لحوؿ ما يبكن أف يقدمونو أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية  تاؼبعلوما
فتش اؼبادة بعض النقائص اليت تعيق ىذه العملية كاليت من بينها طبيعة تكوين أساتذة الًتبية اؼبدرسي، كلقد أبدل م

األساتذة فبن التقى هبم  نكقلة الدكرات التكوينية ُب ؾباؿ علم النفس الًتبوم ،كٓب يًتدد الكثَت م ةالبدنية كالرياضي
نطواء االجتماعي من خبلؿ مؤشراتو كقلة التفاعل الباحث سواء أثناء الدراسة االستطبلعية أك خارجها من بركز اال

االجتماعي،كالوحدة كاالنعزاؿ كقلة الثقة بالنفس كاؼبيل إٔب العمل الفردم، كلقياس ىذه اؼبؤشرات قاـ الباحث ببناء 
ة لثسنة الثاتلميذ كتلميذة للبُت ( 60استمارة استبيانيو كذبريبها على عينة استطبلعية اختَتت بطريقة عشوائية  قوامها  )

كفيما يتعلق بالربنامج اإلرشادم أظهر مفتش مادة الًتبية البدنية ،ىذا لتجريب األداة كحساب الصدؽ كالثبات  طمتوس
 .قناعتو بالفكرة شريطة أف ال يعيق الربنامج اإلرشادم سَت اغبصص كأىدافها 

قوامها  من صبيع أقساـ السنة الثالثة ك ائية ستطبلعية بطريقة عشو العينة اال اختَتت :عينة الدراسة االستطالعية-1-1
 (03) (02) (01) تبلميذ من كل فوج كيتعلق األمر بالفوج (09) حيث أختَتتلميذة  (30)ك تلميذ(30)ككانت ( 60)
 .لتجريب األداة كحساب الصدؽ كالثبات ىذا  (07) (06) (05)تبلميذ من كل فوج كيتعلق اآلمر بالفوج(08) ك (04)

 :راسةمنهج الد -2

أف طبيعة  العلمية حيثلذلك توجد أنواع عديدة من اؼبناىج  اؼبواضيع،اؼبنهج ُب البحث العلمي ىبتلف باختبلؼ 
معرفة مدل تأثَت برنامج ىو إف اؽبدؼ من الدراسة اغبالية ،الدراسةالدراسة كنوع اؼبشكلة ىي اليت ربدد اؼبنهج اؼبتبع ُب 

لدل تبلميذ االجتماعي االنطواء  درجة التخفيف من لبدنية كالرياضية ُبخبلؿ حصص الًتبية ا نفسي مدرسي إرشادم
 كعليو يستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب،الطور اؼبتوسط ككذا ؿباكلة استغبلؿ حصص الًتبية البدنية كالرياضية ُب ىذا

  .ُب ىذه الدراسة   بأسلوب اؼبقارف القياس كإعادة القياس
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ستخدـ الباحث ُب دراستو التصميم التجرييب اآلٌب :القياس القبلي كالبعدم لنفس كقد ا :التصميم التجريبي-2-1
اجملموعة كاؼبتمثل ُب اؼبقارنة بُت اجملموعة التجريبية قبل الربنامج كذات اجملموعة بعد تطبيق الربنامج كُب فًتة اؼبتابعة 

 إجراء القياساتؽبذا التصميم ًب  اكطبق لدراسةؾبموعة اتأثَت الربنامج اؼبستخدـ مع  استمرارجل التأكد من أكذلك من 
اآلتية للمجموعة التجريبية :* القياس القبلي للمجموعة التجريبية قبل التطبيق * القياس البعدم للمجموعة التجريبية 

 لجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ا يوضح:(  33 ) رقم الجداول                      .بعد االنتهاء من الربنامج 

                     : للدراسة تجريبيةلا عينةال-3:
تعترب العينة من األدكات األساسية ُب البحوث  

العلمية كاؽبدؼ األساسي منها اغبصوؿ على 
                                  ث  األصلي للبح معلومات كبيانات على اجملتمع

 متوسط السنة الثالثةكالية اؼبسيلة  أمجدل تالميذ متوسطة سحوان بن عزوز بدائرةن التجريبية متتكوف عينة الدراسة 
كما ىو مبُت ُب سنة(15إٔب 14يًتاكح سنهم من )أفواج (07) على موزعُت ،كتلميذةتلميذ (230)كالبالغ عددىم 

كلقد قصد الباحث مستول السنة الثالثة عوضا عن السنة األكٔب اعتقادا منو بعدـ  ( 04)كاعبدكؿ ،( 03) رقماعبدكؿ 
دبتطلبات  ماؼبدرسية اعبديدة عليهم كذبنب الباحث األقساـ النهائية النشغاؽب تأقلم تبلميذ ىذا اؼبستول مع البيئة

                                                                                                .قصدية  غرضيو ةية أم أهنا عينامتحاف شهادة التعليم اؼبتوسط ؼبادة الًتبية البدنية كالرياض
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس على األقسام:(  34 ) رقم الجداول      
 

الفوج  الجنس
(31) 

 

الفوج 
(32) 

الفوج 
(33) 

الفوج 
(34) 

 

الفوج 
(35) 

الفوج 
(36) 

 

الفوج 
(37) 

 المجموع
 

 103 14 16 14 15 15 14 15 ذكور 
 127 19 17 18 17 18 19 19 إناث

 
 مجاالت الدراسة: -4 
 لوالية اؼبسيلة . متوسطة سحوان بن عزوز بدائرة أمجدل أجريت ىذه الدراسة ُب المجال المكاني :*

أجريت فيو الدراسة االستطبلعية كاؼبوسم  2012/2013ؿ اؼبوظبُت امتدت ىذه الدراسة خبل المجال الزماني:*
 . 2013بدأ تطبيق الربنامج اإلرشادم منذ شهر أكتوبر حىت أكاخر شهر ديسمرب  ثحي ،2013/2014الدراسي 

 
 

 المجموع اناث ذكور 
 230 127 103 عدد التبلميذ
 100% 56.4% 44.6% النسبة اؼبئوية
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 ضبط متغيرات الدراسة: - 5
 . الربنامج اإلرشادمالمتغير المستقل : -
 لدل تبلميذ الطور اؼبتوسطاالنطواء االجتماعي المتغير التابع : -
 أفرادهبدؼ تثبيتها لدل  اغبالية الدراسةعلى اؼبتغَت التابع ُب  تأثَتاليت قد يكوف ؽبا ات كقد قاـ الباحث بضبط اؼبتغَت      

، فبا وبقق  اإلرشادماغبصوؿ على نتائج تعزل للربنامج  التجريبية لبلرتقاء دبستول الدقة ُب التجربة ك لضماف ةاجملموع
)اؼبستول ت التالية :ااعتمد الباحث بالضبط االنتقائي ُب ربديده للمتغَت  لصدؽ الداخلي كاػبارجي للتجربة ، كقدا

 .(كفاءة األستاذ،الوسائل اؼبستخدمة الدراسي ،العمر ،بيئة التجربة ،عدد اغبصص،
عزؿ عزؿ الضوضاء ،ك البعدم  القبلي ك القياس ءأثنا اؼبكانيةاؼبادية ك ات استخدـ الباحث الضبط البيئي لبعض اؼبتغَت     

 ،منح الوقت الكاُب ،شرح العبارات الغامضة وامل اؼبشتتة لبلنتباهع
 :الدراسة وصف أداة-6
تعترب أدكات الدراسة احملور األساسي الذم يستند عليو الباحث كيوظفو ُب كشف اغبقيقة عن مشكلة الدراسة كلتحقيق   

 :منها  ذلك كظف الباحث أدكات عديدة نذكر
لقياس درجة االنطواء االجتماعي  مقياس االنطواء االجتماعيكلقد كظف الباحث  مقياس االنطواء االجتماعي-أ

ة الربنامج كقياس درجة تأثَته ُب خفض درجة االنطواء بعد تطبيقو كىذا ؼبعرفة مدل قباعقبل تطبيق الربنامج اإلرشادم ك 
كربدد اإلجابة  ،عبارة هبيب عنها تبلميذ الطور اؼبتوسط  (40) ألف منكيت ،االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط 

 ال أكافق بشدة(. –ال كافق –غَت متأكد–أكافق   – بشدةعلى كل عبارة كفقا للتدرج اػبماسي التإب ) أكافق 
رة من على اإلجابة اليت تعرب عن حالتو بالنسبة لكل عبا  X ) يضع عبلمة ) اؼبستجوب أفٍب يطلب من الشخص 
حيث قاـ الباحث بعد البحث  ، حسب اعبدكؿ اؼبوضح أسفلو مقياس االنطواء االجتماعي العبارات اليت تتضمنها

كاالطبلع على مظاىر كعبلمات كمؤشرات االنطواء االجتماعي كاالطبلع على العديد من اؼبقاييس اليت زبص ىذه 
 Van Tilburg   De Jong &تيلبورج  كفاف َتفيلدج يونج دم أعده االجتماعية الذم العزلة مقياساؼبؤشرات ك
Gierveld  راسل  األصل ُب اؼبقياس ىذا أعد، النفسية  الوحدة مقياسكrussel 1996) سيكومًتية سهلة كأداة ) ـ 

 ؼبقياس اؼبنقحة الثالثة النسخة ىو اؼبقياس كىذا ، النفسية بالوحدة الشعور لقياس التجريبية األحباث ُب التطبيق
 عينة على كتطبيقو اؼبقياس بًتصبة ( 1998 ) الدسوقي قاـ كلقد،بالوحدة النفسية  للشعور اقبلوس لوس – ورنياكاليف
طبق من طرؼ الدكتورة ؼبياء  ـبتلفة كمقياس الثقة بالنفس اؼب عمرية مستويات من اعبنسُت من فردان  (1220 ) قوامها

اة كًب تصميمها كفق أربع ؿباكر، كًب ربكيم األداة من طرؼ قمنا بتصميم األد،قسم علم النفس  اآلدابياسُت كلية 
 ؾبموعة من األساتذة.
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 (. 03نظر اؼبلحقأ) ككانت طبيعة األسئلة مغلقة
:كاف من الضركرم على الباحث استخداـ مفتاح لؤلداة الدراسة كىذا لدراسة اعبانب اإلحصائي مفتاح األداة-ب 

 مقياس االنطواء االجتماعيضح مفتاح درجة ( يو 05كفقا للجدكؿ التإب:اعبدكؿ :رقم)
 ال أكافق بشدة ال أكافق غَت متأكد أكافق  أكافق  بشدة العبارة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

تتضمن مبلحظة أمباط تفاعل الطفل ُب  : كتتمتع ىذه الطريقة بالصدؽ الظاىرم ، حيث أهنا الطبيعية المالحظة -ج
الطريقة الباحثُت من قياس سلوؾ الطفل بشكل متكرر ، كدراسة  سبكن ىذه ككذلك ،اؼبواقف الطبيعية بشكل مباشر 

التإب كضع اػبطط العبلجية بك  اؼبرتبطة بسلوكو ، كىذا لو أنبية كبَتة ُب ربليل السلوؾ البعديةكاؼبثَتات  اؼبثَتات القبلية
 .اؼبناسبة

 وؼ على مدل ربققها قمنا باستعماؿالوقعلى ضوء أىداؼ البحث كطبيعة الدراسة، كألجل اختبار فرضيات البحث ك 
لقياس درجة االنطواء االجتماعي كفيما يلي نبُت اػبطوات اليت مرهبا الباحث ُب بناء  مقياس االنطواء االجتماعي-د

 األداة :

س كعلم اؼبسح اؼبكتيب كمراجعة األطر النظرية كالدراسات السابقة اؼبتعلقة باإلرشاد النفسي اؼبدرسي ُب ؾباؿ علم النف -
 النفس الًتبوم الرياضي.

 االجتماعي كالوحدة النفسية كالثقة بالنفس. لمراجعة العديد من اؼبقاييس اؼبتعلقة باالنطواء كالعزلة كالتفاع-

 الوقوؼ على مدل استيعاب التبلميذ للعبارات اؼبوجودة ُب أداة القياس. -

 :االنطواء االجتماعي سمقيا محاور-ه

 التفاعل االجتماعي قلةالمحور األول:   -

أصحاب الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد يتميزكف بقلة التواصل مع اآلخرين كقلة السلوؾ التعاكين كضعف ُب التوقع 
كالذم لو دكرا أساسيا ُب عملية التفاعل االجتماعي حيث يصاغ سلوؾ اإلنساف كفق ما يتوقعو من رد فعل اآلخرين 

ُب اعتباره عدة توقعات الستجابات اآلخرين كالرفض أك القبوؿ كالثواب كالعقاب ٍب فهو عندما يقـو بأداء معُت يضع 
كما يتميزكف بعدـ إدراؾ الدكر كإجادة الفرد لدكره كيعجز توقع ،يقيم تصرفاتو كيكيف سلوكو طبقا ؽبذه التوقعات 

لتفاعل االجتماعي مؤشر من أفعاؿ اآلخرين لعجزه عن إدراؾ أدكارىم كعبلقة دكره بدكرىم يعترب البفاض مستول ا
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كما يتميز أصحاب الدرجات اؼبرتفعة ُب ىذا البعد بقلة النشاط لعدـ مشاركتهم الفعالة ،مؤشرات االنطواء االجتماعي 
 ُب اؼبواقف االجتماعية على غرار األلعاب اعبماعية  . 

 لوحدة واالنعزال المحور الثاني :ا -

 ؾبالو كموضوعات أشخاص كبُت بينو تباعد نفسية فجوة بوجود الفرد ورشع عن عبارة النفسية بالوحدة الشعور أف
 على تكوين قدرتو عدـ ذلك على يًتتب أك اآلخرين جانب من كاغبب التقبل بافتقاد الفرد يشعر معها لدرجة النفسي
 اآلخرين عن كالبعد النفسي من النفور كأعراضو أنواعو تتباين الشعور كىذا ، اآلخرين مع كمشبعة مثمرة عبلقات
 كالنفور كالبعد ذاتو حوؿ كسبركزه ، االجتماعية األحداث ُب ُب اؼبشاركة الفرد مقدرة كعدـ كاالنطواء باػبجل كالشعور

 الفرد مشاركة عدـ ُب كتظهر ، (19ص، 1979، قشقوش )االجتماعي االنطواءاآلخرين كىي مؤشر من مؤشرات  عن
 اآلخرين مع تفاعبلت أقاـ أف سبق الذم التلميذ عند تظهر كما ذلك غَت أك األلعاب أك االجتماعية بالنشاطات أقرانو

 .كانعزالو انسحابو إٔب أدل فبا سيئة، بطريقة معاملتو أك ذباىلو ًب لكن اجملتمع، ُب
باػبوؼ من إبداء الرأم أك  أصحاب  الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد يتميزكف بالنفس الثقة ضعف المحور الثالث :

انتباه بعض األدكار القيادية كرئيس الفوج مثبل كذبنب اؼبواقف اليت يكونوف فيها ؿبور  ذبنبككذا ،صرؼ ُب موقف ما الت
 كال االجتماعيةكعادة ما يكونوف ُب ىامش اؼبواقف  ،فتظهر عليهم مبلمح التوتر كاػبوؼ كعدـ اؼبواجهة اآلخرين،

 .االجتماعي  االنطواءى إحدل مؤشرات يبادركف ُب العمل اعبماعي بالفعالية اؼبطلوبة كى
 آمنا الوضع ؽبم بدا إذا إال نشاط أم ُب يشاركوف ال فهم كؽبذا كبُت اآلخرين، بينهم مسافة جعل إٔب يبيلوف كما أهنم

 التبادؿ ُب صعوبة هبدكف فإهنم الزمبلء مع أما األسئلة، يطرحوف ما نادرا فهم لذلك ركح اؼببادرة ؽبم كليس

 .(11،ص 2003رًن سليم ، )م.كاؼبشاركة
 أصحاب الدرجات اؼبرتفعة على ىذا البعد يتميزكف الجماعيةالمحور الرابع: تفضيل النشاطات االنفرادية على 

اعبماعية كما يتجنبوف اؼبواقف االجتماعية كثَتة العدد فتجدىم فعالُت منفردين ُب  بتفضيل النشاطات االنفرادية على
 .ف كنشطات صباعية أم يفضلوف العمل الفردم على العمل اعبماعي كمرتبكُت ُب مواق مأداء اهت

 كما يلي :قلة التفاعل االجتماعي كعبارات بعد 
 . 37، 33، 25، 17، 13، 1العبارات اؼبوجبة ُب اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية : 

 .29،  21،  9، 5: .العبارات السالبة ُب عكس اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية
 كما يلي :  لوحدة واالنعزال اكعبارات بعد 

 .  38،  30،  22،  14، 10، 6العبارات اؼبوجبة ُب اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية :
 . 34،  26،  18،  2العبارات السالبة ُب عكس اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية :
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 ي : كما يل بالنفس الثقة ضعفكعبارات بعد 
  . 35،  27،  23،  19،  11،  3العبارات اؼبوجبة ُب اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية:

 .  39،  31،  15،  7العبارات السالبة ُب عكس اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية :
 كما يلي : الجماعيةتفضيل النشاطات االنفرادية على كعبارات 

 . 40، 32، 28، 20، 12، 8اه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية :العبارات اؼبوجبة ُب اذب
 .36،  24،  16،  4العبارات السالبة ُب عكس اذباه البعد ىي أرقاـ العبارات التالية :

 التصحيح : -ى
 العبارات اؼبوجبة ُب صبيع األبعاد يتم تصحيحها كما يلي :

  درجة بشدة ال أكافق  ،درجتاف   ال أكافقدرجات ،  3 ؿبايددرجات ،  4  أكافق  درجات ،  5  أكافق بشدة
 كاحدة .

 كالعبارات السالبة ُب صبيع األبعاد يتم تصحيحها كما يلي : 
  درجات5  بشدة ال أكافق،درجات4  ال أكافقدرجات ،  3 ؿبايد، درجتاف   أكافق  درجة كاحدة ،    أكافق بشدة
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 داة الخصائص السيكومترية لأل-7
 قياس قبلي االنطواء االجتماعي لمقياساػبصائص اإلحصائية  7-1

  قياس قبلي االنطواء االجتماعي لمقياسيبُت اػبصائص اإلحصائية (06)رقم :الجدول
استمارة االنطواء 
 االجتماعي قبلي

تفضيل النشاطات  محور
 قبلي جماعية الاالنفرادية على 

الثقة  ضعفمحور 
 بالنفس قبلي

  النعزال  ةدمحور الوح
 قبلي

حور قلة التفاعل م
 االجتماعي

 المحاور

المتوسط  2.75 2.48 3.15 2.25 2.45
 الحسابي

 الوسيط 2.70 2.55 2.30 2.15 2.30
 المنوال 3.15 2.40 2.35 2.35 2.25

االنحراف  0.59 0.68 0.68 0.67 0.51
 المعياري

 االلتواء -0.01- 0.22 0.38 0.36 0.18
 التفلطح -0.08- 0.11 0.41 0.00 1.17

 
 التحليل :

ُب القياس القبلي .التفاعل االجتماعي كقلة النشاط يتبُت أف اؼبتوسط اغبسايب حملور (06)من خبلؿ اعبدكؿ رقم
،ك بلغت  0.59،ُب حُت بلغ االكبراؼ اؼبعيارم  3.15،كما كانت قيمة اؼبنواؿ  2.70كالوسيط بلغت قيمتو  2.75بلغ

أما ما تعلق باحملور الثاين اؼبتعلق الوحدة كاالنعزاؿ  فالقيم كانت على التوإب ، 0.08كالتفلطح  0.01قيمة االلتواء 
لبللتواء ،كما بلغت  0.22كلبلكبراؼ اؼبعيارم  0.68للمنواؿ ، 2.40للوسيط ،  2.55للمتوسط اغبسايب ، 2.48
للمتوسط اغبسايب،  3.15نا قبد القيم كالتإب، بالنفس فإنعدـ الثقة للتفلطح ،أما إذا نظرنا إٔب ؿبور الثالث  0.11
كبلغت القيم  0.41لبلكبراؼ اؼبعيارم ،ككانت قيمة التفلطح مساكية إٔب 0.68للمنواؿ ،ك 2.35للوسيط ،ك 2.30

  .2.15  كالوسيط بلغت قيمتو 2.25بالنسبة للمحور الرابع تفضيل النشطات الفردية على اعبماعية  اؼبتوسط اغبسايب
ككل   االنطواء االجتماعي قياسكؼب 0.36لبللتواء 0.67ُب حُت بلغ االكبراؼ اؼبعيارم  2.35قيمة اؼبنواؿكما كانت 

االكبراؼ اؼبعيارم  2.25، اؼبنواؿ2.30،الوسيط ،2.45القيم التالية، بالنسبة للمتوسط اغبسايب
 .1.17.كالتفلتح0.18،االلتواء،0.51
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 بعدمقياس  الجتماعيلمقياس االنطواء ااػبصائص اإلحصائية  7-2

 يبُت اػبصائص اإلحصائية قياس بعدم: (07)الجدول رقم
استمارة االنطواء 

 بعدي االجتماعي
تفضيل النشاطات  محور

 بعدي جماعية الاالنفرادية على 
الثقة  ضعفمحور 

 بعدي بالنفس
  النعزال  ةمحور الوحد

 بعدي
حور قلة التفاعل م

 االجتماعي
 المحاور

المتوسط  1.73 1.60 1.45 1.50 1.55
 الحسابي

 الوسيط 1.80 1.65 1.45 1.40 1.40

 المنوال 2.00 1.60 1.35 1.00 1.00

االنحراف  0.34 0.45 0.43 0.39 0.25
 المعياري

 االلتواء 0.15 0.93 0.84 0.38 0.30

 التفلطح 0.09 2.18 0.50 -0.81- 0.36

 

 التحليل :
 1.73بلغتوسط اغبسايب حملور التفاعل االجتماعي ُب القياس البعدم  يتبُت أف اؼب (07) :من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

كما بلغت قيمة  0.34ُب حُت بلغ االكبراؼ اؼبعيارم 2.00كما كانت قيمة اؼبنواؿ   1.80كالوسيط بلغت قيمتو 
 1.60لى التوإب أما ما تعلق باحملور الثاين اؼبتعلق الوحدة كاالنعزاؿ فالقيم كانت ع 0.09كالتفلطح  0.15االلتواء  

 2.18لبللتواء كما بلغت  0.93كلبلكبراؼ اؼبعيارم  0.45للمنواؿ ،  1.60للوسيط ،1.65للمتوسط اغبسايب 
 للمتوسط اغبسايب1.45كالتإببالنفس فإننا قبد القيم   ةللتفلطح ،أما إذا نظرنا إٔب ؿبور قلة الثق

كبلغت 0.50لتواء ككانت قيمة التفلطح مساكية إٔب لبل 0.84اؼبعيارملبلكبراؼ 0.43كللمنواؿ 1.35ك،1.45للوسيط
،للمنواؿ كبلغ  1.00كللوسيط  1.40للمتوسط اغبسايب ، 1.50قيم احملور الرابع تفضيل النشاط الفردم على اعبماعي

 القيمك االنطواء االجتماعي ككل  ؼبقياسكبلغت القيم 0.81كالتفلطح  0.38كما بلغ االلتواء   0.39االكبراؼ اؼبعيارم 
 0.30قيمة االلتواء  أما 0.25، االكبراؼ اؼبعيارم1.00، اؼبنواؿ1.40، الوسيط ،1.55 التالية بالنسبة للمتوسط اغبسايب

 . 0.36كبلغ التفلطح 
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  : والبعدي يبين درجة ارتباط المحاور ومستوى الداللة بين القياسين القبلي.(38 )رقم: الجدول 

 : التحليل
التفاعل االجتماعي  يتبُت أف معامل االرتباط بُت القياس القبلي كالبعدم للمحور األكؿ اؼبتعلق (08 ):رقم من اعبدكؿ 

كرب قيمة، ككانت قيمتو ُب احملور الثالث أُب احملور الثاين اؼبتعلق الوحدة كاالنعزاؿ كىي  0.68ُب حُت بلغ  0.64بلغ 
أما إذا ،لكل احملاكر  0.01عند مستول داللة  0.57معامل االرتباط أما احملور الرابع فكاف  0.61اؼبتعلق بالثقة بالنفس

 0.00عند مستول داللة  0.69نظرنا إٔب القياس الكلي فاف معامل االرتباط بُت القياسُت القبلي كالبعدم بلغ 

 63ن= دراسة الصدق والثبات-8
 يبُت ارتباط عبارات ؿبور التفاعل االجتماعي قبلي :(09)اعبدكؿ رقم 

 :يمثلها الذي المحور مع عبارة كل رتباطا:الصدق -أ

 :ارتباط عبارات محور التفاعل االجتماعي

ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور األكؿ معامل أف  :(09)اعبدكؿيتضح من 
(بالدرجة الكلية للمحور ذات داللة إحصائية عند مستول داللة  التفاعل االجتماعي)

 أصدقاءأفضل أف أذباىل " 13عند العبارة 0.61حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  0.01
عند  0.44ارتباط  كبلغ أدىن معامل" اؼبدرسة أك اؼبعارؼ الذين ٓب أرىم منذ مدة طويلة

 "أشعر بالتوتر عندما ال أشارؾ اآلخرين ُب لعبهم". 40العبارة رقم 
 
 
 
 

 المحاور القياس القبلي والبعدي معامل االرتباط مستوى الداللة

 المحور األول قبلي   &بعدم  0,640 0,000

 المحور الثاني يقبل & بعدم  0,685 0,000

 المحور الثالث ا قبلي & بعدم  0,615 0,000

 المحور الرابع قبلي & بعدم  0,579 0,000

 الكلي الكلي قبلي & الكلي بعدم  0,696 0,000

 1س **0.46

 13س **0.61

 17س **0.49

 25س **0.55

 33س **0.45

 37س **0.50

 40س **0.44

 9س **0.46

 21س **0.47

 29س **0.46

التفاعل محور  1
 االجتماعي
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 (01)الجدول رقم 
   اط عبارات محور الوحدة واالنعزال   :ارتب*

يتضح من اعبدكؿ قبلي الوحدة واالنعزال  يبُت ارتباط عبارات ؿبور::(01)اعبدكؿ رقم 
( الوحدة واالنعزال معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور الثاين )( أف 01)

حيث بلغ أقصى  0.01بالدرجة الكلية للمحور ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 
:" نادرا ما أحكي نكت ألصدقائي "كبلغ أدىن معامل 38عند العبارة 0.65معامل ارتباط 

" أشعر بأين أستطيع أف أعثر عن األصدقاء عندما أحتاج 26عند العبارة رقم  0.22ارتباط 
 إليهم " 

              
 
 

                          
 (00)الجدول رقم :  

 يبين ارتباط عبارات محور الثقة بالنفس قبلي  :(00)الجدول رقم *
  :الثقة بالنفس ارتباط عبارات محور 
       ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور الثالثمعامل أف  :( 00)يتضح من اعبدكؿ  
 0.01( بالدرجة الكلية للمحور ذات داللة إحصائية عند مستول داللة  الثقة بالنفسقلة) 

" حيث بلغ  آلخرقليبلن من حُت  يتفاخر بنفسأ اليت ٓب تكن دالة" 39باستثناء  العبارة 
": كبلغ أدىن  ؿبور االىتماـب أف أكوف " ال أح 3عند العبارة 0.57أقصى معامل ارتباط 

 .15عند العبارة رقم 0.30معامل ارتباط
  

 
 
 
 
 

                               

 

 6س **0.49

 10س **0.49

 14س **0.60

 22س **0.39

 30س **0.43

 38س **0.65

 2س **0.49

 18س **0.38

 26س **0.22

 34س **0.51

الوحدة  محور 1.00
 بليق واالنعزال

 3س **0.57

 11س **0.50

 19س **0.45

 23س **0.50

 27س **0.52

 35س **0.57

 7س **0.32

 15س **0.30

 31س **0.39

 39س **0.45

الثقة محور  1.00
 بالنفس
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    :(12) الجدول رقم :                                                                                                                      

 تفضيل النشاط الفردي على الجماعي قبلي يبُت ارتباط عبارات ؿبور :(12اعبدكؿ رقم ) *
 قبلي  ط الفردي على الجماعيتفضيل النشا ورؿب عبارات طارتبا

تفضيل معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملور الرابع )( أف 01)يتضح من اعبدكؿ 
( بالدرجة الكلية للمحور ذات داللة إحصائية عند  النشاط الفردم على اعبماعي  قبلي

التعاكف " أذبنب  08عند العبارة 0.59حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  0.01مستول داللة 
" 4عند العبارة رقم   0.30مٍت ذلك" كبلغ أدىن معامل ارتباط   مع اآلخرين ما ٓب يطلب

 "اآلخرين  هذبا أعتذر عندما أرتكب إم خطأ 
 
 
 
لمقياس االنطواء حساب االتساق الداخلي بين درجات كل المحاور األربعة والدرجة * 

لمقياس ( كالدرجة الكلية 04درجات كل احملاكر )(االتساؽ الداخلي بُت 13) رقم اعبدكؿ  : االجتماعي
  االنطواء االجتماعي

أف  (02رقم:) كالدرجة الكلية لو، ك يتبُت من اعبدكؿ :مقياسال ًب حساب قيمة معامبلت االرتباط بُت ؿباكر
                                     (13: )اعبدكؿ رقم            مقياس االنطواء االجتماعي والدرجة الكلية لوبُت ؿباكر  قيمة معامل االرتباط
داللة  لعند مستو  حور الثاين كىي اكرب قيمة للم  0.83تراكحت مابُت  

كبلغ معامل االرتباط  0.76بلغ معامل االرتباط للمحور الرابع  ُب حُت 0.01
                                                        0.0الداللة  لعند مستو ،0.73ك0.77ُب احملور األكؿ كالثالث على التوإب

 
 
 

  
 
 
 
 

 8س **0.59

 12س **0.58

 20س **0.44

 28س **0.45

 32س **0.41

 5س **0.38

 4س **0.30

 16س **0.54

 24س **0.48

 36س **0.38

تفضيل   محور 1.00
 النشاط الفردي 

0.77*

* 
 بليالتفاعل االجتماعي ق محور

0.83*

* 
 بليالوحدة واالنعزال قمحور 

0.73*

* 
 قبلي الثقة بالنفس محور

0.76*

* 
تفضيل النشاط الفردي على محور 

 قبلي الجماعي

 قبلي استمارة االنطواء االجتماعي 1.00
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 (01)الجدول رقم :                 : الثبات -ب
                           ثبات عبارات ؿبور التفاعل االجتماعي  يبُت.:(03) جدكؿ رقم
                                   :ات محور قلة التفاعل االجتماعيثبات عبار 

ُب العبارة رقم كأدىن قيمة   0.57أف قيمة الثبات بلغت  :(03)يتضح من اعبدكؿ رقم 
ُب  "اؼبدرسة أك ؼبعارؼ الذين ٓب أرىم منذ مدة طويلة أصدقاءأفضل أف أذباىل  " 13

 "5 عند كل من العبارة رقم 0.61كركنباخ حُت بلغت اكرب قيمة ؼبعامل الثبات ألفا  
    0.73ُب حُت بلغ معامل الثبات للمحور ككل  9كالعبارة رقم
 
 
 
 

 :                                  بليق الوحدة واالنعزال محورثبات عبارات  *
  بليق واالنعزال الوحدة محورثبات عبارات  يبُت (04)جدكؿ رقم   

 (01)الجدول رقم :       

ُب العبارة رقم كأدىن قيمة  0.36ت أف قيمة الثبات بلغ (04)يتضح من اعبدكؿ رقم 
عند  العبارة  0.52ُب حُت بلغت أكرب قيمة ؼبعامل الثبات ألفا كركنباخ ك"  10
كىي قيمة قليلة باؼبقارنة مع  0.42ُب حُت بلغ معامل الثبات للمحور ككل  18رقم

 احملور السابق .  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم العبارة لفا كرونباخأ

 1س 0.605

 13س 0.571

 17س 0.598

 25س 0.587

 33س 0.615

 37س 0.601

 5س 0.619

 9س 0.619

 21س 0.611

 29س 0.625

 عدد العبارات ألفا كركنباخ

13621 10 

 رقم العبارة الفا كرونباخ

 06س 13414

 10س 13360

 14س 13381

 22س 13376

 30س 13404

 38س 13410

 02س 13412

 18س 13411

 26س 0.611

 34س 0.625

 عدد العبارات ألفا كرونباخ

13311 10 
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 (06)جدول رقم:                                             :              الثقة بالنفسثبات عبارات محور  *
     محور الثقة بالنفسثبات عبارات  يبُت :(04)جدكؿ رقم

ُب العبارة رقم كأدىن قيمة0.36أف قيمة الثبات بلغت  (04)يتضح من اعبدكؿ رقم 
عند   0.55حُت بلغت أكرب قيمة ؼبعامل الثبات ألفا كركنباخ  ُب"  3كالعبارة رقم  23

ة كىي قيمة قليلة باؼبقارن 0.46للمحور ككل  ُب حُت بلغ معامل الثبات 39العبارة رقم
                                                                                                           مع احملور السابق

                           
     
 
 
 

                                                     
 

 (07)جدول رقم :                                                                                                                           
                            نشاط الفردي على الجماعي :ثبات عبارات محور تفضيل ال*

 تفضيل النشاط الفردي على الجماعي:ثبات عبارات ؿبور  يبُت(05)جدكؿ رقم 
ُب العبارة رقم كأدىن قيمة   0.48أف قيمة الثبات بلغت  (16 )من اعبدكؿ رقم يتضح
اكرب قيمة ؼبعامل  ُب حُت بلغت" أذبنب التعاكف مع اآلخرين ما ٓب يطلب مٍت ذلك" 08

أعتذر عندما أرتكب إم خطأ  " 4عند كل من العبارة رقم 0.59الثبات ألفا كركنباخ 
 .   0.56ُب حُت بلغ معامل الثبات للمحور ككل اآلخرين "  هذبا

 
 
 
 
 
 
 

 رقم العبارة ألفا كرونباخ

 3س 0.369

 11س 0.397

 19س 0.422

 23س 0.396

 27س 0.391

 35س 0.368

 7س 0.467

 15س 0.474

 31س 0.442

 39س 0.559

 عدد العبارات اخألفا كرونب

0.460 10 

 رقم العبارة ألفا كرونباخ

 8س 1.487

 12س 1.491

 20س 1.536

 28س 1.528

 32س 1.533

 40س 1.562

 4س 1.590

 16س 1.507

 24س 1.525

 36س 0.571

 عدد العبارات   لفا كرونباخأ   أ
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 ككل:  المقياست ثبات عبارا

 0.81االنطواء االجتماعي ككل بلغ قياس من اعبدكؿ يتضح أف معامل الثبات ؼب
كاستنتاجا من دراسة ،كىي قيمة تعكس درجة صدؽ األداة كمبلءهتا للدراسة

معاملي الصدؽ كالثبات نستطيع القوؿ أف ىناؾ داللة إحصائية بُت كل عبارات 
األربعة مرتبطة  ساؼبقيا ؿباكرثلها، كما أف كل احملور كالدرجة الكلية للمحور الذم يب

كبالتإب نستطيع اغبكم على أف األداة تتمتع بدرجة  ،من الثبات بدرجة مقبولة اؼبقياستميز يكما   ،ول الكليةمع الدرجة 
 رجة االنطواء االجتماعي للتبلميذ.مقبولة من الصدؽ كالثبات، فبا يفيد بإمكانية االعتماد عليها لقياس د

 :اإلرشادي البرنامج-9
 : للبرنامج النظري اإلطار-9-1

 تغَتات من يعًتيها ؼبا اإلنساف حياة ُب اؽبامة اؼبراحل مناؼبراىقة اؼببكرة اؼبتزامنة مع مرحلة الطور اؼبتوسط  مرحلة تعترب
 قواه ينمو كتنطلق ىقرافاؼب اْب،... كالعقلية كالفسيولوجية اعبسمية اؼبظاىر كافة ُب النمو ُب السرعة عديدة كأنبها

 كالتعليم كالتغَت التعديل عملية فإف مبو ُب وتشخصي دامت عديدة كما مهارات ،كيتعلم كثَتة اقبازات ؿبققان  الكامنة
 . التالية اؼبراحل ُب عنهاور اؼبتوسط مرحلة الط ُب أسهل تكوف
 كحده كالغضب كالتهيج الثورة لكت من االضطراب كالتأـز مظاىر من بكثَت يصاب تلميذ الطور اؼبتوسط سلوؾ أف

 كيظل االضطرابات ىذه من بأم تلميذ اؼبراىقال يصاب ال كحىت يطلب منو، ما كل كرفض كالعصياف كالتمرد االنفعاؿ
 قبل من سواء معو التعامل ُب مراعاهتا يتعُت اليت األمور بعض ىناؾ اعبيدة، بالصحة النفسية متمتعان  كيظل سويان  سلوكو
 إهبابية أمباط ىناؾ أف معلميو كاغبقيقة يد على اؼبدرسة ُب ذلك كاف أك األسرة دائرة ُب كاألخوات األخوةكاألب ك  األـ
 سلبية كأخرل االجتماعية التنشئة عملية ُب إهبابية مناىج ككذلك ىناؾ سلبية كأخرل تلميذ اؼبراىقال مع التعامل ُب

 نتائج إٔب اإلهبابية األساليب تؤدم كما، التلميذ بشخصية ضارة نتائج إٔب األساليب السلبية ؤدمت اغباؿ كبطبيعة
 .(212،213ص، 1986زىراف،) وتبشخصي حسنو
 ليس ك يقدـ للجماعات حيث أنبيتو تكمن ىنا ك تربوم موقف على أساسا يقـو تربوية عملية اعبماعي اإلرشاد يعترب
 اإلرشاد ُب األسلوب ىذا يهدؼ، ك كالوقت هداعب ناحية من أكفر ىو ك بأكملو صف أك ؾبموعة على فينصب ،لؤلفراد
 على القدرة عدـ أك لبلمتحاف استعدادىم أك طرؽ دراستهم ُب تكوف قد اعبماعة أفراد بُت مشًتكة مشكلة ؼبعاعبة
 .) 322ص1987 ، زىراف حامد( بينها فيما متجانسة اعبماعة تكوف أف شريطة ، اْب... اػبجل أك التعبَت

 

 مجموع العبارات   لفا كرونباخأ أ

0.817 40 
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 اإلرشادي: للبرنامج مدعمةال نظرياتال -أ      

 توصل اليت النتائج كتقييم تقوًنى عل اؼبرشد ؼبساعدة كذلك ، نظرم أساس على  الغالب ُب الربنامج اإلرشادم يبٌت
 مبنيان  يكوف أف هبب الربنامج أف :اإلرشادية الربامج مصممو كيقوؿ ،تطبيقو من االنتهاء كبعد أثناء ُب الربنامج إليها
 تعليم على يركز اآلخر كبعضهم السلوؾ، كتعديل التعلم نظرية مفاىيم على يركز فبعضهم ،علمية  أسس كنظريات على

على  ارتكزأما الربنامج اغبإب فقد .إْب... كالتلوين كالرسم اللعب نظريات على يركز كبعضهم... االجتماعية اؼبهارات
 النظريات التالية :

 : السلوكية النظرية *

 اإلنساين السلوؾ أف معظم النظرية ىذه ترل حيث اإلرشادم الربنامج دعم ُب كافر بنصيب كيةالسلو  النظرية تساىم
 : اآلٌب خبلؿ من السلوكية من النظرية الربنامج يستفيد األفضل كبو تعديلو يبكن كبالتإب متعلم

  )     احملاكاة ( بالتقليد *التعليم. باؼببلحظة التعلم .* بالنمذجة التعلم *
 : بالنمذجة التعلم-

 : كىي بالنمذجة التعلم تساعد عملية اليت العوامل من ؾبموعة النموذج ُب يتوفر أف هبب أنو على باندورا كأكد
 . اؼببلحظ لدل الدافعية .ج. التعزيز .ب. النموذج خصائص .أ

 : بالمالحظة التعليم-
 : ىم اػباصة ؿبدداهتا منها لكل باؼببلحظة للتعلم  مًتابطة معرفية عمليات أربع " باندكرا " حدد كقد

 . الدافعية – اؼبعلومات إصدار إعادة – التذكَت – االنتباه
 اجتماعية مفاىيم كمهارات الطبلب إكساب أساس على تقـو االجتماعي للتعليم باندكرا نظرية أف أخَتان  كنستخلص

  .جديدة
 بالمحاكاة التعلم-

 مشاىدة طريق عن استجابة معينة فيها اؼببلحظ يتعلم اليت لعمليةا ىو احملاكاة خبلؿ من التعلم أف القاضي فَتل
 ففي مقارف معتمد سلوؾ بأهنا العملية ميللر تلك دكالرد ىظب كلقد هبا يقـو لو مثاال يتخذه ،البيئة ُب آخر شخص
 اؼبثاؿ استجابة أف لفَت  Mowerer ماكرر العآب أما ، اؼبثاؿ سلوؾ سباثل اليت االستجابة إال يتعلم ال الفرد أف رأيهما
 .)214، 212، ص  2001 سهَت،(اؼببلحظ ال نفسو اؼبثاؿ استجابة تثاب أك بأف تكافأ تعلمها للمبلحظ يبكن
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 :روجرز كارل عند الذات نظرية*
 إف ككاقعيوف، لؤلماـ يتحركوف عقبلنيوف اجتماعيوف، البشر أف تقر فنظريتو ركجرز كارؿ النظرية ىذه صاحب

 عن ناذبة فعل ردكد ىي كإمبا ضبطها، ينبغي تلقائية انفعاالت كالعدكانية ليست كالغَتة للمجتمع ضادةاؼب االنفعاالت
 فإف من الدفاعية الناس يتخلص فحينما كغَتىا، كاألمن كاالنتماء اغبب دكافع كىي منها أنبية أكثر دكافع إحباط

 ألهنا العدكانية دكافعهم لبلنشغاؿ بضبط حاجة كوفت ال كحينئذ كبناءة، لؤلماـ كمتقدمة إهبابية تكوف استجاباهتم
 تساىم اليت العوامل فهم على القدرة لديهم كاألفراد بعضها البعض، مقابل ُب للحاجات توازنا ؿبدثة ذاتيا تنظم سوؼ

كينظم  يوجو أف الطاقة لديو الفرد إف"ركجرز يقوؿ ككما الذات، ربقيق كبو اؼبيل ىو إٔب التوافق اؼبيل توافقهم،إف عدـ ُب
 ىناؾ يكوف أف إٔب ُب حاجة الفرد يصبح الظركؼ ىذه مثل غياب كُب معينة، شركطا تتوافر أف بشرط ذاتو كيضبط
 اؼبناسبة الظركؼ ؽبا هتيأ عندما البذرة بنمو ىذه اغبالة ُب طاقتو الفرد تنمية ركجرز كيشبو "خارجو من كتنظيم ضبط
 للفرد الداخلي العآب الذات كتعكس نفسو عن الفرد يكوهنا صورة ثابةدب الضركرية، كىي بالطاقة نفسها تزكد حيث
 :من كتتكوف

 فإف عامة كبصفة الفرد فعبل، يكونو ما تعٍت كىي الذات، مفهـو مركز ىي اغبقيقية الذات تعترب :الحقيقية الذات/أ
 علم من األخَتة فهذه ٍب كمن قيقية،اغب الذات عن نزيح الغطاء أف اؼبستحيل من فيصبح اغبقيقي الواقع يشوىوف األفراد
 .كحده اهلل

 ؿببوبا الفرد فإذا كاف البيئة، كمع آخرين أناس مع التفاعبلت خبلؿ من ينمو اعبانب ىذا إف:المدركة الذات/ب
  .لو قيمة ال أنو على ذاتو سَتل لو فإنو قيمة ال أك أنبية ال أنو فردا تعلم كإذا كذلك، ترل الذات فإف كمقبوال

 وباكؿ الفرد فإف معظم األحياف كُب خاصة، بطريقة فيو يفكركف اآلخرين أف على الفرد يدرؾ :االجتماعية لذاتا /ج
 بُت فجوة ىناؾ تكوف عندما الداخلية الصراعات كتنشأ .اآلخرين جانب من التوقعات ىذه مستول إٔب يعيش أف

 .االجتماعية كالذات اؼبدركة الذات

 الذات كتعكس .من الذات اؼبثإب اعبانب ىو كىذا ربقيقها، إٔب يتطلعوف طموحات ؽبم اداألفر  إف :المثالية الذات/د
 حىت التطور ُب كتستمر الطفولة ُب تبدأ اؼبثالية الذات إف  havgurst ىافجورست كيقوؿ يعملو أف اؼبرء يود ما اؼبثالية
 .)235،1994الشناكم، (اؼبتأخر اؼبراىقة
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أثناء حصة الًتبية  ؾبموعة من اػبدمات اإلرشادية من خبلؿ عملية تربوية اسة اغباليةللدر  يتضمن الربنامج اإلرشادم
 من طرؼ الباحث دبساعدة مستشار التوجيو . أقبزالبدنية كالرياضية  ُب إطار برنامج إرشادم ؿبدد 

وم اؼبشاركة فيها بشكل كعلى الطاقم الًتبُب اؼبيداف الًتبوم، ىناؾ حاجة ملحة إٔب الربامج اإلرشادية بعد إدراؾ أف 
كلقد حاكؿ الباحث ُب دراستو ىذه تقدًن  ،اػبربات كاؼبعلومات ُب ؾباؿ اإلرشاد باكتسابيتأتى ذلك إال  فعاؿ كال

كؿباكلة تطبيقو  كالذم يتوافق مع أىداؼ اغبصة مبوذج لربنامج إرشادم مكيف خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية
بصفتو  اإلرشادية ُب ىذه العمليةبالتنسيق مع مستشار التوجيو ؾ أستاذ الًتبية البدنية على عينة من التبلميذ كإشرا

                                                                 .االجتماعي لدل التبلميذ االنطواءبصفتو اؼبسًتشد كىذا للتخفيف من درجة  لتلميذاؼبرشد كا

أثناء  ومستشار التوجي اليت يطبقها األستاذاألساليب كالفنيات ؾبموعة من الطرؽ ك  ضمنتتكخطة الربنامج اإلرشادم 
الذم يعترب إحدل طرؽ اإلرشاد النفسي من منطلق أف الفرد كائن  حصة الًتبية البدنية تدخل ُب إطار اإلرشاد اعبماعي

 َت من اػبصائص كاألمباط السلوكية                                 يعيش دبنعزؿ عن اعبماعة بل يشًتؾ مع اعبماعة ُب كث بطبعو فهو ال اجتماعي

تتم عملية اإلرشاد مع اعبماعة كوحدة لذلك هبب أف يعرؼ كل فرد ُب اعبماعة أىداؼ العملية اإلرشادية كأسلوب 
                                                                 .( 111،112:ص2002إخبلص ؿبمد ،العمل كمسئوليات كل فرد منهم )

بُت أعضاء اعبماعة )القسم أكالفوج  االجتماعيكعليو يسعى األستاذ ُب إطار الربنامج اإلرشادم هتيئة اجملاؿ للتفاعل 
ف يكوف على كأاؼبناقشة ،بل  هبب عليو تشجيع األعضاء على النشاط كاؼبشاركة اإلهبابية ،  احتكار(كعليو مراعاة عدـ 

 . اية بسيكولوجية اعبماعة)القسم أك الفوج (كدينامكيتهاعلم كدر 
مع األفراد الذين   كيستخدـ ىذا النوع من اإلرشاد اإلرشاد الموجوكمن بُت الطرؽ اؼبستخدمة ُب الربنامج اإلرشادم           

 ةاؼبسؤكليكبَت من   األستاذ ُب اإلرشاد اؼبوجو بتحمل جانب ـكيقو  ،إليها مكيطلبوهنا الحتياجهتنقصهم اؼبعلومات 
كتفسَت الصراعات  كشفاإلرشادية على أساس افًتاض أف لديو خربة كاسعة كمعلومات كافية كقدرة على  

                                                                                                     . .(111،112:ص2002)إخبلصمحمدؾالسلو 
 ةإليها دبساعد إطار الربنامج أف يقـو بدكر إهبايب ُب عملية اإلرشاد كيقدـ للتلميذ اؼبعلومات اليت وبتاج على األستاذ ُب
، كما أنو يستثَت حاجاتو كدكافعو ،كيقدـ لو اغبلوؿ كالنصائح اؼبباشرة كيضع لو اػبطط كيناقشو ُب مستشار التوجيو
 .مو كيقـو بذلك مستخدما خرباتو كعل بو ةالقرارات اػباص

يعتقد البعض أف اإلرشاد النفسي خدمات أك عملية البد أف تتم ُب مراكز إرشادية ....أك ُب عيادة نفسية كىو اعتقاد   
خاطئ صوابو أف اإلرشاد النفسي خدمات أك عملية تقدـ ُب أم مكاف مناسب كيضمن قباحها سوءا كاف مركز إرشاد 

 ة الفرد على تعديل كتغَت كضبط سلوكو لكي يصبح سلوكو فعاالكذلك من أجل مساعد،أك عيادة نفسية أك مدرسية 
  ئكىو اعتقاد خاط ،يعتقد البعض أف اإلرشاد خدمات أك عملية تقدـ إٔب اؼبرضى كأصحاب اؼبشكبلت فحسب 

البعض أف اإلرشاد قاصرا على اغبياة  ديعتق أيضا، صوابو أف اإلرشاد النفسي خدمات أك عملية تقدـ إٔب العاديُت
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صوابو أف اإلرشاد النفسي ليس على اغبياة االنفعالية للعميل فحسب   ئنفعالية للفرد فحسب كىو اعتقاد خاطاال
 .(47 ،46ص  ،2003 ،) ؿبمد علي كامل ياكلكنو يتناكؿ صبيع جوانب شخصيتو ككل جسميا عقليا كاجتماعيا كانفعال

 البرنامج اإلرشادي من الناحية  العملية  -ب      
 وعة من حصص الًتبية البدنية كالرياضية تتضمن: ىو ؾبم   
ؾبموعة من األلعاب تزيد من التفاعل االجتماعي بُت التبلميذ كتقلل من درجة الوحدة  ىي: *األلعاب االجتماعية 

 ذبعل التلميذ يندمج ُب اللعب  اعبماعي.  ك كاالنعزاؿ
ختلفة كتزيد من مهاراهتم الفنية كقدراهتم البدنية مع :كىي ألعاب تعمل على تنشيط أجهزة اعبسم اؼب*األلعاب الحركية 

 تنمية مهاراهتم االجتماعية كاػبلقية.
تكوف من طرؼ األستاذ كمستشار التوجيو كالقياـ جبلسات إرشادية صباعية ُب زمن قصَت أثناء *التدخالت اإلرشادية :

لفورية بشأف صحة أك خطأ السلوؾ الذم يظهره كؿباكلة حصة الًتبية البدنية كالرياضية كتزكيد التلميذ بالتغذية الراجعة ا
 أف يضمن لكي الواحدة، اجملموعة تبلميذ بُت األدكار توزيع األستاذ ك على فيوتثبيت السلوؾ االجتماعي اؼبرغوب 

 أفراد بُت فتّعيُت األدكار ، كىكذا مسئوال أك مسجبلن  أك قارئان  يكوف كأف بدكره طالب كل يسهم ك بالعمل سويان  يقوموا
 متجانسة غَت فرؽ ُب كينظمهم التبلميذ كيقسم األستاذ.بينهم اإلهبايب اؼبتبادؿ االعتماد يعزز الواحدة اجملموعة
 ُب ؾاكاالشًت  اجملموعة، ُب نفس زمبلئو مع اإلهبايب كالتفاعل اؼبساعدة بتقدًن اجملموعة ُب تلميذ كل يلتـز أف هبب،غالبان 

اؼبشًتؾ ك  اؽبدؼ لتحقيق البعض لبعضهم اؼبساعدة كالدعم كتقدًن لؤلخر، فرد كل كتشجيع التعلم، مصادر استخداـ
 .اجملموعة أفراد لبقية جيدان  كاالستماع .األشخاص كليس األفكار تشجيع التبلميذ على نقد

 خطوات تنفيذ البرنامج اإلرشادي -9-2 
 :تحديد أىداف البرنامج -أ

 اػبربات تقدًن فيو كيتم مكتوب للربنامج، زبطيط كضع تتضمن اإلرشادم الربنامج بناء خطوات من همةم طوةخ تعترب
 أىداؼ إٔب العامة األىداؼ ترصبة خبلؿ من يتم ذلك حبيث الربنامج، أىداؼ ػبدمة العلمية كاػبلفيات النظرية
 ُب شارؾ ُب الربنامج أك األستاذ اؼب اؼبرشد توجو اليت ىي األىداؼ هاؼببلئمة كىذ اؼبناسبة األساليب كاختيار إجرائية،
 .األىداؼ ربقيق على متساعدى اليت اتكاالسًتاتيجي ةاإلرشادي اليباألس اختيار
 :التالية ُب النقاطاإلرشادم تلخيص أىداؼ الربنامج  كيبكن

 التخفيف من درجة االنطواء االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط 
 الذات ربقيق أماـ العوائق كإزالة سليم بشكل ضجالن اجتماعيا ُب التلميذ اؼبنسحب كاؼبنطوم مساعدة.  
 سابقان  تعلمها اليت اػباطئة السلوؾ أمباط صبيع من التلميذ ربرير. 
  كلآلخرين لذاتو تقببلن  أكثر كجعل التلميذ اؼبنطوم اجتماعيا . 
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   . إعطاء أنبية لكل نشاط يقـو بو التلميذ اؼبراىق 
 اء العمل تزيد من تفاعلهم االجتماعيإسناد أدكار كتكليف التبلميذ دبهاـ أثن. 
 إعبلـ التبلميذ دبحتول التعلم بإنشاء عقد معنوم بينهم ك بُت األستاذ. كمستشار التوجيو.  
 انتهاج العمل باألفواج كاختيار الطريقة النشيطة ك التعاكنية اليت تسمح بتجنب العمل الفردم.  
  التضامن ك اإلدماج عن طريق التوجيو ك اإلرشاد اختيار كضعيات تعليمية تقتضي التعاكف ، التشاكر ،

 التدخل الذكي اؼبباشر أك الغَت اؼبباشر.
 التنويع ُب الوضعيات التعلمية ، منطلقها األساسي اغبركة الطبيعية كالتقليل من الفركقات الفردية.  
 الطبلب لدل صورهتا كربسُت الذات كتدعيم بالنفس الثقة تنمية. 
  التنسيق بُت أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية  كمستشار التوجيو ك تشكيل فريق تربوم خلق جو من التعاكف ك

  .فعاؿ جملاهبة اؼبشاكل النفسية كاالجتماعية اليت يعاين منها  التلميذ اؼبراىق

 :وتقويمو البرنامج متحكيو  رأي السادة الخبراء -ب

 مصداقيتو من التأكد أجل من عدة إٔب جهات منو نسخة حثأرسل البا األكلية، بصورتو اإلرشادم الربنامج إعداد بعد
 كاألساليب ، التعليمي كمستواىم كجنسهم كعمرىم ،منو للفئة اؼبستفيدة كمناسبتو اؼبطلوب، التغَت إحداث على كقدرتو

العملية  على القائمُت كخربة للتطبيق، اؼبناسبة البيئية كإجراءات تنفيذه كالظركؼ فيو، اؼبستخدمة النفسية كاؼبقاييس
 العاـ اإلطار مع العلمية متفقة خلفيتهم تكوف الذين كخصوصا التقوًن عملية على القادرة اعبهات ىذه كأىم.اإلرشادية

 اإلرشادية كُب الربامج بناء ُب اؼبختصوف للربنامج كقد عرض ؿبتول الربنامج على ؾبموعة من األساتذة اعبامعُت كاػبرباء
 كتطبيقو توصيات األساتذة احملكمُت  على بناء الربنامج على اؼبناسبة التعديبلت بإجراء نامجالرب  ُمعد يقـو سبق ما ضوء
 سوؼ اليت للعينة كمناسبتو صدقو من للتأكد كاؼبشكلة حيث العمر من اؽبدؼ عينة مع تتشابو  أكلية ذبريبية عينة على
 الربنامج على التعديبلت إجراء كبعد ،ناجحة قةبطري تطبيقو دكف ربوؿ اليت كاؼبشكبلت التطبيق، كشركط عليها يطبق
 .لبلستخداـ جاىزان  الربنامج يصبح السابقة كاػبطوة اػبطوة ؽبذه نتيجة

 :اإلرشادي اإلرشادية المستخدمة في البرنامج الفنيات و األساليب-ج

 الفنيات تتضمن كتوجيو مستشار الك  األستاذاؼبستخدمة ُب الربنامج اإلرشادم تتم من طرؼ  اإلرشادية الفنيات أغلب
 :السلوكية

:يستخدـ مصطلح النمذجة إلشارة إٔب سلوؾ الفرد الذم نبلحظو ، أم الذم يعمل كنموذج ، كيرتبط  النمذجة*
مصطلح النمذجة دبصطلح التقليد كىو مصطلح يطلق للداللة على سلوؾ اؼبتعلم الذم يبلحظ سلوؾ معينا كيقـو 
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أيضا دبصطلح التعلم باؼببلحظة كالذم يطلق للداللة على التعلم الذم وبدث  طرتببتقليده كىو يعكس األداء ، كما ي
 على التقليد الفورم . يشتمل،كقد يكوف األداء ُب ىذه اغبالة الحقا كال  اآلخرينمن مبلحظة 

حىت يتمكن قـو بدكر اؼبقاد كىكذا يالدكر أك تبادؿ األدكار فمن قاـ بدكر القائد  ب:يقـو األستاذ بقل لعب الدور*
 الباحث من الًتكيز على السلوؾ اؼبطلوب ،كلتوجيو أنظار التبلميذ إٔب أنبيتو.

كقد استخدـ الباحث ىذا األسلوب مع التبلميذ أثناء أداء األنشطة الرياضية ، كذلك من خبلؿ قياـ التبلميذ هبذه  
 ،كتشكيل ، اؼبوجب التعزيز االجتماعية، راتكتعليم اؼبها ،األدكار كصوال لتحقيق السلوؾ االجتماعي التواصلي اؼبنشود

 .السلوؾ اإلهبايب 
:عن طريق مساعدة التلميذ على أداء سلوؾ ٍب ؿباكلة تدعيمو حبيث يصبح أكثرا عزما على ؿباكلة الفعل نفسو الحث*

 :كقد ًب تطبيق أنواع من اغبث منها 
ك أطرافو أك للقياـ بالفعل الذم نريد منو أف يقـو بو *اغبث الفزيقي : كفيو يتم توجيو التلميذ باستخداـ األيدم لتحري

 .أك تعلمو 
اإليباءات مع  *اغبث من خبلؿ اإليباءات :تساعد اإليباءات التلميذ على فهم ما نريد عملو ، كغالبا ما تستخدـ
  .إيباءاتالكلمات لتوضيح اؼبعاين كهبب اغبذر من استخداـ إيباءات كثَتة قبل أف نتأكد أف التلميذ يفهم ىذه 

*اغبث اللفظي :استخدـ الباحث كمستشار التوجيو ىذه الفنية أثناء اعبلسات غبثهم كتشجيعهم على االندماج 
  .حسن عن أعضاء الربنامج اإلرشادم  انطباعكالتفاعل مع أقراهنم كحىت يتكوف 

 زمن ومكان تنفيذ البرنامج:-د  
بية مدة شهرين كنصف اعتبارا من الفصل الدراسي األكؿ أم من بداية تطبيق الربنامج على أفراد اجملموعة التجري استغرؽ
بواقع حصة ُب األسبوع مدهتا ساعتاف كطبق الربنامج ُب متوسطة سحواف ( 2013)إٔب غاية ديسمرب (2013)أكتوبر 

 بن عزكز بدائرة أؾبدؿ  كالية اؼبسيلة.

 البرنامج وضعها الباحث لبناءالتي أسس  -ه
 : اآلتية األسس على غبإبرشادم اإلا جالربنام بناء يقـو
 .يتناسب مع سن كقدرات التبلميذ  جيد بأسلوب كاستخدامها كاللمسية كالبصرية السمعية باؼبثَتات مليئة بيئة توفَت *
   .خبلؿ حصص الًتبية البدنية كالرياضية اؼبمارسة األنشطةمع  الربنامج يتناسب أف *
 .كاغبجمكاللوف  الشكل ُب اؼبستخدمة كالوسائل األدكاتك  التدريس طرؽ ُب التنوع مراعاة *
 اؼبتاحة اؼبواد من التبلميذ كاالستفادة لدل كالسركر اؼبرح عنصر تضيف اليتمية يالتعل اؼبواقف إهباد على العمل *

 احمليطة  البيئة ُب كاؼبتوفرة
 األمر لـز إذا التعديبلت بإدخاؿ يسمح حيث باؼبركنة، الربنامج يتسم أف *
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 اؼبركب إٕب البسيط كمن الصعب إٕب السهل من كاألنشطة بالتمرينات التدرج مراعاة *
 إعطائو اللعب مع من من الوحدة كاالنعزاؿ ك اػبوؼ ربرره كاليت الطفل قدرات تتحدل اليت كاؼبهارات األلعاب ختيارا *

  .األلعاب كخلق التفاعل بُت التلميذ ىذه ُب للنجاح الفرصة
كالتشجيع لزيادة الثقة بالنفس لدل التبلميذ خصوصا اؼبنطوين  اؼبرح أسلوب كاستخداـ كاؼبثابرة الصربب التحلي هبب *

 منهم. 
تقليد اؼبعلم أك األستاذ كتعلم  خبلؿ من يتعلموا ألهنم نظران  اؼبختلفة، اؼبهارات ألداء اعبيد النموذج استعماؿ هبب *

  .السلوؾ اإلهبايب أثناء التفاعل بُت التبلميذ
الربنامج كاستغبلؽبا ُب تقدًن اإلرشادات حوؿ التواصل كحوؿ مهارات  تنفيذ أثناء الراحة بفًتات االىتماـ هبب *

 االتصاؿ.
* أف يتضمن الربنامج تدخبلت إرشادية من طرؼ األستاذ كمستشار التوجيو كتساىم كتزيد من تفاعل التبلميذ كزبفف 

 من درجة االنطواء االجتماعي لديهم. 
 :اإلرشاديالبرنامج  محتوى-9-3            

(حصص تتضمن 09)يتضمن ؿبتول الربنامج اإلرشادم ؾبموعة من حصص الًتبية البدنية كالرياضية كاؼبقدر عددىا              
كاليت تزيد من التفاعل االجتماعي بُت التبلميذ ،كتقلل من درجة االنطواء  ةعة األلعاب االجتماعية كاغبركيؾبمو 
كذبعل التلميذ يندمج ُب اللعب اعبماعي كاأللعاب اغبركية كىي ألعاب تعمل على تنشيط أجهزة اعبسم  ،تماعي االج

عن طريق التدخبلت  اكثباهت ةاؼبختلفة كتزيد من مهاراهتم الفنية كقدراهتم البدنية مع تنمية مهاراهتم االجتماعية كاػبلقي
دية من طرؼ األستاذ كمستشار التوجيو كما ىو موضح ُب برنامج اإلرشادية كاستخداـ األساليب كالفنيات اإلرشا

 اغبصص اؼبقًتحة .

جلسة مع التبلميذ من طرؼ األستاذ كمستشار برؾبة ًب  ،ربنامج كاغبصص التطبيقية للربنامج القبل البدء ُب تنفيذ               
ساليب التعامل كالتفاعل فيما بينهم كؿباكلة ذبسيدىا دؼ تعريفهم بأهبالتوجيو ىذا لتوطيد العبلقة بينو كبُت التبلميذ ك 

 ككاف ؿبتول اغبصص على الشكل التإب:   ،خبلؿ األنشطة الرياضية اؼبدرجة ضمن حصص الًتبية البدنية كالرياضية
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 (31فنية)اللبطاقة ا                                                         

 

                                              

 

                                

السنة : المستوى

 متوسط الثانية

 مكان العمل :متوسطة سحوان بن عزوز عدد لتالميذ : التاريخ: ساعتان:   مدة اإلنجاز فردي وجماعي النشاط البدني:

 كي واللفظي أمام الغيرة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر المشاركة النشيط الكفاءة المرحلية
 ية في حاالت تقتضي التعاون والمواجهة اإلجتماع الحركيةو القدرة على توظيف المهارات التعلميالهدف 

 واألساليب والفنيات المستخدمة التدخالت اإلرشادية ط النجاح وشر ظروف اإلنجاز المراحل

 
المرحلة 

  التحضيرية

التحفيز على *  د(05) اإلرشادمهبدؼ الربنامج  التذكَت د(*04) اؼبناداةك  *التحية 
  د(15)اص عن طريق ألعاب شبو رياضية تسخُت عاـ ٍب تسخُت خ *العمل اعبماعي.  

 السلوؾ االجتماعي ب كل ما يتعلق  التوجيومستشار يدكف كيسجل اؼبرحلة ىذه  أثناء
كتصنيف مشكبلت التبلميذ من  لتبلميذ أثناء ىذه اؼبرحلة كؿباكلةكطبيعة التفاعل بُت ا

  .خبلؿ تشخيص طبيعة السلوؾ كتصنيفو 

الكامل لؤلداء  *االستعداد
بة ُب العمل  كالًتكيز كالرغ

على التدخبلت اإلرشادية 
كالشرح لتوجيو  اؼبستشار 

 اؼبوجز كاؼببسط

 
 غَت فرؽ ُب كينظمهم التبلميذ اؼبعلم، يقسم*

 .غالبان  متجانسة
على العمل عبماعي كالتعاكف تعليم اؼبهارات  الحث:*
 كتعزيزىا الجتماعيةا
لعاب إثراء اؼبشاركة االجتماعية بُت التبلميذ ُب األ*

كتنمية اغبوار  االجتماعية،كتنمية اؼبسئولية  كاألنشطة،
بُت التبلميذ أنفسهم ، كبينهم كبُت أفراد آخرين خارج 

الفصل كخارج اؼبدرسة ، كتنمية الرغبة ُب مشاركة 
اآلخرين من خبلؿ دكر القيادة داخل الفصل أك أثناء 

 أداء نشاط ما
منػػػػػاداة التلميػػػػػذ كالبعػػػػػد عػػػػن  ظبػػػػوابمنػػػػػاداة  كػػػػل تلميػػػػػذ *منػػػػا   

باأللقػػػػػػاب ، خاصػػػػػػة الػػػػػػيت تشػػػػػػعر التلميػػػػػػذ بػػػػػػالنقص أك 

 باظبػػواػبػػزم ... اْب وبػػاكؿ كػػل تلميػػذ أف ينػػادم زميلػػو 

يع ج:ؿباكلػػػػػػة تشػػػػػػ لعــــــب الــــــدور*  كلػػػػػيس بلقبػػػػػػو فقػػػػػػط

كقيػػػػادة فريػػػػق التشػػػػجيع كؿباكلػػػػة   التبلميػػػػذ أثنػػػػاء اؼبنافسػػػػة

 .اؼبنافسة  كذلك دمج التبلميذ اؼبنعزلُت ُب ىذه

ثنػػاء أالتبلميػػذ :بعػػد تشػػخيص سػػلوكيات نمذجــة ل*ا   تقدد 

ع كؿباكلػة دمػج التبلميػذ ُب ياؼبنافسة كقيػادة فريػق التشػج

يقػػػػـو األسػػػتاذ بإظهػػػػار التبلميػػػػذ اللػػػػذين  ،ىػػػذه اؼبنافسػػػػة

أثنػػػػػاء اغبصػػػػػة ،ككػػػػػذا  اسػػػػػلوكا اجتماعيػػػػػا إهبابيػػػػػ اأظهػػػػػرك 

ىػػا كعػػدـ اتشػػجيع بػػاقي التبلميػػذ علػػى االنػػدماج ُب ؿبتو 

 إقبػػاز كػػل اؼبهػػاـ اؼبدرجػػة ُب اؼبواقػػف اػبػػوؼ كالػػًتدد ُب

 التعليمية.

من ناحية التواصل تقييم التفاعل بُت أعضاء كل فوج *
 كالتفاعل كردكد الفعل أثناء الفوز أك اػبسارة

ك تصرفات التبلميذ خبلؿ عملية  تسلوكياتقييم *
ك ذباكب التبلميذ  بفهم كاستيعاتقيم مدل ك  التعلم

 و كتدخبلتو اإلرشادية .مع إرشادات مستشار التوجي

 
 
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 
 

 

لعبة حركية األرنب كالثعلب(:يقف كل فريق خلػف اػبػط احملػدد :) (01(الحالة التعلمية
أرنػػب ذبػػرم  لػػو تتقػػدـ األرانػػب بػػالقرب مػػن خػػط الثعالػػب كعنػػدما ينػػادم األسػػتاذ إجػػرم يػػا

ألرنػػب تصػػبح ثعلػػب كتسػػتمر اللعبػػة اػبػػط احملػػدد ؽبػػا كعنػػدما سبسػػك ا األرانػػب ؿباكلػػة ذبػػاكز
   د(12)األداء باستخداـ الكرة تنويع ،يبقى أم أرنب تعاد اللعبة بتبديل األفواج حىت ال

لعبػػػة حركيػػة كػػػرة النػػػداء يقػػف التبلميػػػذ ُب دائػػرة كيقػػػف الرامػػػي ُب :)(02(الحالــة التعلميـــة 
 االسػمصػاحب الكرة ألعلػى كينػادم أسػم أحػد التبلميػذ وبػاكؿ الطفػل  كسطها حيث يرمي
علػػى األرض ٍب الزيػػادة ُب صػػعوبة التمػػرين كىػػذا  كاحػػدة مػػرة دادىاتػػار  أف يبسػػك الكػػرة بعػػد

     د(15)اء دبسك كرتُت أك ثبلثدبسك الكرة كىى ُب اؽبو 
ــة يقػػف كػػل فريػػق خلػػف اػبػػط احملػػدد لػػو كعنػػد  طكالتنطػػي:  لعبػػة اعبػػرم (30(حالــة التعلمي

لكػػرة ككضػػعها ُب حلقػػة تبعػػد خػػط االنطػػبلؽ اإلشػػارة وبػػاكؿ كػػل عنصػػر مػػن الفػػوج تنطػػيط ا
 د(15) ربسب نقطة لفوجو مًت اؼبتنافس الذم يضع الكرة أكال12إٔب 10مسافة 
 زيادة اؼبسافة، سبرير الكرة كاستقباؽبا كضع أقماع ،حواجز، ُب مسار اعبرم : ُبالتنويع

سػػوف كالفػػوجُت منافسػػة رياضػػية بػػُت األفػػواج ُب كػػرة اليػػد فػػوجُت يتناف:(40(لحالــة التعلميــة
اؼبتنافسػوف  األفػواجصػبح ييشجعوف األفػواج اؼبنافسػة بعػدىا يتبػادؿ األفػواج األدكار ف اآلخرين
 . د(20)األستاذ حكاـ كعبنة لتسيَت كتنظيم اؼبنافسة من التبلميذ  يعُتف مشجعو 

السػػليب  كاسػػتبداؿكؿباكلػػة لفػػت التبلميػػذ لسػػلوؾ اإلهبػػايب كالسػػليب، مػػع تثمػػُت اإلهبػػايب منػػو 
   د(10) تدرهبيا.

 
بالكامل  التلميذيتفاعل  أف*

أثناء األداء  األخريُتمع 
 كيرغب ُب تكرار التمرين 

أف يظهر الرغبة ُب اؼبشاركة *
كالعمل على حفظ أظباء 

 الفوج 
أف يتمكن من ربدم  *

 نافسة.اؼبخبلؿ الصعوبات 
أف يظهر صوت مسموع *

 ككاضح
*إظهار سلوكيات إهبابية 

ز أك اػبسارة سواء أثناء الفو 
 كتقبل اؽبزيبة احًتاـ   اػبصم

* الدافعية ك الرغبة ُب 
التحكيم كاالنضماـ إٔب عبنة 

 التنظيم دكف تردد 

 
 

المرحلة 
 الختامية

 
   د(05)ؿبلخالطبيعة كالرجوع إٔب اغبالة  االسًتخاءمن اؼبنافسة ك بعد سبارين  االنتهاءبعد *

السلوؾ  جيو يقدـ مبلحظات حوؿكمن خبلؿ جلسة إرشادية مع مستشار التو 
اإلهبايب أثناء اؼبواقف التعليمية كأثناء اؼبنافسة كتقدًن النموذج اإلهبايب كتنبيو  االجتماعي

م األداء من طرؼ األستاذ ي.*تقي  د(15األخرل. )التبلميذ إلعادة تكراره ُب اغبصص 
 (د05لحصة القادمة)من الناحية السلوكية كالفنية كتقدًن النصائح. *ربضَت التبلميذ ل

 

الثقة ك االحًتاـ اؼبتبادؿ *
 لتعلم مهارات جديدة

 تقييم اؼبعارؼ ىالقدرة عل*
لقدرات كاؼبهارات اك 
ها تؼبوظفة من أجل تنميا

 .الحقا
الوضع كالوسائل تكييف *
اؼبهارات اغبركية اؼبهارية ك 

  كاالجتماعية
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 :التاريخ :عدد لتالميذ :متوسطة سحوان بن عزوز مكان العمل ساعتان :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني مستوى السنة الثانية متوسط
 أمام الغيرضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي  النشيطة  المشاركة  الكفاءة المرحلية

 التوازن ، احترام الغير ، التضامن و التعاون وروح المسؤولية و المبادرة تدعيم قدرات االتصال و التكيف الجماعي ، لتعلميالهدف ا

 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 
 

المرحلة 
 التحضيرية 

التحفيز على العمل *  د(03*شرح ىدؼ اغبصة) د(04) اؼبناداة*التحية ك 
استنادا عن ؼببلحظات اليت دكهنا   التوجيويتدخل مستشار   ،بعد ذلك اعبماعي

من ناحية التواصل  مسابقا كإعطاء فرصة لتبلميذ ُب التعبَت عن مشكبلتك
كاؼببادرة ك التفاعل فيما بينهم كإعطائو اغبلوؿ اؼبناسبة غبلها استنادا على 

تسخُت عاـ ٍب * د ( )  10اؼببلحظات اليت دكهنا خبلؿ اغبصص السابقة ) 
    د(15)تسخُت خاص عن طريق ألعاب شبو رياضية 

على ربقيػق الػذات  ة التبلميذكمساعد*

كتقويػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعور باالنتمػػػػػػػػػػاء للفصػػػػػػػػػػل 

اجتماعيػػػػة كاؼبدرسػػػػة، كحػػػػل مشػػػػكبلت 

 العزلة االجتماعيةاالنطواء ك  مثل 

 اجملموعة ُب طبلبال عدد اؼبعلم يقرر*
 ؾبموعات بتكوين يبدأ أف كيفضل ،الواحدة
 بزيادة يبدأ ٍب ثبلثة، أك طالبُت من صغَتة
 تارامه على الطبلب يتدرب حُت العدد
 ُب طبلب ستة العدد يصل أف إٔب التعاكف
 .الواحدة اجملموعة

إثراء اؼبشاركة االجتماعية بُت التبلميذ ُب *
سئولية كتنمية اؼب كاألنشطة،األلعاب 
كتنمية اغبوار بُت التبلميذ أنفسهم  االجتماعية،

أفراد آخرين خارج الفصل  وبينهم وبين، 
، كتنمية الرغبة ُب مشاركة  وخارج المدرسة

اآلخرين من خبلؿ دكر القيادة داخل الفصل 
 أك أثناء أداء نشاط ما

تزكيد التلميذ بالتغذية الراجعة الفورية بشأف *
ذم يظهره التلميذ صحة أك خطأ السلوؾ ال

طرؼ األستاذ أك مستشار  أثناء اغبصة من
 فيما وبص السلوؾ اؼبنطومالتوجيو 

تبلميذ لتعليق عن اؼبباريات أثناء لفرص ل منح*
تشجيع التبلميذ اؼبنعزلُت كاػبجولُت ُب *اؼبنافسة

  إٔب عبنة التحكيم أك التنظيم االنضماـ
 

* تسجيل اؼببلحظات حوؿ ذباكب التبلميذ 
اؼبواقف التعلمية كاؼبهاـ اؼبسندة إليهم مع 

التبلميذ  تالسلوكياكمدل فعالتها ُب تعديل 
من ناحية السلوؾ اؼبنطوم كدؾبهم ُب 

 النشاطات
 
 
تقييم مدل تقدـ مستول التبلميذ من * 

الناحية الفنية كاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 
 .اغبصة اؼباضية بمقارنة  االجتماعية

 

 
 
 
 

 
 

المرحلة 
 رئيسية ال
 

 الضابطالضابط كاللصوص( يبثل تلميذ دكر  اغبركية العبة):01الحالةالتعلمية
كمعو ثبلث عساكر كباقي التبلميذ لصوص يتمركزكف ُب دكائر أك خلف خطوط 

كُب  لدكائر أخر ُب  للدخوؿلصوص ىبرجوف من دكائرىم  الضابطكعندما ينادم 
أخر لص يقبض  ،ُب السجن  ككضعهموباكؿ العساكر القبض عليهم  تىذا الوق

أك أقماع اك  زحواججعل :لتنويعا كىبتار ثبلث عساكر معو ضابطعليو يصبح 
 (د12).حلقات ُب مسار اعبرم قبل الوصوؿ إٔب الدكائر 

لعبة صبع الكنوز يقسم الفوج إٔب قسمُت أحدنبا يسمى :20الحالةالتعلمية
منطقة معينة توضع  حراس البحر كاألخر يسمى القراصنة يتمركز كل منهما ُب

بينهما كرات )كنوز( عندا ظباع السافرة وباكؿ القراصنة أخد الكرات كوباكؿ 
حراس البحر ؼبسهم كمن يلمس يصبح من اغبراس يبكن للقراصنة ربرير األسرل 

استخداـ األقماع ككنوز ك قذؼ الكرات كبو  :التنويعبتقدًن كنوز غبراس البحر  
 د(12القراصنة غبراسة الكنوز  )

اكلة إسقاطها كضع أقماع مقابل كل فوج كؿب لعبة البولُت ():30الحالةالتعلمية
:ُب التمرير  التنويعقبل الفوج األخر ترد الكرة عن طريق التمرير من طرؼ الزميل 

أك جعل حاجز بشرم بُت الرامي  عُب زيادة اؼبسافة كُب عدد األقما 
  د(20)كاألقماع

األستاذ  يعُت ياضية بُت األفواج ُب كرة اليد منافسة ر :(40(الحالة التعلمية 
   د(20)آخركفحكاـ كعبنة لتسيَت كتنظيم اؼبنافسة من التبلميذ 

 ك إشراكو ُب حل اؼبسائل*
عطائو فرص احملاكلة ، مع إثارة إ
كتبصَته بأنبية البدء قبل  وتباىان
، ٍب البدء سلوؾ االجتماعي ال

باؼبسائل اليت يستطيع حلها 
بنفسو بالتدرج ليكتسب ثقة 

نصل إٔب اؼبسائل الصعبة اليت 
  .هبد فيها التحدم كالتفكَت

*إظهار سلوكيات إهبابية سواء أثناء 
الفوز أك اػبسارة كتقبل اؽبزيبة احًتاـ   

 اػبصم
* الدافعية ك الرغبة ُب التحكيم 
 كاالنضماـ إٔب عبنة التنظيم دكف تردد
* انضماـ تبلميذ جدد للجنة التنظيم 

  ة ُب ذلكمع رغب

 
 

 المرحلة الختامية

  كمن خبلؿ جلسة  د(05) الطبيعية   بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة *
ُب   االجتماعيإرشادية مع مستشار التوجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ 

اؼبواقف التعليمية كأثناء اؼبنافسة كتصحيح األخطاء السلوكية اليت ارتكبت كتقدًن 
*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية   د(15)لسليم كاإلهبايب ، النموذج ا

 .  د(05)من طرؼ األستاذ 

لقدرات اك  تقييم اؼبعارؼ*القدرة على 
 هاتؼبوظفة من أجل تنميا كاؼبهارات

 رضادراؾ مستول إكإدراؾ النقائص *
كبو ؿبتول اؼبواقف ك  التبلميذ

 التدخبلت 
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 :التاريخ :عدد لتالميذ :متوسطة سحوان بن عزوزمكان العمل ساعتان :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني مستوى السنة الثانية متوسط
 رالنشيطة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي أمام الغي  المشاركة الكفاءة المرحلية

 والنجاح في ذلك  التلميذ ألداء مهام قيادية بممارسات سلوكية فعلية استعدادتنمية  لتعلميالهدف ا

 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 
 

المرحلة 
 التحضيرية 

العمل التحفيز على * د(03*شرح ىدؼ اغبصة) د(04) اؼبناداة*التحية ك 
  التوجيويتدخل مستشار  تحضَتيةقبل الشركع ُب اؼبرحلة ال* د(15)اعبماعي 

استنادا عن اؼببلحظات اليت دكهنا سابقا كإعطاء فرصة لتبلميذ ُب التعبَت عن 
من ناحية التواصل كاؼببادرة ك التفاعل فيما بينهم كإعطائو اغبلوؿ  ممشكبلتك

تسخُت اليت دكهنا خبلؿ اغبصص لسابقة*على اؼببلحظات  استنادااؼبناسبة غبلها 
 د( 15)عاـ ٍب تسخُت خاص عن طريق ألعاب شبو رياضية 

علػػػػػػى ربقيػػػػػػػق  ة التبلميػػػػػػػذكمسػػػػػػاعد*

الػػػػػػػذات كتقويػػػػػػػة الشػػػػػػػعور باالنتمػػػػػػػاء 

للفصػػػل كاؼبدرسػػػة، كحػػػل مشػػػكبلت 

 اجتماعية مثل العزلة االجتماعية

*زيادة ثقة التلميذ بنفسو كالتخلص من الشعور 
جز*اكتشاؼ استعداد التلميذ ألف بالنقص أك الع

يكوف قائدان، ٍب تنمية ذلك االستعداد دبمارسات 
 سلوكية فعلية

 ،الواحدة اجملموعة ُب الطبلب عدد اؼبعلم يقرر*
 من صغَتة ؾبموعات بتكوين يبدأ أف كيفضل
 يتدرب حُت العدد بزيادة يبدأ ٍب ثبلثة، أك طالبُت
 العدد يصل أف إٔب التعاكف تارامه على الطبلب

 .الواحدة اجملموعة ُب طبلب ستة
إثراء اؼبشاركة االجتماعية بُت التبلميذ ُب *

 االجتماعية،كتنمية اؼبسئولية  كاألنشطة،األلعاب 
كتنمية اغبوار بُت التبلميذ أنفسهم ، كبينهم كبُت 
أفراد آخرين خارج الفصل كخارج اؼبدرسة ، 
 كتنمية الرغبة ُب مشاركة اآلخرين من خبلؿ دكر

 القيادة داخل الفصل أك أثناء أداء نشاط ما
تزكيد التلميذ بالتغذية الراجعة الفورية بشأف *

صحة أك خطأ السلوؾ الذم يظهره التلميذ أثناء 
طرؼ األستاذ أك مستشار التوجيو  اغبصة من

تبلميذ لتعليق عن اؼبباريات أثناء لفرص ل منح*
ُب اغبصص  اخصوصا للذين ٓب يعلقو  اؼبنافسة

من تقييم التفاعل بُت أعضاء كل فوج اضية *اؼب
ناحية التواصل كالتفاعل كردكد الفعل أثناء الفوز 

 أك اػبسارة
 
خبلؿ  التبلميذ ك تصرفات تسلوكياتقييم *

  بكاستيعاكتقييم مدل فهم  عملية التعلم
كتدخبلت  تإرشاداكذباكب التبلميذ مع 

 مستشار التبلميذ
 

 
 
 
 

 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 

)اللعبة اغبركية الراعي كالذئب (ىبتار األستاذ  تلميذ ليمثل  :01الةالتعلميةالح
من  ويلدكر الذئب كأخر ليمثل الراعي كالباقي يبثلوف األغناـ كيبسك كل طفل زم

كسطو مشكلُت قاطرة وباكؿ الذئب ؼبس أكؿ أك أخر تلميذ ُب القاطرة بينما 
أحد األغناـ يصبح ىو الراعي الراعي وباكؿ منعو بلمسو ،عندما يلمس الذئب 

  كالراعي ينضم إٔب األغناـ كالذم ؼبسو الذئب يصبح ىو الراعي  كعندما يلمس 
 د ( 12) ُب مكانو.الذئب يصبح أحد األغناـ كيبقى الراعي  لراعي ا

لعبة البولُت كالتسديد ( كضع أقماع مقابل كل فوج كؿباكلة ):20الحالةالتعلمية
ر ترد الكرة عن طريق التمرير من طرؼ الزميل بعد إسقاطها قبل الفوج األخ

:ُب التمرير ،ُب زيادة  التنويعإسقاط قمع بعدىا وباكؿ التسديد كبو السلة  
اؼبسافة كُب عدد األقماع أك جعل حاجز بشرم بُت الرامي كاألقماع ،التسديد 

 د(20)بعد إسقاط قمع أك أكثر
وجاف كبو السلة كعند اإلشارة ) سرعة التسديد( يتقابل ف:30الحالةالتعلمية 

وباكؿ كل عنصر من الفوج تسجيل أكرب عدد من السبلت مدة دقيقة استخداـ 
زيادة مسافة التسديد  التنويع:السبورة لتسجيل عدد السبلت لكل فوج 
 د(20)،التسديد من الثبات ، من اغبركة من االرتقاء 

يتنافسوف  فوجُت سلةرة المنافسة رياضية بُت األفواج ُب ك:(40(الحالة التعلمية
صبح ياألفواج األدكار ف يشجعوف األفواج اؼبنافسة بعدىا يتبادؿ اآلخرينكالفوجُت 
   د(20)ف اؼبتنافسوف مشجعو  األفواج

إشراكو ُب حل اؼبسائل عطائو *
فرص احملاكلة ، مع إثارة تباىو قبل 

سلوؾ كتبصَته بأنبية الالبدء 
يت ، ٍب البدء باؼبسائل الاالجتماعي 

يستطيع حلها ليكتسب ثقة بنفسو 
بالتدرج نصل إٔب اؼبسائل الصعبة 
اليت هبد فيها التحدم كالتفكَت 
*إظهار سلوكيات إهبابية سواء أثناء 
الفوز أك اػبسارة كتقبل اؽبزيبة 

 احًتاـ   اػبصم
* الدافعية ك الرغبة ُب التحكيم 
كاالنضماـ إٔب عبنة التنظيم دكف 

 تردد
دد عبنة التنظيم *انضماـ تبلميذ ج

الرغبة ُب  عاؼبنافسة مالتحكيم أثناء 
 ذلك

 
 

 المرحلة الختامية

إرشادية   كمن خبلؿ جلسة *بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة   الطبيعية 
االجتماعي  ُب اؼبواقف مع مستشار التوجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ 

ء السلوكية اليت ارتكبت كتقدًن النموذج التعليمية كأثناء اؼبنافسة كتصحيح األخطا
*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية من طرؼ   د(15السليم كاإلهبايب ، )

 د05األستاذ )

الوضع كالوسائل كاؼبهارات تكييف *
دراؾ إاغبركية اؼبهارية كاالجتماعية *

التبلميذ كبو ؿبتول  رضامستول 
 اؼبواقف ك التدخبلت
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 (04فنية)لاالبطاقة 

 

 :التاريخ :عدد لتالميذ : متوسطة سحوان بن عزوزمكان العمل ساعتان :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني  الثانية متوسط
 المشاركة النشيطة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي أمام الغير الكفاءة المرحلية

   يادة وتوجيو الفوج نحو الفوزتنمية مهارات التلميذ في ق الهدف التعلمي
 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 

 
المرحلة 

 التحضيرية 

التحفيز على العمل اعبماعي.  * د(03شرح ىدؼ اغبصة)* د(05) اؼبناداة*التحية ك 
عن ؼببلحظات اليت  استنادا  وجيوالتيتدخل مستشار  تحضَتيةقبل الشركع ُب اؼبرحلة ال*

من ناحية التواصل كاؼببادرة  مدكهنا سابقا كإعطاء فرصة لتبلميذ ُب التعبَت عن مشكبلتك
على اؼببلحظات اليت دكهنا  استناداك التفاعل فيما بينهم كإعطائو اغبلوؿ اؼبناسبة غبلها 

لعاب شبو تسخُت عاـ ٍب تسخُت خاص عن طريق أد (* 15) خبلؿ اغبصص السابقة
    د(15)رياضية 

على ربقيػق الػذات  ة التبلميذكمساعد*

كتقويػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعور باالنتمػػػػػػػػػػاء للفصػػػػػػػػػػل 

اجتماعيػػػػة كاؼبدرسػػػػة، كحػػػػل مشػػػػكبلت 

 ةاالنطػػػػػػواء اػبػػػػػػوؼ الػػػػػػًتدد كالعزلػػػػػػ مثػػػػػػل

 حب العمل الفردم االجتماعية

اكتشػػػاؼ اسػػػػتعداد التلميػػػذ ألف يكػػػػوف قائػػػػدان، *

كية ٍب تنميػػػػػة ذلػػػػػك االسػػػػػتعداد دبمارسػػػػػات سػػػػػلو 

 تػػدريب التلميػػذ علػػى كيفيػػة التصػػرؼ ُب*فعليػػة.

تصػػػػحيح *اؼبواقػػػف كالبحػػػث عػػػن بػػػدائل أخػػػرل.

عػػػػبلج بعػػػػض اؼبشػػػػكبلت *األخطػػػػاء أكال بػػػػأكؿ.

السػػػػلوكية مثػػػػل السػػػػلوؾ العػػػػدكاين كاالضػػػػطرابات 

 االنفعالية مثل اػبوؼ  كالًتدد كذبنب اآلخرين

إثراء اؼبشاركة االجتماعية بُت التبلميذ ُب *
كتنمية اؼبسئولية  ألنشطة،كااأللعاب 
كتنمية اغبوار بُت التبلميذ  االجتماعية،
كبينهم كبُت أفراد آخرين خارج  أنفسهم،

الفصل كخارج اؼبدرسة ، كتنمية الرغبة ُب 
مشاركة اآلخرين من خبلؿ دكر القيادة داخل 

 الفصل أك أثناء أداء نشاط ما

تزكيد التلميذ بالتغذية الراجعة الفورية بشأف *
أك خطأ السلوؾ الذم يظهره التلميذ  صحة

طرؼ األستاذ أك مستشار  أثناء اغبصة من
 التوجيو 

 
تبلميذ لتعليق عن اؼبباريات أثناء لفرص ل منح*

ُب اغبصص  اخصوصا للذين ٓب يعلقو  اؼبنافسة
 اؼباضية

 
خبلؿ   تصرفاتالك  اؼبهارات القيادية تقييم *

  بكاستيعاكتقييم مدل فهم  عملية التعلم
كتدخبلت  تإرشاداذباكب التبلميذ مع ك 

 مستشار التبلميذ
 

 
 
 
 

 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 

الثعلب خلف الدجاجة ؿباكال  اللعبة اغبركية الثعلب كالدجاجة(هبرم):01الحالةالتعلمية
مسكها بينما  يقف باقي التبلميذ ُب دائرتُت متداخلتُت ككل طفل خلف زميل لو بينهما 

مركز الدائرة يقف التلميذ )الدجاجة (  باذباهالدائرة كيكونوف مسافة مًت كنصف  ُب 
فجأة أماـ الطفل األمامي ألم زكج كُب تلك اللحظة يًتؾ التلميذ اػبلفي مكانو ليصبح 

كالدجاجة حبرية  علبثصبح الثعلب هبرم الي األمامي )دجاجة (اعبديدة بينما التلميذ
 د10 ةالدائر  داخل كخارج

(:ينقسم الفوج إٔب فريقُت كوباكؿ كل فريق البحث  االجتماعيةاللعبة )2الحالة التعلمية:
 مسبقا بو خبلؿ زمن ؿبدد ةصاػباكجلب أكرب عدد من الكرات ككضعها ُب حلقة دائرية 

 د(15تنطيط الكرة ، القفز ُب حلقات ،حواجز ،)ويع :نالت
فواج متساكية العدد أالتمرير فوؽ الرأس(ينقسم تبلميذ القسم إٔب  لعبة :30لحالةالتعلميةا

الذم خلفو كيًتؾ مكانو  زميلوتمرير الكرة إٔب على شكل قاطرة يقـو قائد كل قاطرة ب
كٓب تصل إليو الكره هبرم هبا كيضعها ُب حلقة دائرية ، الفوج الذم  ليتمركز خلف القاطرة

طيط تنرة ،:تبديل القائد ،اعبرم كبو اغبلقة بتنطيط الك التنويعيضع الكرة أكال ىو الفائز 
  د(18اعبرم كالتسديد)  الكرة قبل التمرير اػبلفي

يتنافسوف كالفوجُت  فوجُت سلةمنافسة رياضية بُت األفواج ُب كرة ال :40الحالةالتعلمية
اؼبتنافسوف  األفواجصبح ياألفواج األدكار ف يشجعوف األفواج اؼبنافسة بعدىا يتبادؿ اآلخرين
   .د(20)ف مشجعو 

سائل عطائو فرص إشراكو ُب حل اؼب*
البدء احملاكلة ، مع إثارة تباىو قبل 

، سلوؾ االجتماعي كتبصَته بأنبية ال
ٍب البدء باؼبسائل اليت يستطيع حلها 
ليكتسب ثقة بنفسو بالتدرج نصل إٔب 
اؼبسائل الصعبة اليت هبد فيها التحدم 

 كالتفكَت 
 تأكيد على أنبية األداء اعبماعيال*
    شريفةتنمية ركح اؼبنافسة الك 

ُب قيادة الفوج   دافعية ك رغبة*إظهار 
لجنة التنظيم ل*انضماـ تبلميذ جدد 
رغبة ُب المع كالتحكيم أثناء اؼبنافسة 

  ذلك
*إظهار مهارات اجتماعية ُب التواصل 
كاغبوار مع الفائز كاػباسر كأثناء فًتات 

 التوتر كالقلق كاؼبشاحنة

 
المرحلة 
 الختامية

إرشادية مع   كمن خبلؿ جلسة الطبيعية   خاء كالرجوع إٔب اغبالة بعد سبارين االسًت *
ُب اؼبواقف التعليمية كأثناء   االجتماعيمستشار التوجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ 

كتقدًن النموذج السليم كاإلهبايب ،  ارتكبتاؼبنافسة كتصحيح األخطاء السلوكية اليت 
كالسلوكية من طرؼ األستاذ  كتعيُت التبلميذ  *تقييم األداء من الناحية الفنية  د(15)

 .  د(05)األكثر استعداد كاعباىزين لقيادة الفوج كتشجيع التبلميذ األكثر خوفا كترددا

*إظهار الرغبة ُب قيادة الفوج أك ُب 
تنظيم كتسيَت اؼبنافسات كطلب 
النصح كاإلرشاد ُب ذلك * البفاض 
درجة اػبوؼ كالًتدد كاػبجل من 

ميذ اؼبنعزلُت كاؼببادرة ُب طرؼ التبل
 تنشيط اغبصة
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 (35فنية)الالبطاقة 

 

 

                                                           

 :التاريخ :عدد لتالميذ :متوسطة سحوان بن عزوزمكان العمل اعتانس :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني الثانية متوسط
  النشيطة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي أمام الغير المشاركة الكفاءة المرحلية

  تنمية كفاءة وخبرات التالميذ في تسير وتنشيط الفوج وعرض األفكار حول ذلك الهدف التعلمي
 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 

 
المرحلة 

 التحضيرية 

التحفيز على العمل اعبماعي  *  د(03*شرح ىدؼ اغبصة) د(04) اؼبناداةحية ك *الت
استنادا عن ؼببلحظات اليت   التوجيويتدخل مستشار  تحضَتيةقبل الشركع ُب اؼبرحلة ال*

من ناحية التواصل كاؼببادرة  مدكهنا سابقا كإعطاء فرصة لتبلميذ ُب التعبَت عن مشكبلتك
على اؼببلحظات اليت دكهنا  استناداائو اغبلوؿ اؼبناسبة غبلها ك التفاعل فيما بينهم كإعط

تسخُت عاـ ٍب تسخُت خاص عن طريق ألعاب شبو رياضية د*15خبلؿ اغبصص 
 .د(15)

على ربقيػق الػذات  ة التبلميذكمساعد*

كتقويػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعور باالنتمػػػػػػػػػػاء للفصػػػػػػػػػػل 

الكامػػل لػػػؤلداء  االسػػتعداد *كاؼبدرسػػة، 

علػػػػػػػػػػػى كالرغبػػػػػػػػػػػة ُب العمػػػػػػػػػػػل  كالًتكيػػػػػػػػػػػز 

 لتوجيو ؼبستشارالتدخبلت اإلرشادية 

اكتشػػػاؼ اسػػػػتعداد التلميػػػذ ألف يكػػػػوف قائػػػػدان، *

ٍب تنميػػػػػة ذلػػػػػك االسػػػػػتعداد دبمارسػػػػػات سػػػػػلوكية 

 تػػدريب التلميػػذ علػػى كيفيػػة التصػػرؼ ُب*فعليػػة.

تصػػػػحيح *اؼبواقػػػف كالبحػػػث عػػػن بػػػدائل أخػػػرل.

عػػػػبلج بعػػػػض اؼبشػػػػكبلت *األخطػػػػاء أكال بػػػػأكؿ.

كاين كاالضػػػػطرابات السػػػػلوكية مثػػػػل السػػػػلوؾ العػػػػد

كالػػًتدد كذبنػػب   كاػبجػػل االنفعاليػػة مثػػل اػبػػوؼ

 اآلخرين

إثراء اؼبشاركة االجتماعية بُت التبلميذ ُب *
كتنمية اؼبسئولية  كاألنشطة،األلعاب 
كتنمية اغبوار بُت التبلميذ  االجتماعية،
كبينهم كبُت أفراد آخرين خارج  أنفسهم،

ة ُب الفصل كخارج اؼبدرسة ، كتنمية الرغب
مشاركة اآلخرين من خبلؿ دكر القيادة داخل 

 الفصل أك أثناء أداء نشاط ما

تزكيد التلميذ بالتغذية الراجعة الفورية بشأف *
صحة أك خطأ السلوؾ الذم يظهره التلميذ 

طرؼ األستاذ أك مستشار  أثناء اغبصة من
تبلميذ لتعليق عن لفرص ل منح*التوجيو 

صا للذين ٓب خصو  اؼبباريات أثناء اؼبنافسة
اؼبهارات تقييم ُب اغبصص اؼباضية.* ايعلقو 

 خبلؿ عملية التعلم  تصرفاتالك  القيادية 
كذباكب التبلميذ   بكاستيعاكتقييم مدل فهم 

 كتدخبلت مستشار التبلميذ تإرشادامع 

تبلميذ لتعليق عن اؼبباريات أثناء لفرص ل منح*
ُب اغبصص  اخصوصا للذين ٓب يعلقو  اؼبنافسة

 ضيةاؼبا

 
 
 
 

 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 

اللعبة اغبركية اؼبطاردة الثنائية ينقسم التبلميذ إٔب زكجُت كوباكؿ    :(01الحالةالتعلمية)
زكجُت من التبلميذ مسك أك ؼبس األزكاج األخرل كزكج الذم ىبرج أحد أفراده خارج 

 د(10)  اغبدكد أك يفلت أحدنبا األخر ىم اللذين يطاردكف البقية
) اللعبة االجتماعية ( يشكل الفوج دائرة يقف أحدىم كسط (02الة التعلمية:)الح

أك كيطلب منو أداء حركات معينة  ببطءالدائرة كيطلب من أحد التبلميذ أف يتقدـ كبوه 
ذا كصل إٔب منتصف الدائرة كٓب فإذا أخطأ يرجع إٔب مكانو كإإجراء عمليات حسابية  ،

                                                             د(12)  ىبطأ وبل مكاف زميلو
اللعبة اغبركية اؼبنطقة احملرمة (:يرسم األستاذ دائرتُت إحدانبا داخل  (03لحالة التعلمية:)

أمتار كاألخرل قطرىا ست أمتار يدخل التبلميذ الدائرة  ثبلثاألخرل كاحدة قطرىا 
 د جر كإدخاؿ زميلو داخل الدائرة احملرمةاأليدم كوباكؿ كل كاح متشابكاػبارجية 

 د(  10)
ينقسم الفوج إٔب قسمُت متساكين كل منهما ُب صف مواجها (04لحالة التعلمية:)

األخر كتوضع سلتاف متباعدتاف ربوم كل منهما كرة كتعطى أظباء متناقضة لكل عنصر 
قلم هبرم اؼبسمى  القائدكعندما ينادم ؾ كرقة /قلم ،ليل /هنار ......إْب   الفوج  من

قلم ككرقة إٔب السلة كيأخذ الكرة كيضعوىا ُب السلة اؼبقابلة من يضعها أكال يتحصل على 
 د(15)نقطة لفوجو  

منافسة رياضية بُت األفواج ُب كرة السلة كإنشاء عبنة تنظميو (:05الحالة التعلمية ) 
 20)ف مشجعو  فاؼبتنافسو  األدكاراألفواج  بعدىا يتبادؿ لتسَت اؼبنافسة من طرؼ التبلميذ

 
فرص  إشراكو ُب حل اؼبسائل عطائو*

البدء قبل  انتباىواحملاكلة ، مع إثارة 
، سلوؾ االجتماعي كتبصَته بأنبية ال

ٍب البدء باؼبسائل اليت يستطيع حلها 
ليكتسب ثقة بنفسو بالتدرج نصل إٔب 
اؼبسائل الصعبة اليت هبد فيها التحدم 

 كالتفكَت 
 نبيػػػػػة األداء اعبمػػػػػاعيالتأكيػػػػػد علػػػػػى أ*

 تنمية ركح اؼبنافسة الشريفةك 

* الدافعية ك الرغبة ُب التحكيم 
 كاالنضماـ إٔب عبنة التنظيم دكف تردد 
* انضماـ تبلميذ جدد للجنة التنظيم 

 مع رغبة ُب ذلك

 
المرحلة 
 الختامية

 
شادية مع *بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة   الطبيعية  كمن خبلؿ جلسة  إر 

مستشار التوجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ االجتماعي  ُب اؼبواقف التعليمية كأثناء 
د(  15)كتقدًن النموذج السليم كاإلهبايب ارتكبتاؼبنافسة كتصحيح األخطاء السلوكية اليت 

 د(  .05*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية من طرؼ األستاذ )

دة الفوج أك ُب *إظهار الرغبة ُب قيا
اؼبنافسات كطلب  تنظيم كتسيَت

لنصح كاإلرشاد ُب ذلك * البفاض ا
درجة اػبوؼ كالًتدد كاػبجل من 

 لُت ز طرؼ التبلميذ اؼبنع
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 (36بطاقة رقم : )

 

 

 :التاريخ :عدد لتالميذ : متوسطة سحوان بن عزوزمكان العمل ساعتان  دة اإلنجازم : فردي وجماعي: النشاط البدني السنة الثانية متوسط
 المشاركة النشيطة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي أمام الغير الكفاءة المرحلية

 .تقدير أىمية الحركات والمهام المنجزة و عدم التردد في التعبير عنها لتعلميالهدف ا
 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة  شروط النجاح اإلنجازظروف  المراحل

 
 

المرحلة 
 التحضيرية 

التحفيز على العمل اعبماعي.  د(*03*شرح ىدؼ اغبصة) د(04) اؼبناداة*التحية ك 
استنادا عن اؼببلحظات  التوجيويتدخل مستشار تحضَتية قبل الشركع ُب اؼبرحلة ال*

إعطائو اغبلوؿ اؼبناسبة غبلها استنادا على اؼببلحظات اليت دكهنا اليت دكهنا سابقا ك 
تسخُت عاـ ٍب تسخُت خاص عن طريق ألعاب شبو د(*15خبلؿ اغبصص السابقة) 

   . د(15مكيفة حسب متطلبات كحاجات التبلميذ)رياضية 

على ربقيػق الػذات  ة التبلميذكمساعد*

كتقويػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعور باالنتمػػػػػػػػػػاء للفصػػػػػػػػػػل 

الكامػػل لػػػؤلداء  سػػتعداداال *كاؼبدرسػػة، 

كالرغبػػػػػػػػػػػة ُب العمػػػػػػػػػػػل  كالًتكيػػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػػى 

 لتوجيو ؼبستشارالتدخبلت اإلرشادية 

 التفاعل أمباط من يتأكد أف اؼبعلم على*
من  تبلميذال بُت لوجو كجهان  اللفظي كالتبادؿ
 وبدث الذم اللفظي للتفاعل مبلحظتو خبلؿ
 كالتوضيح للشرح تبادؿ من اجملموعة دفراأ بُت
 خبلؿ من اجملموعات عمل اؼبعلم يتفقد*

بأداء  انشغاؽبم أثناء تالو رشا بُت التجواؿ
 مع كتفاعلهم سلوكهم كمبلحظة مهامهم
 ما فهموا قد كانوا إذا كفيما البعض، بعضهم
 تنفيذىا ككيفية من مهاـ، مؽب أككل

التأثَت الفعلي ُب ىذا الفضاء بفضل *
األساليب الشخصية استجابة لرغبة بلوغ 

 ردم أك صباعيمسعى ف

 القرار ازباذ مهارات األطفاؿ إكساب*
 اؼبواقف ُب كالتصرؼ

خبلؿ   تصرفاتالك  اؼبهارات القيادية تقييم *
  بكاستيعاكتقييم مدل فهم  عملية التعلم

كتدخبلت  تإرشاداكذباكب التبلميذ مع 
 مستشار التبلميذ

أفكارىم ككل  عنبَت تبلميذ لتعلفرص ل منح*
اؼبواقف التعليمية كأثناء  أثناءما هبوؿ ُب ذىنهم 

  نافسةاؼب
كذباكب   بكاستيعاكتقييم مدل فهم *

كتدخبلت مستشار  تإرشاداالتبلميذ مع 
 التبلميذ

تقييم مدل تقدـ مستول التبلميذ من الناحية *
 االجتماعيةالفنية كاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 

 اؼباضية صاغبصبمقارنة 

 
 
 
 

 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 

 التبلميذ من تتكوف آلة اختيار أساس على اللعبة ىذه تقـو(01)حالةالتعلميةال
 التبلميذ من طرؼ  اؼبختلفة أجزائها أصوات تسمع اآللة ىذه تشغيل أنفسهم كعند

د(                             15تكوين أرقاـ ،أشكاؿ ىندسية، ) :التنويع اآللةأم كانت 
بإعطاء رقم يقسم الفوج إٔب ؾبموعتُت كيقـو القائد  قاـاألر لعبة  :(02)الحالةالتعلمية

ينطلق التلميذاف ُب سباؽ كبو خط  لكل تلميذ من كل فوج  كعند ذكر أحد األرقاـ 
 د( 12كضع أقماع ،حواجز ، التسديد كبو السلة ): التنويع النهاية 

يقفاف ُب متساكين  فوجُت:لعبة قبض العصا ينقسم التبلميذ إٔب 30(الحالة التعلمية 
كيقف الرائد ُب كسط اؼبسافة بُت الصفُت  بينهما مسافة أربع أمتارقابلُت صفُت مت

بأف يذكر الرائد رقما ٍب يًتؾ العصا رأسية كيبتعد عنها على  ةاللعبكبيده عصا تبدأ 
صاحب ىذا الرقم اعبرم كبو العصا ليلتقطها قبل سقوطها على األرض سبنح نقطة 

:استخداـ الكرة بعد ارتدادىا أك كرتُت  التنويع بل سقوطهالتلميذ الذم يلتقطها ق
 د(12القفز برجلُت ) نالثبات كم.استقباؿ الكرة من 

تبدأ اللعبة بأف يقـو األكؿ  متساكيتُتيقسم الفوج إٔب قاطرتُت   :(04(الحالة التعلمية
ذا حىت إٔب الزميل الذم كاف خلفو كىك باعبرم بالكرة كبو خط النهاية ٍب يبرر الكرة

:التنطيط ، ذباكز اغباجز ،تسديد كبو السلة  التنويع  تنتقل الكرة إٔب خط النهاية
 .د(12،ذباكز اغبلقات .)

منافسة رياضية بُت األفواج ُب كرة السلة كإنشاء عبنة لتسَت  (:05لحالة التعلمية )ا
 .األفواج األدكار بعدىا يتبادؿ اؼبنافسة من طرؼ التبلميذ

عطائو كإؼبسائل إشراكو ُب حل ا*
قبل  انتباىوفرص احملاكلة ، مع إثارة 

سلوؾ كتبصَته بأنبية الالبدء 
، ٍب البدء باؼبسائل اليت االجتماعي 

ثقة بنفسو اليستطيع حلها ليكتسب 
بالتدرج نصل إٔب اؼبسائل الصعبة ك 

كاؼبواجهة اليت هبد فيها التحدم 
 كاإلبداعكالتفكَت 

 
ىر لتظاايتحدل اػبجل كيتوصل إٔب *

 أماـ اآلخرين
. 

* الدافعية ك الرغبة ُب التحكيم 
 كاالنضماـ إٔب عبنة التنظيم دكف تردد 
* انضماـ تبلميذ جدد للجنة التنظيم 

 .مع رغبة ُب ذلك
 

 
المرحلة 
 الختامية

إرشادية مع   كمن خبلؿ جلسة بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة الطبيعية *
الذم أبداه التبلميذ  ُب  االجتماعيحظات حوؿ السلوؾ مستشار التوجيو يقدـ مبل

اؼبواقف التعليمية كأثناء اؼبنافسة كتصحيح األخطاء السلوكية اليت ارتكبت كتقدًن 
*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية من   د(15)النموذج السليم كاإلهبايب ، 

 .د(05)طرؼ األستاذ 

عليو  كإبداء الرأم ُب ما احتوم إظهار
برنامج اغبصة من ناحية اؼبواقف 
كالتدخبلت كالرضا عنها * إظهار 
القدرة على النقد كالتعبَت عن الرأم 

 .كاألفكار اليت ذبوؿ ُب ذىن التلميذ



 منهجية البحث واالجراءات الميدانية -الفصل االول  
 

 162 

 

 (37فىُة)انانبطاقة 

 
 

 

 

 

 :التاريخ :عدد لتالميذ وز:متوسطة سحوان بن عز مكان العمل ساعتان :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني السنة الثانية متوسط
 المشاركة النشيطة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي أمام الغير الكفاءة المرحلية

 تستدعي التفاعل والتواصل  ألداء مهام قيادية بممارسات سلوكية فعلية  التلميذ استعدادتنمية  لتعلميالهدف ا
 ت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمةالتدخال شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 
 

المرحلة 
 التحضيرية 

التحفيز على العمل *  د(03*شرح ىدؼ اغبصة) د(04) اؼبناداة*التحية ك 
استنادا   التوجيويتدخل مستشار  تحضَتيةقبل الشركع ُب اؼبرحلة ال*   (اعبماعي

ذين ليس لديهم استعداد  عن اؼببلحظات اليت دكهنا سابقا كالًتكيز على التبلميذ الل
تسخُت د( * 15كاؼ ألداء مهاـ قيادية كلديهم نقص ُب التفاعل كالتواصل  ) 

    د(15)عاـ ٍب تسخُت خاص عن طريق ألعاب شبو رياضية 

*كمسػػػػػػاعدة التبلميػػػػػػػذ علػػػػػػى ربقيػػػػػػػق 

كربضػػػػػَت التبلميػػػػػذ اؼبػػػػػًتددين الػػػػػذات 

كاللػػػػػذين لػػػػػديهم نقػػػػػص ُب مهػػػػػارات 

مػػػػػن التواصػػػػػل كالتفاعػػػػػل كالتخفيػػػػػف 

  درجة خوفهم كقلقهم  

 أداء أثناء اجملموعة د ا رأف تصرفات ليلرب* 
 رهتم ا ررق اجملموعة درايتخذ أف بأف العمل مهمات
 كتعديل اؼبفيدة التصرفات مراركاست بقاء حوؿ

 عملية لتحسُت إٔب تعديل ربتاج اليت التصرفات
 .التعلم

*تغيَت صورة التوقعات اليت ذبوؿ ُب ذىن التبلميذ 
 كاػبجولُت  ًتدديناؼب
 

حوؿ تقبل  اآلخرين*رسم مبط معُت للتبلميذ 
حالة زمبلئهم سواء ُب النجاح أك الفشل كالتعاكف 
على ربسُت مستول التواصل كالتفاعل لتقليل من 

 الفردية كزيادة الثقة بأنفسهم . تالفركقا
إتاحة اغبرية الفكرية لكل تلميذ كالثقة فيهم كُب *

  قدراهتم
ترقية مفهـو العضوية اإلهبابية الفوج  *العمل على

بواسطة التضامن كالتعاكف كتقلد األدكار 
 . اآلخرينكاؼبسؤكليات ُب اعبماعة كاالتفاؽ مع 

 
 القرار ازباذ مهارات األطفاؿ إكساب* 

 اؼبواقف ُب كالتصرؼ
 
كذباكب التبلميذ   بكاستيعاكتقييم مدل فهم *

ييم تق*كتدخبلت مستشار التبلميذ تإرشادامع 
مدل تقدـ مستول التبلميذ من الناحية الفنية 

مقارنة يب  االجتماعيةكاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 
 اؼباضية صاغبص

 
تقييم مدل تقدـ مستول التبلميذ من الناحية *

 االجتماعيةالفنية كاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 
 .اؼباضي صاغبصبمقارنة 

 
 
 
 

 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 

لعبة العشر سبريرات وباكؿ كل فوج سبرير عشر سبريرات : (01)علميةالت الحالة
 التنويعالكرة  استقبل،يعد كل من متواصلة دكف قطعها أك ؼبسها من طرؼ اػبصم 

: القفز ٍب التمرير التنطيط مرة أك مرتُت ٍب التمرير ، التسديد ُب اؼبكاف كبو 
 (د.15اؼبرمى)

نهما شبكة كرة الطائرة كوباكؿ كل ي كبيتقابل الفوجُت  :(02)الحالةالتعلمية 
عنصر من الفوج سبرير الكرة من فوؽ الشبكة كإسقاطها ُب منطقة اػبصم كإذ 
سقطت ىبرج التلميذ كيأٌب أخر إذا خرج كل عناصر الفوج سبنح نقطة للفوج كتعاد 

قة ،إسقاط الكرة ُب منط:التمرير بالذراعُت ،مراقبة الكرة ٍب التمرير  التنويعاللعبة 
  د( 15الثبلث أمتار ٍب الست أمتار.) 

يقسم ميداف كرة الطائرة إٔب أربع مناطق  ُب كل منطقة :(03) الحالة التعلمية
ثبلث تبلميذ يبثلوف الفوج كوباكلوف إرجاع الكرة ك إسقاطها ُب منطقة اػبصم 

ات إرجاع الكرة إٔب منطقة اػبصم بتمريرة كاحدة ،بتمريرتُت ،بثبلث سبرير  التنويع:
 اد( 15،اللعب ُب منطقة  الثبلث أمتار، كاللعب ُب منطقة الستة أمتار) 

منافسة رياضية بُت األفواج ُب كرة الطائرة كإنشاء عبنة  :(04(لحالة التعلميةا
تنظميو لتسَت اؼبنافسة من طرؼ التبلميذ بإشراؼ األستاذ مع إعطاء فرصة للتبلميذ 

 د( 20) لتحكيم كالتسيَت كالتنظيم كالتدكين.الذين ٓب يسبق ؽبم أف قاموا بذلك ُب ا
 

 
خلق ركح التنافس كاالجتهاد من *

تقمص ـبتلف  ك أجل الفوز
اؼببلحظة ، التنظيم ، األدكار ) 
 التسيَت (.

التضامن الفعلي مع الزمبلء داخل *
 كخارج الفوج

إشراكو ُب حل اؼبسائل عطائو *
قبل  وانتباىفرص احملاكلة ، مع إثارة 

صَته بأنبية السلوؾ البدء كتب
  .االجتماعي 

البدء باؼبسائل اليت يستطيع حلها *
ليكتسب ثقة بنفسو بالتدرج نصل 
إٔب اؼبسائل الصعبة اليت هبد فيها 

 * التحدم كالتفكَت

 
 

 المرحلة الختامية

إرشادية   كمن خبلؿ جلسة الطبيعية   بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة *
ُب اؼبواقف   االجتماعيجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ مع مستشار التو 

كتقدًن النموذج  ارتكبتالتعليمية كأثناء اؼبنافسة كتصحيح األخطاء السلوكية اليت 
*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية من طرؼ   (15)السليم كاإلهبايب ، 

 د(05)األستاذ 

 
كإبداء الرأم ُب ما احتوم  إظهار*

امج اغبصة من ناحية عليو برن
 اؼبواقف كالتدخبلت كالرضا عنو
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 (38انبطاقة انفىُة)
 

 

 

 :التاريخ :عدد لتالميذ :متوسطة سحوان بن عزوزمكان العمل ساعة ونصف :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني السنة الثانية متوسط
 تعبير الحر كي واللفظي أمام الغيرالمشاركة النشيطة ضمن الفوج و قدرة ال الكفاءة المرحلية

 دارك المهارات االجتماعية ) اإلصغاء ، تبادل اآلراء واألفكار ، تشجيع اآلخرين و، االنسجام بين أعضاء الفوج الواحد لتعلميالهدف ا
 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 
 

المرحلة 
 يرية التحض

التحفيز على العمل اعبماعي.  * د(03د(*شرح ىدؼ اغبصة)04) اؼبناداة*التحية ك 
عن اؼببلحظات  استنادا  التوجيوقبل الشركع ُب اؼبرحلة الرئيسية يتدخل مستشار *

تسخُت عاـ ٍب تسخُت د (* 15اليت دكهنا سابقا كإعطائو اغبلوؿ اؼبناسبة غبلها ) 
وباكؿ األستاذ ربضَت التبلميذ من الناحية  خاص عن طريق ألعاب شبو رياضية

    .د(15) البدنية كالنفسية للمرحلة الرئيسية

 

مهػػاـ قياديػػة  التلميػػذ ألداءاسػتعداد *

دبمارسػػػػات سػػػػلوكية فعليػػػػة تسػػػػتدعي 

   التواصل التفاعل ك

 
*تفضيل العبلقات االجتماعية التحكم 

 ُب االنفعاالت كاألنانية
ميذ كالثقة فيهم كُب إتاحة اغبرية الفكرية لكل تل*

 قدراهتم 
 

 * كالتعاكف كتقلد األدكار كاؼبسؤكليات ُب اعبماعة 
العمل على ترقية مفهـو العضوية اإلهبابية الفوج 

 . اآلخرينكاالتفاؽ مع بواسطة التضامن 
 
 القرار ازباذ مهارات األطفاؿ إكساب* 

 اؼبواقف ُب كالتصرؼ
 
ميذ كذباكب التبل  بكاستيعاكتقييم مدل فهم *

تقييم *كتدخبلت مستشار التبلميذ تإرشادامع 
مدل تقدـ مستول التبلميذ من الناحية الفنية 

مقارنة يب  االجتماعيةكاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 
 اؼباضية صاغبص

 
تقييم مدل تقدـ مستول التبلميذ من الناحية *

 االجتماعيةالفنية كاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 
 اؼباضي صمقارنة يب اغبص

 
 

من ناحية تقييم التفاعل بُت أعضاء كل فوج *
التواصل كالتفاعل كردكد الفعل أثناء الفوز أك 

 اػبسارة
ك تصرفات التبلميذ خبلؿ  تسلوكياتقييم *

ك  بفهم كاستيعاتقيم مدل ك  عملية التعلم
ذباكب التبلميذ مع إرشادات مستشار التوجيو 

 كتدخبلتو اإلرشادية

 
 
 
 

 
 
 

المرحلة 
 رئيسية ال
 

يتمركز فوج  ُب نصف اؼبلعب األكؿ كفوج ُب الثاين من   : (01)التعلمية الحالة
ملعب الكرة الطائرة وباكؿ الفوج منهما سبرير أربع أك طبس كرت فوؽ الشبكة كبو 

التنويع :الفوج الذم الفوج األخر إذا ؼبست الكرة أحد عناصر الفوج ينسحب منو 
 د(12)األخر   الفوجد رجوعها من يبرر الكرة وباكؿ رباشيها بع

يتمركز األفواج ُب نصف اؼبلعب األكؿ من  ملعب الكرة  :(02)الحالةالتعلمية
ع أقماع موزعة ُب اؼبنتصف الثاين وباكؿ كل فوج إسقاطها عن يتم كض الطائرة ك

من خط الثبلث أمتار ك عن  الذراعُتطريق التمرير من فوؽ الرأس على مستول 
 د(15كن استبداؿ األقماع حبلقات )طريق اإلرساؿ يب
يتمركز األفواج ُب نصف اؼبلعب األكؿ من  ملعب الكرة   :(30(الحالة التعلمية

كتقسيم نصف اؼبلعب بُت الفوجُت كل فوج يضع موزع لتمرير الكرة كبو الساحق 
ُب التمرير كاالستقباؿ ُب توجيو الكرة كبو  :التنويعمع تغَت اؼبراكز بعد كل ؿباكلة 

 ألقماع أك كبو منطقة معينة.ا
 

منافسة رياضية بُت األفواج ُب كرة الطائرة كإنشاء عبنة    :(04(الحالة التعلمية
تنظميو لتسَت اؼبنافسة من طرؼ التبلميذ بإشراؼ األستاذ مع إعطاء فرصة للتبلميذ 

 الذين ٓب يسبق ؽبم أف قاموا بذلك ُب التحكيم كالتسيَت كالتنظيم كالتدكين.

 
اكو ُب حل اؼبسائل عطائو إشر *

فرص احملاكلة ، مع إثارة تباىو قبل 
سلوؾ كتبصَته بأنبية الالبدء 

 .االجتماعي 
ٍب البدء باؼبسائل اليت يستطيع  *

حلها ليكتسب ثقة بنفسو بالتدرج 
نصل إٔب اؼبسائل الصعبة اليت هبد 

 .فيها التحدم كالتفكَت 
 
 أكاف سواء :التفاىم أك التواصل*

 بُت حوار فأم لفظينا، غَت أك لفظينا
 قدرة اعبماعة يستلـز أعضاء
 الفرد فهم على فرديو إنسانية
 .اآلخرين ؼبشاعر

 

 
 
 لمرحلة الختاميةا

إرشادية   كمن خبلؿ جلسة الطبيعية   بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة *
ف ُب اؼبواق  االجتماعيمع مستشار التوجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ 
كتقدًن النموذج  ارتكبتالتعليمية كأثناء اؼبنافسة كتصحيح األخطاء السلوكية اليت 

*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية من طرؼ   د(08)السليم كاإلهبايب ، 
 .د(05)األستاذ 

 
كإبداء الرأم ُب ما احتوم  إظهار*

عليو برنامج اغبصة من ناحية 
 واؼبواقف كالتدخبلت كالرضا عن
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 (39)انبطاقة انفىُة

 

 :التاريخ :عدد لتالميذ :متوسطة سحوان بن عزوزمكان العمل ساعة ونصف :مدة اإلنجاز : فردي وجماعي النشاط البدني السنة الثانية متوسط
 المشاركة النشيطة ضمن الفوج و قدرة التعبير الحر كي واللفظي أمام الغير الكفاءة المرحلية

 رك المهارات االجتماعية ) اإلصغاء ، تبادل اآلراء واألفكار ، تشجيع اآلخرين و، االنسجام بين أعضاء الفوج الواحدتدا لتعلميالهدف ا
 التدخالت اإلرشادية واألساليب والفنيات المستخدمة شروط النجاح ظروف اإلنجاز المراحل

 
 

المرحلة 
 التحضيرية 

التحفيز على العمل اعبماعي.  * د(03د(*شرح ىدؼ اغبصة)04) اؼبناداة*التحية ك 
عن اؼببلحظات  استنادا  التوجيوقبل الشركع ُب اؼبرحلة الرئيسية يتدخل مستشار *

تسخُت عاـ ٍب تسخُت د (* 15اليت دكهنا سابقا كإعطائو اغبلوؿ اؼبناسبة غبلها ) 
وباكؿ األستاذ ربضَت التبلميذ من الناحية  خاص عن طريق ألعاب شبو رياضية

    .د(15) النفسية للمرحلة الرئيسيةالبدنية ك 

كتزكيد  اغبلوؿ،اقًتاح بعض *
 التبلميذ دبعطيات إضافية

الكامل لؤلداء كالرغبة  االستعداد*

ُب العمل  كالًتكيز على التدخبلت 

 .اإلرشادية ؼبستشار التوجيو

مساعدة التبلميذ على فبارسة النقد الذاٌب كتقبل  *
 نقد اآلخرين

ركة كالتعاكف بدال من السيطرة الًتكيز على اؼبشا*

   كالسلطة .

 . التوسع ُب فبارسة أساليب التعلم الذاٌب* 

للمسانبة كاؼببادرة ُب  إتاحة فرص للتبلميذ اؼبنعزلُت* 
قدرات هاـ بالقدر الذم يتناسب مع اؼبإقباز 

 التبلميذ

 اكتشاؼ كتنمية اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ *
 ستطبلع لدل التبلميذإثارة الدافعية كحب اال*
تزكيد التلميذ بالتغذية الراجعة الفورية بشأف صحة *

أك خطأ السلوؾ الذم يظهره التلميذ أثناء اغبصة من 
 طرؼ األستاذ أك مستشار التوجيو

 
 

كذباكب التبلميذ مع   بكاستيعاكتقييم مدل فهم *
تقييم مدل *كتدخبلت مستشار التبلميذ تإرشادا

من الناحية الفنية كاغبركية كمن تقدـ مستول التبلميذ 
 صمقارنة يب اغبص االجتماعيةناحية اؼبهارات 

 اؼباضية
 
تقييم مدل تقدـ مستول التبلميذ من الناحية الفنية *

مقارنة يب  االجتماعيةكاغبركية كمن ناحية اؼبهارات 
 اؼباضي صاغبص

 
 
 
 

 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 

 
كقمر(:يقف كل فريق خلف خطُت أحدنبا مشس  اغبركية عبةللا:01الحالةالتعلمية

 اذباهعندما يذكر األستاذ مشس يركض مشس عكس  يسمى مشس كالثاين يسمى قمر
عندما يذكر قمر  لخط احملدد لو كالعكسلقمر كوباكؿ قمر مسك مشس قبل كصولو 

 (د10)زمن اللعبة 
 فياداالصاللعبة اغبركية صيد السمك( يقـو تلميذاف بدكر  ):02الحالة التعلمية

عليو  يقبضدبسك طرُب اغببل كوباكالف اعبرم كراء باقي التبلميذ كحصرنبا من 
  د(8)ليزيد من طوؿ اغببل يصبح صيادا كيبسك بيد الصياد

 
:)اللعبة اغبركية الكرة اؼبتنقلة يتمركز التبلميذ ُب شكل دائرة (30الحالة التعلمية)

فإف  اإلشارةاألستاذ  يعطي أمتار كعندما5ٔب إ4مسافة زميلو يبعد كل زميل عن 
كاحد ُب الفوج الذم  أخرده الكرة يبررىا إٔب زميلو حىت تصل إٔب يبالتلميذ الذم 

:التمرير اعبانيب ،باليدين،  التنويعهبرم بالكرة كيضعها ُب اغبلقة قبل الفوج األخر 
 د(20بكرة اليد ٍب بكرة السلة)   االرتقاءكالتمرير من  مالتمرير االرتداد

 
منافسة رياضية بُت األفواج ُب كرة اليد فوجُت يتنافسوف (:40(حالة التعلميةال 

صبح ييشجعوف األفواج اؼبنافسة بعدىا يتبادؿ األفواج األدكار ف اآلخرينكالفوجُت 
 .د(20ف )اؼبتنافسوف مشجعو  األفواج

التنّقل بُت الورشات كمراقبة   *
ػ                    األعماؿ .

أثناء اؼبمارسة                       التصحيح الفردم*
توقيف العمل إلعادة الّشرح أك *

                 اعبماعي للتصحيح
 كتزكيد بعض اغبلوؿ حاقًتا  *إ   

             إذادبعطيات إضافية   التبلميذ
 ت اغباجة.اقتض
استعماؿ إشارات مرّكبة ) بُت  *

 اغبركة  الصوت ك
 
وء إظهار سلوكيات إهبابية س*

أثناء الفوز أك اػبسارة كتقبل 
 صم اؽبزيبة احًتاـ   اػب

 

 

 
 

 المرحلة الختامية

إرشادية   كمن خبلؿ جلسة الطبيعية   بعد سبارين االسًتخاء كالرجوع إٔب اغبالة *
ُب اؼبواقف   االجتماعيمع مستشار التوجيو يقدـ مبلحظات حوؿ السلوؾ 

كتقدًن النموذج  ارتكبتطاء السلوكية اليت التعليمية كأثناء اؼبنافسة كتصحيح األخ
*تقييم األداء من الناحية الفنية كالسلوكية من طرؼ   د(08)السليم كاإلهبايب ، 

 .د(05)األستاذ 

كإبداء الرأم ُب ما  إظهار*
احتوم عليو برنامج اغبصة من 
ناحية اؼبواقف كالتدخبلت 

 .كالرضا عنو
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  دوا ت المعالجة اإلحصائيةأ -13

كىذه ستخدـ ُب ىذه الدراسة ؾبموعة من العمليات اإلحصائية هبدؼ اإلجابة على تساؤالت الدراسة ا*
 :العمليات اإلحصائية ىي

 .اؼبعيارية كبرافاتكاالاؼبتوسطات اغبسابية -

 .  T- testاختبار -
 لقياس درجة االرتباط .( Pearson Correlation Coefficient )معامل ارتباط بَتسوف -
اؼبقياس فقراتؼبعرفة ثبات ( Cronbach's Alpha )ار ألفا كركنباخ اختب-



 

   

 
 
 

 ثانيلفصل الا
مناقشة النتائجتحليل و عرض و 
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 تمهيد:
أفرزهتا اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات إف اؼبعطيات اؼبنهجية تقتضي عرض كربليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة ك 

رض كربليل النتائج كالتعقيب عنها كاستعراض خصائص كل متغَت لعينة حيث قمنا ُب ىذا الفصل بع احملصل عليها
 الدراسة للتحقق من صحة الفرضيات اؼبطركحة ُب البحث .

 : المتحصل عليهاالنتائج ومناقشة عرض وتحليل  .1
ًب استخداـ  ،اكر أداة الدراسةمن ؿبور للتحقق من داللة الفركؽ بُت اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لكل ؿب

 ." تاختبار "
يكوف اغبكم على داللة قيم اختبار "ت" من عدمها اعتمادا على مستول الداللة، فإذا كاف مستول الداللة أصغر من 

 فقيمة "ت" غَت دالة إحصائيا.  0.05فقيمة "ت" دالة إحصائيا، أما إذا كاف أكرب من 0.05
 : عرض و تحليل نتائج الفرضية األولى -1-1

لدرجة التفاعل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  " رضية األكٔب على أنو: تنص الف
 تعزل للربنامج اإلرشادم". حصة الًتبية البدنية كالرياضية ءأثنا االجتماعي

لدرجة التفاعل (: اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطي القياسُت: القبلي ك البعدم 07جدكؿ رقم )
 الجتماعي:ا
 

 
، أما مستول الداللة 118عند درجة اغبرية 313132ساكم (: أف قيمة )ت( ت17يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم )

، كمنو فإف قيمة )ت( دالة إحصائيا، ك ىذا يعٍت أنو 1314ك ىو أصغر من قيمة مستول الداللة  13111فيساكم 
، كما درجة التفاعل االجتماعيتوجد فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج القياسُت: القياس القبلي ك القياس البعدم ُب 

فبا يدؿ على  25.4913أما البعدم فيساكم  39.4957ظ أف اؼبتوسط اغبسايب للقياس القبلي يساكم نبلح
 التفاعل االجتماعي بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم. ةقل قيم ك درجات ؿبور البفاض

 

 القرار لصالح
مستوى 
 الداللة

درجة 
 قيمة "ت" الحرية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور القياس

 40.043 118 1,000 دال البعدي
 لالتفاع قلة بليالق 3.76231 39.4957

 البعدي 3.74019 25.4913 االجتماعي
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 االستنتاج الخاص بالفرضية األولى:

 لالتفاع قلةلدرجة  القياس القبلي ك البعدم نصت الفرضية األكٔب على أنو: " توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت
"، ك انطبلقا من النتائج اؼبتحصل  عليها ك  للربنامج اإلرشادم لتعز  أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضيةاالجتماعي 

التفاعل قلة قيم ك درجات ؿبور  البفاضفبا يدؿ على لبعدم جدنا أف ىناؾ فركؽ بُت القياسُت ك لصاّب القياس ا
التفاعل ربسن نتائج أفراد عينة البحث ُب جتماعي بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم كىذا االلبفاض يدؿ على اال

 .ك منو فإف الفرضية قد ربققت،هبايبإفبا يدؿ على أف الربنامج اإلرشادم اؼبطبق كاف لو تأثَت ، االجتماعي

 : تحليل ومناقشة

م معػػارؼ كخػػربات كمهػػارات كاذباىػػات تػػًتجم ُب أمبػػاط سػػلوكية ، قػػد ف األطفػػاؿ عنػػدما يػػأتوف إٔب اؼبدرسػػة يكػػوف لػػديهإ
تكػػوف ىػػذه األمبػػاط مقبولػػة أك غػػَت مقبولػػة ، كؼبػػا كػػاف الطفػػل ُب حالػػة مبػػو مسػػتمر فػػإف حاجاتػػو للمعرفػػة كاػبػػربة كاؼبهػػارة 

جتمػاعي ك الػذم يظهػر ُب كما أف اغباجة إٔب تعديل األمباط السلوكية غَت اؼبقبولة على غػرار االنطػواء اال  ،مستمرة أيضا 
قلػة التفاعػػل ،كتعزيػػز األمبػػاط السػلوكية اؼبقبولػػة ، كإكسػػابو أمباطػػا سػلوكية جديػػدة  أمػػر ضػػركرم ، ُب ضػوء مػػا سػػبق يتضػػح 
أنبيػػػة اإلرشػػػاد النفسػػػي ُب اؼبدرسػػػة جبانػػػب الًتبيػػػة ،كقػػػد سػػػعى الربنػػػامج اإلرشػػػادم  لتبصػػػَت اؼبعلػػػم بأنبيػػػة إثػػػراء اؼبشػػػاركة 

التبلميػػػذ ُب األلعػػػاب كاألنشػػػطة  كتنميػػػة اؼبسػػػئولية االجتماعيػػػة ، كتنميػػػة اغبػػػوار بػػػُت التبلميػػػذ أنفسػػػهم ، االجتماعيػػػة بػػػُت 
كتنميػة الرغبػة ُب مشػاركة اآلخػرين مػن خػبلؿ دكر القيػادة داخػل  ،كبينهم كبُت أفراد آخرين خارج الفصل كخارج اؼبدرسة 

  تتم داخل الفصل كاؼبدرسة .الفصل أك أثناء أداء نشاط ما ، كمن خبلؿ اؼبشركعات اليت
كاؼبدرسة كمؤسسة اجتماعية تربوية ىي نقطة التقاء لعدد كبَت من العبلقات االجتماعية اؼبتداخلة كاؼبعقدة كىذه 
العبلقات االجتماعية ىي اؼبسالك اليت يتخذىا التفاعل االجتماعي، كالقنوات اليت هبرم فيها التأثَت االجتماعي كيعترب 

ؼبدرسة ؿبور العملية الًتبوية  كحجر الزاكية ُب بناء اجملتمع ،كيكوف البناء االجتماعي متينا إذ أحيط التلميذ التلميذ ُب با
بكامل الرعاية كاالىتماـ من صبيع النواحي العقلية كاعبسمية كالنفسية ،كذلك من خبلؿ معرفة حجاتو النفسية 

ت كربقيقها بالطريقة اليت تضمن لو التوافق كالصحة النفسية ،إذ كاالجتماعية كالدراسية كغَتىا كؿباكلة فهم ىذه اغباجا
يبثل التوافق اعبيد ِمؤشرا إهبابيا يدفع التبلميذ إٔب التحصيل من الناحية ،كيرغبهم ُب اؼبدرسة كيساعدىم على إقامة 

ذابة كسلوؾ التلميذ عبلقات متناغمة مع زمبلئهم كمعلميهم من ناحية أخرل كهبعل العملية التعليمية خربة فبتعة كج
داخل اؼبدرسة كبالتحديد اؼبرحلة اؼبتوسطة يتأثر بشبكة من العبلقات الشخصية كعبلقتو بزمبلئو كمعلميو كبراؾبو 

 الدراسية ،كقد تأثر ىذه العبلقات إهبابا أك سلبا على شخصيتو خاصة التلميذ ُب مرحلة اؼبراىقة.  
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بلت ، غَت أف ىذه اؼبشكبلت ليس بالضركرة أف تكوف اؼبدرسة عامبل كسوء العبلقة قد يتسبب ُب العديد من اؼبشك
 .(164،،ص1983)ؿبمد زيداف ،ظهورىا ألف اؼبراىق يتأثر سلوكو االجتماعي خبربات طفولتو اؼباضية ل

كقد تكوف الظركؼ األسرية عامبل مسببا ُب ظهور السلوؾ الغَت متوافق لدل تبلميذ ، كل ىذا العوامل كغَتىا ذبعل 
لميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة يعاين من التوتر النفسي ، الذم يسببو نقص إشباع اغباجة ، أك فقداف ما يبكن أف وبقق التوازف ت

ُب جانب أك أكثر من جوانب شخصيتو ، سواء أدركها أك ٓب يدركها ، حيث تظهر لؤلسباب مادية كمعنوية ، كتولد 
 (. HAKIN BAILEY 1993 P34.35) لديو رغبة كطاقة إلشباعها كذلك الستعادة التوازف

كمن بُت اؼبشكبلت اليت يعاين منها التبلميذ اؼبشكبلت السلوكية كاالنفعالية ، بعضها يتصف بالعنف كالعدكانية 
)عبد اغبميد الشاذٕب نسحابية كاالنطواء بلكبعضها األخر يتصف بالتمركز كبو الذات كفقداف الثقة بالنفس كاؼبيوؿ ال

 .(59،ص2001،
ر ىذه السلوكيات يتطلب التدخل عن طريق اإلرشاد النفسي اؼبدرسي سواء من اؼبرشد أك األستاذ ؼبساعدة التلميذ كظهو 

ُب التخلص من ىذه السلوكيات ، اليت تؤثر سلبا على حياتو من صبيع النواحي ، حيث يكوف سلوكو الغَت مقبوؿ من 
 اعبماعة مصدر خطر على مستقبلو .

مع زمبلئو مع  تفاعلول غرفة القسم ، يظهر التلميذ امتناعو بفعالية عن األنشطة اؼبدرسية كعدـ كُب كاقع اؼبيداف داخ 
الصمت الدائم كاؽبدكء التاـ ، الذم ال يسبب إم إزعاج للمعلم ، فبا هبعلو يتجاىل ىذا السلوؾ ُب ضل األعداد 

يرشده نفسيا التعمق أكثر ُب االنطواء كاالنسحاب  اؽبائلة كاألفواج اؼبكتظة من التبلميذ ،فبا يًتتب عليو إف ٓب هبد من
 كاالنعزاؿ كيبكن أف ينتهي بو الوضع إٔب ترؾ اؼبدرسة . 

إف نقص الربامج اإلرشادية الًتبوية زاد من اؼبشاكل النفسية لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط ُب ظل نقص اؼبرشدين النفسُت 
مع ىذه اؼبشاكل أدل إٔب عدـ قباعة الطرؽ كاألساليب التعليمية ُب ككذا الصعوبات اليت يواجهها اؼبدرسُت ُب التعامل 

الوصوؿ إٔب الغاية اؼبنشودة كىى تربية كتعليم التلميذ كتكوين شخصية متزنة ذات توافق نفسي كاجتماعي ، سعى 
ساليب الباحث من خبلؿ ىذا البحث تقدًن مبوذج يبُت فيو إمكانية استغبلؿ الوسط اؼبدرسي ُب تطبيق فنيات كأ

اإلرشاد النفسي كسبكُت اؼبعلم من تطبيق ىذه األساليب كالفنيات اإلرشادية لتخفيف من ىذه اؼبشاكل كاليت تعيق 
العملية التعليمية برمتها ، كما أختار الباحث مناخ النشاط البدين الًتبوم لفاعليتو ُب تشخيص ك تعديل السلوؾ من 

بيئة اللعب ُب توظيف األساليب  كاستغبلؿعبلقة كتفاعل األستاذ بالتلميذ خبلؿ األنشطة البدنية كالرياضية كاستغبلؿ 
يشارؾ فيو مستشار التوجيو كاألستاذ كطرفُت ُب معادلة العمل اإلرشادم إرشادم كالفنيات اإلرشادية من خبلؿ برنامج 

ائج اإلحصائية للربنامج للتخفيف من مظاىر االنطواء االجتماعي على غرار قلة التفاعل االجتماعي ،إذ أثبتت النت
ُب زيادة تفاعل التبلميذ أثناء اغبصة كمنو التخفيف من درجة  قبا عتواإلرشادم اؼبطبق ُب حصة الًتبية البدنية كالرياضية 

 .لدل العينة اليت طبق عليها الربنامج اإلرشادم  االنطواء االجتماعي
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 : ثانيةعرض و تحليل نتائج الفرضية ال-1-2
لدرجة الوحدة كاالنعزاؿ توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم " على أنو: ثانيةتنص الفرضية ال

 للربنامج اإلرشادم". لتعز  أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية
 

 لدرجة الوحدة كاالنعزاؿ:(: اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطي القياسُت: القبلي ك البعدم 08جدكؿ رقم )

 
، أما مستول الداللة 118درجة اغبرية  عند203442(: أف قيمة )ت( تساكم 71من خبلؿ اعبدكؿ رقم ) يتضح

، كمنو فإف قيمة )ت( دالة إحصائيا، ك ىذا يعٍت أنو 1314ك ىو أصغر من قيمة مستول الداللة  13111فيساكم 
، كما نبلحظ درجة الوحدة كاالنعزاؿتوجد فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج القياسُت: القياس القبلي ك القياس البعدم ُب 

قيم ك  البفاضفبا يدؿ على  22.4652أما البعدم فيساكم 33.4957سايب للقياس القبلي يساكم أف اؼبتوسط اغب
 درجات ؿبور الوحدة كاالنعزاؿ بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم .

 :ثانية االستنتاج الخاص بالفرضية ال

 ؿلدرجة الوحدة كاالنعزاالبعدم توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك على أنو: "  ثانيةنصت الفرضية ال
ك انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها ك جدنا أف ىناؾ  "، للربنامج اإلرشادم لتعز  أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية

قيم ك درجات الوحدة كاالنعزاؿ بعد تطبيق الربنامج  البفاضفبا يدؿ على  بعدمفركؽ بُت القياسُت ك لصاّب القياس ال
فبا يدؿ على أف ، الوحدة كاالنعزاؿ ذبنب سلوؾ ربسن نتائج أفراد عينة البحث ُب م كىذا االلبفاض يدؿ على اإلرشاد

 .ك منو فإف الفرضية قد ربققت،هبايبإالربنامج اإلرشادم اؼبطبق كاف لو تأثَت 

 

 

 

 القرار لصالح
مستوى 
 الداللة

درجة 
 قيمة "ت" الحرية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور القياس

 31.553 118 1,000 داؿ البعدم
الوحدة و  بليالق 3.76231 33.4957

 البعدي 3.73536 22.4652 االنعزال
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 : تحليل ومناقشة

ل الدراسي ، كىذا ما يُعرْؼ بالدكر األكاديبي يؤدم اؼبعلم كظيفة التدريس كيكوف تركيزه ُب اؼبقاـ األكؿ على التحصي
للمعلم ، كجبانب الدكر األكاديبي توجد أدكار أخرل يبكن للمعلم أف يؤديها كمنها الدكر اإلرشادم ، كُب ىذا االذباه 

ظرية ُب كجدت آراء تنادم بضركرة إعادة تأىيل اؼبعلم ألداء دكر اؼبرشد النفسي ُب اؼبدرسة ، حيث يتلقى اؼبعلم دراسة ن
اإلرشاد النفسي ، ٍب يتم تدريبو على أدكات ككسائل كطرؽ اإلرشاد ، كمن خبلؿ أدكار اؼبعلم اإلضافية يبكن ربقيق 
برامج الًتبية كبرامج اإلرشاد معان ، طاؼبا أف اؽبدؼ النهائي ربقيق النمو اؼبتكامل للتلميذ كربسُت العملية التعليمية 

كُب ضوء ما عرضناه سابقا عن أدكار اؼبرشد النفسي اؼبدرسي ، كمستويات اإلرشاد  ،كربقيق التوافق كالصحة النفسية 
النفسي اؼبدرسي ، نؤكد مرة أخرل أف إعداد اؼبعلم ال يؤىلو ألف ىبطط كيؤدم أدكار إرشادية دبفرده ، كلكن البد كأف 

شادم ـبطط من قبل اؼبرشد النفسي يؤدم اؼبعلم ىذه األدكار ُب ضوء توجيهات اؼبرشد النفسي أك ُب ضوء برنامج إر 
 .اؼبدرسي

يستطيع التعرؼ على التبلميذ من حيث  ،حبكم كاقع اؼبعلم ُب العملية التعليمية ، كتفاعلو اؼبباشر مع التبلميذ   
خصائصهم كاستعداداهتم كاذباىاهتم كآماؽبم ، كما أنو يستطيع التمييز بُت السلوؾ العادم كالسلوؾ غَت العادم 

اؼبتميزة كالقدرات العادية كالقدرات اؼبنخفضة، كمن أمثلة ذلك: يستطيع اؼبعلم ُب ؾباؿ التحصيل الدراسي  كالقدرات
التمييز بُت التلميذ اؼبتأخر دراسيا كالتلميذ العادم كالتلميذ اؼبتفوؽ دراسيا ، كُب ؾباؿ اغبركة كالنشاط يستطيع اؼبعلم 

يط كالتلميذ مفرط اغبركة كالنشاط ، كُب ؾباؿ التوافق النفسي يستطيع اؼبعلم التمييز بُت التلميذ اؼبتبلد، كالتلميذ النش
التمييز بُت التلميذ اؼبنطوم كالتلميذ اؼبتعاكف كالتلميذ العدكاين كالتلميذ الذم يعاين الوحدة كاالنعزاؿ كمؤشر من 

 مؤشرات االنطواء االجتماعي  .
أك  االكبرافاتتلفة مثل القلق كاالكتئاب أك استخداـ اؼبهدئات أك كيعرب اؼبراىقُت عن شعورىم بالعزلة بأساليب ـب  

االنتحار ،كما يرتبط الشعور بالعزلة بسلوكيات عديدة منها اػبجل كاغبزف كالغضب كالعدكانية كغَتىا كلها سلوكيات 
ند بعض األفراد مباشرة ُب بيئة اللعب ، كيعد سلوؾ العزلة االجتماعية بأنو حالة مرضية ربدث ع ايبكن مبلحضته

حينما يكوف ؿبط أنضار كتركيز اآلخرين مثل عدـ القدرة على التحدث ُب اؼبناسبات االجتماعية ، ُب أم مناسبة 
 .( 34، ص2003)اغبمد،يكوف فيها الفرد ؿبط تركيز نظر اآلخرين 

ـ أحيانا كاضبرار الوجو كالرعشة كمن بُت مؤشرات كأعراض الوحدة كاالنعزاؿ اللعثمة ُب الكبلـ أك عدـ القدرة على الكبل   
.كيًتكز (27،ص2006، )إبراىيمُب األطراؼ كخفقاف القلب،التعرؽ كاعبفاؼ،كالشعور بعدـ القدرة على االستمرار كاقفا 

اآلخرين ، كما يزداد خوفو كلما ازداد عدد اآلخرين كليست كثرة الناس شرطا  ـخوؼ الفرد من الوقوع ُب اػبطأ أما
الجتماعية إذ أنو وبدث الرىاب للمراىق اؼبنعزؿ عند مواجهة شخص كاحد فقط، تزداد شدة اػبوؼ  غبدكث العزلة ا
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كلما ازدادت أنبية ذلك الشخص مثلما وبدث حوار الشخص اؼبنعزؿ مع مدير اؼبدرسة على سبيل اؼبثاؿ ، كسبثل العزلة 
إٔب األلفة كاالرتباط الوثيق باآلخرين ، كاالفتقار االجتماعية خربة غَت سارة أك مؤؼبة للفرد تنتج عن عدـ إشباع اغباجة 

 إٔب الدعم االجتماعي كإقامة العبلقات الوثيقة معهم . 
تتسم العبلقات االجتماعية ُب ضل العزلة بالفتور مع الشعور باليأس كاػبوؼ كالنبذ كوبس التلميذ الذم يشعر بالعزلة    

 يشبعوف لو حاجاتو اؼبختلفة إذ يفشل ُب لفت انتباه اآلخرين بأم أنو بعيد عن اآلخرين كأهنم ال يتفاعلوف معو كال
صورة كانت ، نظرا لوجود ضعف ُب مهارة االتصاؿ هبم ،كعجز ُب عبلقات التلميذ االجتماعية اليت يبكن أف يقمها 

ؿ اؼبشاعر معهم ،كال يقتصر االضطراب ُب العبلقة باآلخرين على عبلقات االتصاؿ كالتواصل فحسب ، بل يبتد ليطا
كبوىم كاالىتماـ هبم كسلوكهم كردكد أفعاؽبم كدبشكبلهتم كىم ما يؤدم إٔب اضطراب ُب شخصية التلميذ كإٔب اكبسار 
شبكة العبلقات االجتماعية لديو كضعفها كتدين مستول الدعم االجتماعي الذم يتلقاه من أعضائها كإٔب عدـ الشعور 

ه اؼبشكلة أثرىا السليب على التوافق النفسي للفرد ككما تعد مؤشرا للمعاناة باالنتماء لتلك اعبماعة كبالتإب أف ىذ
 .    (191،ص2000)ؿبمد ،النفسية اليت قد تؤثر ُب تشكيل شخصيتو كسلوكو 

 ذباهرة سلبية ظ( إٔب أف اؼبراىقُت الذين يعانوف العزلة ىم أكثر قلقا كلديهم تقدير منخفض كن russel)راسلكما أشار    
(أف اؼبراىقُت اؼبنعزلُت يعانوف من اػبجل كيبيلوف لتجنب اؼبشاركة ُب اؼبناقشة jonesبشكل عاـ ، كأشار جونز ) اغبياة

  hanssonمشكلة ، كما أشار ىانسن جونز) ميطلبوف اؼبساعدة من قبل اؼبعلمُت ،حىت كإف كاجهته الصفية كال

jones) كأرائهم ،ككذلك هبد اؼبنعزلوف صعوبة ُب تقدًن  مُب معتمداهتأف األفراد الذين يعانوف من العزلة يكونوف أقل ثقة
 ...فاؼبنعزلوف ال لآلخرين اللفظيةغَت  االتصاالتكُب اؼبشاركة ُب ؾبموعات كتعوزىم اؼبهارة ُب تفسَت  لآلخرينأنفسهم 

اؼبتعلقة  مارساتكاؼبكتعوزىم باستمرار اػبربات  بآرائهمين على مشاركتهم ر يكونوف قاد كال اآلخرينيتعلموف قيم 
باآلخرين أك تكوين عبلقة إهبابية قائمة على األخذ كالعطاء ، كيبيل اؼبراىقوف اؼبنعزلوف لقضاء الوقت ُب  باالتصاؿ

  . (34،ص1994)الشناكم ،التسلية الفردية أك فبارسة النشاط الفردم كمشاىدة التلفاز أك القراءة 
يضم ؾبموعة من اغبصص التخفيف من درجة الوحدة كاالنعزاؿ  حاكؿ الباحث من خبلؿ الربنامج اإلرشادم الذم

لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط، من خبلؿ اؼبواقف التعليمية اليت ذبعل التلميذ أكثر إقباال على اؼبشاركة كاؼبسانبة ُب إقباز 
ة باكتساب مهارات كخربات اؼبهاـ اؼبوكلة إليو كتقلده أدكار قيادية كؿباكلة جلبو كبو التفاعل االجتماعي الذم يعود علي

اجتماعية تزيد من ثقتو بنفسو كزبفف من درجة الوحدة كاالنعزاؿ اللذاف يعترباف مؤشرين من مؤشرات االنطواء 
  .االجتماعي 

 
 
 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج –الفصل الثاني    
 

173 

 

 : ثالثةعرض و تحليل نتائج الفرضية ال-1-3.
أثناء لدرجة الثقة بالنفس ك البعدم  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي" على أنو: ثالثةتنص الفرضية ال

 ".تعزل للربنامج اإلرشادمحصة الًتبية البدنية كالرياضية 
 لدرجة الثقة بالنفس:(: اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطي القياسُت: القبلي ك البعدم 11جدكؿ رقم )

 

 
، أما مستول الداللة 118عند درجة اغبرية 143724(: أف قيمة )ت( تساكم 08يتضح  من خبلؿ اعبدكؿ رقم )

، كمنو فإف قيمة )ت( دالة إحصائيا، ك ىذا يعٍت أنو 1314تول الداللة ك ىو أصغر من قيمة مس 13111فيساكم 
، كما نبلحظ أف درجة الثقة بالنفس توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج القياسُت: القياس القبلي ك القياس البعدم ُب 

قيم ك  البفاضفبا يدؿ على  20.4696أما البعدم فيساكم  29.4957اؼبتوسط اغبسايب للقياس القبلي يساكم 
 الثقة بالنفس بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم.ضعف درجات ؿبور 

 :ثالثة االستنتاج الخاص بالفرضية ال

لدرجة الثقة بالنفس " توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم على أنو:  ثالثةنصت الفرضية ال
"، ك انطبلقا من النتائج اؼبتحصل  عليها ك جدنا أف ىناؾ فركؽ بُت  دمتعزل للربنامج اإلرشاأثناء حصة الًتبية البدنية 

الثقة بالنفس بعد تطبيق الربنامج  ضعفدرجات ؿبور قيم ك  البفاضفبا يدؿ على  لبعدمالقياسُت ك لصاّب القياس ا
ؿ على أف الربنامج فبا يد، درجة الثقة بالنفسربسن نتائج أفراد عينة البحث ُب اإلرشادم كىذا االلبفاض يدؿ على 

 .ك منو فإف الفرضية قد ربققت،هبايبإاإلرشادم اؼبطبق كاف لو تأثَت 

 

 

 

 القرار لصالح
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 المحور القياس

 25.835 118 1,000 داؿ البعدم
الثقة ضعف  بليالق 3.76231 29.4957

 البعدي 3.73072 20.4696 بالنفس
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 تحليل ومناقشة :
إف حياة الطالب اؼبدرسي ال تقتصر على عملية التعلم كالتعليم اليت ذبرم داخل الصفوؼ هبدؼ ربقيق الغايات 

سط كبَت، كذلك هبدؼ بناء شخصية قنبية كالضركرة كاألغراض األكاديبية إمبا سبتد لتشمل جوانب أخرم ؽبا من األ
متكاملة األبعاد ُب جوانبها اعبسمية النفسية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية الًتبوية كالعقلية ، من ىنا أصبح اإلرشاد 

ُب كل مؤسسة  ى بأنبية كبَتة سبثلت ُب اىتماـ مؤسسات الًتبية كالتعليم هبذه اػبدمة كالسعي إٔب توفَتىاضالًتبوم وب
تربوية، باعتبار اإلرشاد سبيبل لتوفَت اعبهد على اؼبتعلم كاؼبعلم كاجملتمع عامة ،كينَت الطريق للطلبة كىبفف عنهم أعباء 

 الدراسة كضغوطها ، كمراحل القلق اليت قد يتعرض ؽبا الطالب فبا يؤدم إٔب نقص الثقة لديو .
هبا الفرد أثناء ؿباكلتو التكيف مع البيئة ، فهو يبر دبواقف بعضها يثَت ينمو مفهـو الذات من خبلؿ اػبربات اليت يبر 

التوتر كبعضها ىبفف منو إم أف الفرد ُب عبلقتو الديناميكية بالبيئة احمليطة وبصل على خربات بعضها مريح كبعضها 
عملية التعلم غَت أف ىذه  مؤٓب مثل ىذه اػبربات ىي اليت يًتتب عنها مبو التنظيمات السلوكية اؼبختلفة بناءا على

اػبربات ال تقف عند ىذا اغبد إم ؾبرد تنظيمات سلوكية خاصة أك دافع فردم منعزؿ ، بل قد يؤدم أيضا إٔب مبو 
 مفهمو عاـ عن الذات. 

أف الفرد بدكف الثقة بالنفس يبكن أف يفقد الكثَت من الفرص بسبب اػبوؼ من اؼبخاطر أك اػبوؼ من العواقب اليت قد 
 .ث كمن بُت اغبقائق اليت يبكن رصدىا عن الثقة بالنفس أهنا ليس فطرية بل مكتسبة ربد

كيأخذ التفكَت ُب الذات ُب مرحلة اؼبراىقة ،خاصة حسب بعض اؼبفكرين شكل اؼبواجهة بُت الصورة الذاتية للذات أك 
اؼبواجهة على مستول األدكار الذات اؼبدركة كالصورة االجتماعية للذات إم الذات االجتماعية ،تظهر خاصة ىذه 

 .(293،ص1979)كماؿ الدسوقي ،األدكار االجتماعية ُب ىذه اؼبرحلة العمرية 
كلما يزداد الطفل تزداد حاجتو إٕب التقدير فبن حولو ُب اؼبدرسة ، من أقرانو كمدرسيو ليحضى هبذا التقدير فيعمل 

رسي حيث يلفت إليو األنظار كوبضى بالتقدير االجتماعي كينشط ُب ؾباالت كثَتة ُب اؼبدرسة ،كُب أكجو النشاط اؼبد
....كقبد كذلك عند البالغُت حيث يبيل الفرد إٔب أف  واؼبرغوب كقد يتمثل تقدير الفرد من اآلخرين دبدحو أك الثناء علي

شجيع يثاب على عمل أجاده أك مشركع قاـ بو إثابة مادية كاغبصوؿ على عبلكة من رئيسو أك على درجة أك على ت
 (.293)كماؿ الدسوقي ، نفس اؼبرجع، ص 

أف يعمل بشكل إهبايب على تطوير تقدير الذات للمراىق كذلك عن طريق إدراكو بأنو إنساف نافع  سيبكن للمدر 
، الذم يثبت من خبلؿ  سكجدير بالتقدير ،كىذا التطوير يبكن أف يتحقق من خبلؿ السلوؾ العملي من جانب اؼبدر 

عاملُت فاعلُت ،كنبا وبققاف الغاية منها  فلميذ اؼبراىق ،إٔب جانب ىذا يعترب التفكَت كالعمل اإلهبابياثقتو كاحًتامو الت
عندما يكوناف فقط متطابقاف مع الصورة اليت يراىا الفرد عن نفسو كعندما تكوف صورة النفس إهبابية تزداد ثقة الفرد 

عرفة العقلية بل يتغَت عن طريق اػبربة من الناحية االجتماعية يرل بنفسو ،إف تقدير الذات ال يتغَت بالكبلـ كحده أك باؼب
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ف األفراد ذكم التقدير اؼبنخفض للذات يفضلوف االبتعاد عن النشطات االجتماعية إ shutzكشوتز  Rosenbergركزبورغ
م يتميزكف باػبجل كال يتقلدكف مناصب ريادية ، كيظهركف أحيانا اؼبيل إٔب أف يكونوا خاضعُت كمسَتين إٔب جانب أهن

 .( 172،ص2001)ؾبموعة من الباحثُت ،كاغبساسية اؼبفرطة كاؼبيل إٔب العزلة كالوحدة 
 ةأدكار اجتماعيسعى الباحث من خبلؿ الربنامج اإلرشادم اؼبقًتح تطوير تقدير الذات لدل التبلميذ كىذا دبنحهم 

خبلؿ ربليل تصرفات أفراد اجملموعة أثناء اـ بذلك من كقيادية أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية كتشجيعهم للقي
اؼبواقف التعليمية كالعمل بأف يتخذ أفراد اجملموعة قراراهتم حوؿ بقاء كاستمرار التصرفات اؼبفيدة كتعديل التصرفات اليت 

ؼبًتددين كاػبجولُت تغيَت صورة التوقعات اليت ذبوؿ ُب ذىن التبلميذ ا،ك ربتاج إٔب تعديل ، كىذا لتحسُت عملية التعلم
كالتعاكف على ربسُت مستول ،حوؿ تقبل حالة زمبلئهم سواء ُب النجاح أك الفشل  اآلخرينرسم مبط معُت للتبلميذ ك 

إتاحة اغبرية الفكرية لكل تلميذ كالثقة فيهم كُب ،ك الفردية كزيادة الثقة بأنفسهم  تالفر كقاالتواصل كالتفاعل لتقليل من 
ترقية مفهـو العضوية اإلهبابية للفوج بواسطة التضامن كالتعاكف كتقلد األدكار كاؼبسؤكليات ُب  ،كالعمل علىقدراهتم 

 كل ىذا يساىم ُب زيادة الثقة بالنفس لدل التلميذ اؼبنطوم كهبعلو أكثر توافقا كاتزانا.   ،اعبماعة كاالتفاؽ مع اآلخرين
 : رابعةعرض وتحليل نتائج الفرضية ال. 4.1

لدرجة تفضيل العمل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم " على أنو: رابعةلتنص الفرضية ا
 الفردم على اعبماعي  تعزل للربنامج اإلرشادم ".

لدرجة تفضيل العمل الفردم (: اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطي القياسُت: القبلي كالبعدم 10جدكؿ رقم )
 على اعبماعي:

 
، أما مستول الداللة 118عند درجة اغبرية 11.959(: أف قيمة )ت( تساكم 11يتضح  من خبلؿ اعبدكؿ رقم )

، كمنو فإف قيمة )ت( دالة إحصائيا، ك ىذا يعٍت أنو 1314ك ىو أصغر من قيمة مستول الداللة  13111فيساكم 
الفردم على  درجة تفضيل العملتوجد فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج القياسُت: القياس القبلي ك القياس البعدم ُب 

 القرار لصالح
مستوى 
 الداللة

درجة 
المتوسط  قيمة "ت" الحرية

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور القياس

 22.959 118 1,000 داؿ البعدم

 بليالق 3.76231 27.4957
تفضيل 
العمل 

الفردي على 
 الجماعي

 البعدي 3.72727 19.4783



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج –الفصل الثاني    
 

176 

 

فبا  19.4783أما البعدم فيساكم  27.4957ا نبلحظ أف اؼبتوسط اغبسايب للقياس القبلي يساكم كماعبماعي   
 قيم ك درجات ؿبور تفضيل العمل الفردم على اعبماعي بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم . البفاضيدؿ على 

 :رابعةاالستنتاج الخاص بالفرضية ال

لدرجة تفضيل العمل داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  توجد فركؽ ذاتعلى أنو: "  رابعةنصت الفرضية ال
"، ك انطبلقا من النتائج اؼبتحصل  عليها ك  تعزل للربنامج اإلرشادم أثناء حصة الًتبية البدنية الفردم على اعبماعي

جة تفضيل العمل قيم ك درجات لدر  البفاضفبا يدؿ على  قبليجدنا أف ىناؾ فركؽ بُت القياسُت ك لصاّب القياس ال
درجة ربسن نتائج أفراد عينة البحث ُب الفردم على اعبماعي بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم كىذا االلبفاض يدؿ على 

ك منو فإف هبايب.  إفبا يدؿ على أف الربنامج اإلرشادم اؼبطبق كاف لو تأثَت ، تفضيل العمل الفردم على اعبماعي
 .الفرضية قد ربققت

  تحليل ومناقشة:
يرل الباحث ُب ؾباؿ علم النفس أف اإلنساف ابن بيئتو االجتماعية كأف ما ينخرط فيو من عبلقات اجتماعية يسهم ُب 

( أف الفرد ذك التوافق السليم  (frome فروم إريك تكوين شخصيتو كوبدد مدل قدرتو على التعامل مع اآلخرين ، كيرل
ستمتع بعبلقتو معهم كيكوف لو القدرة على العمل معهم كي ىو الشخص الذم يسعى إٔب صحبة الناس كؿببتهم كي
 (133، ص 2001 ،إظباعيل نبيو)يستطيع أف ينشئ عبلقات اجتماعية ربقق لو اإلشباع 

كما تعترب اؼبدرسة حيزا معقدا أكثر من األسرة كتًتؾ أثرىا على اذباىات الناشئة كعاداهتم كآرائهم ، حيث قبد اؼبراىق 
باػبربات اػبربات اؼبكتسبة اليت يتعرض ؽبا ُب اؼبدرسة كما يتأثر بالعبلقات السائدة فيها كاؼبدرسة توفر  يتأثر تأثَتا قويا

للمراىق حياة اجتماعية اليت يصعب لو أف هبدىا ُب األسرة الختبلؼ نوع التفاعل كشكل العبلقات بداخلها ، كىى 
جتماعي الذم يؤدم بو إٔب اكتساب مهارات بذلك تؤثر ُب تغيَت اذباىات اؼبراىق ، حيث يوجد اعبو اال

يبيل الكثَت من التبلميذ أثناء حصة الًتبية البدنية إٔب اللعب منفردين كما .(392، ص 2001 ،يونس  إنتصار)اجتماعية
يفضلوف النشاطات الفردية على اعبماعية ك يتحسن أدائهم منفردين بينما يضطرب أدائهم كىم كسط صباعة الفوج 

 .ف األنشطة التنافسية خصوصا اليت تستدعي التعاكف كالتحدم كاؼبواجهة ،كما يتجنبو 
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 : خامسةعرض و تحليل نتائج الفرضية ال-1-5
على درجة االنطواء االجتماعي لتبلميذ الطور توجد فركؽ ذات داللة إحصائية "  على أنو: امسة تنص الفرضية اػب

 اعبنس لصاّب الذكور" .تعزل ؼبتغَت  للربنامج اإلرشادماؼبتوسط  ُب القياس البعدم 
 .يبُت نتائج القياس القبلي ك البعدم حسب اعبنس (11)جدكؿ رقم :

 

 العدد الجنس اورـــــــــــالمح
المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 
 يالمعيار 

 قيمة

 "ت"
درجة 
 ةالحري

مستوى 
 ةالدالل

 لصالح

 المحور األول
 لقلة التفاع"

 "االجتماعي 

 3.80704 25.8268 127 إناث

 البعدم 131. 228 1.515
 3.63180 25.0777 103 ذكور

 المحور الثاني
" الوحدة 
 واالنعزال"

 3.80249 22.7795 127 إناث

 البعدم 157. 228 1.420
 3.63180 22.0777 103 ذكور

المحور 
 الثالث

الثقة بالنفس  "
" 

 3.79354 20.7874 127 إناث

 البعدم 152. 228 1.438
 3.63180 20.0777 103 ذكور

 المحور الرابع
" تفضيل 
النشاط 

 " يالفرد

 3.78602 19.8031 127 إناث

 البعدم 143. 228 1.472
 3.63180 19.0777 103 ذكور

 الكلــــــــــــــــــــــي
 15.1704 89.1969 127 إناث

 البعدم 145. 228 1.462
 14.5272 86.3107 103 ذكور

غَت دالة إحصائيا ألف مستويات ، 117قيم )ت( عند درجة اغبرية كل أف   (:10ضح  من خبلؿ اعبدكؿ رقم )يت
نسُت توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج اعبال ك ىذا يعٍت أنو   ،1314 من  مستول الداللة كربأ الداللة اؼبوافقة ؽبا 

 .درجة االنطواء االجتماعي ُب القياس البعدم ُب

 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج –الفصل الثاني    
 

178 

 

 :خامسة تاج الخاص بالفرضية الاالستن

على درجة االنطواء االجتماعي لتبلميذ الطور على أنو: " توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  امسةنصت الفرضية اػب
، ك انطبلقا من النتائج اؼبتحصل  عليها اعبنس لصاّب الذكور" تعزل ؼبتغَت للربنامج اإلرشادياؼبتوسط  ُب القياس البعدم 

ك منو فإف الفرضية   ،درجة االنطواء االجتماعي نسُت ُب القياس البعدم ُبىناؾ فركؽ بُت نتائج اعب ليسك جدنا أف 
 .حققتت ٓب

 التحليل
 25.077بعدميتبُت لنا أف اؼبتوسط اغبسايب للمحور األكؿ حسب اعبنس قد بلغ ُب القياس ال (21):من اعبدكؿ رقم 

 أمالنفس الفئة من الذكور،  3.631بلغت قيمة االكبراؼ اؼبعيارم  كما25.826بالنسبة لئلناث فقد بلغ أماللذكور 
 ُب حُت بلغ االكبراؼ3.807بالنسبة لئلناث فقد بلغ
بالنسبة للذكور  بعدمفقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب ُب القياس ال واالنعزالالوحدة أما فيما ىبص ؿبور 

ف ىذه القيمة بلغت بالنسبة لئلناث ُب نفس احملور حُت قبد أُب 3.631 كبلغت قيمة االكبراؼ اؼبعيارم22.077
 .3.802فيما يتعلق باؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم  22.779

الثقة بالنفس فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب بالنسبة للذكور ُب القياس  ضعفبأما فيما تعلق باحملور الثالث اؼبتعلق 
كباكبراؼ  20.78لئلناث فقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب  ةا بالنسبأم 3.631كقيمة االكبراؼ اؼبعيارم  20.07بعدمال

يبقى احملور األخَت تفضيل العمل الفردم فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم ُب  ،3.793 مساك يمعيارم 
اغبسايب  أما بالنسبة لئلناث فقد كاف اؼبتوسط 3.631.  ك19.07بالنسبة للذكور على التوإب  بعدمالقياس ال

 لبلكبراؼ اؼبعيارم    19.803.786
للذكور بلغ اؼبتوسط اغبسايب  بعدمفأننا قبد ُب القياس ال ؼبقياس اإلنطواءاإلجتماعيالدرجة الكلية  إٔبا نظرنا إذأما 

لبلكبراؼ  15.17ك89.19، أما بالنسبة لئلناث فقد كاف اؼبتوسط اغبسايب  14.527كاكبراؼ معيارم  86.3107
    اؼبعيارم

 مناقشة وتحليل :
على درجة  االنطواء فركؽ ذات داللة إحصائية ىناؾ و ال توجد بعد عرض النتائج كاؼبعطيات اإلحصائية تبُت أن

اعبنس لصاّب الذكور كما ىو تعزل ؼبتغَت  للربنامج اإلرشادماالجتماعي لتبلميذ الطور اؼبتوسط ُب القياس البعدم 
  .و مبُت ُب ربليل اؼبعطيات اإلحصائيةككما ى  (19):موضح ُب اعبدكؿ رقم

عن الفركؽ بُت اعبنسُت ُب اؼبهارات االجتماعية، فالبنات يتعلمن اللغة بسهولة كسرعة عن األكالد كقد  جولمانيتحدث 
 يشًتؾ البنات كاألكالد ُب السن العاشرة ُب العدكاف الصريح كاؼبواجهة اؼبفتوحة ُب حالة الغضب ، كالبنات عندما يلعبوف
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معا وبرصن عل اللعب ُب ؾبموعات قليلة العدد، مع الًتكيز على التقليل ُب اػببلفات ، كزيادة التعاكف فيما بينهن إٔب 
أقصى درجة، كعندما يلعب األكالد ُب ؾبموعة أكرب مع الًتكيز على اؼبنافسة ، كقد قبد البنات خبَتات ُب قراءة 

 التعبَت عن مشاعرىن كتوصيلها لآلخرين ، أما األكالد فيصبحوف خرباء ُب اإلشارات العاطفية اللفظية كغَت اللفظية كُب
 .)190،191ص،2000جوؼباف،)لشعور بالذنب أك اػبوؼ اليت تعًتض االنتقاد كانفعاالت ا االنفعاالتمن  اغبد

ميذ الطور على درجة االنطواء االجتماعي لتبلتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال ف نقوؿ انوأكبناء على ىذا يبكن 
 .اعبنس لصاّب الذكورتعزل ؼبتغَت  للربنامج اإلرشادماؼبتوسط  ُب القياس البعدم 

 :لعامة عرض و تحليل نتائج الفرضية ا -1-6
يؤثر الربنامج اإلرشادم النفسي اؼبقًتح أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية ُب خفض " على أنو: عامةتنص الفرضية ال

 ." ماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط.درجة االنطواء االجت
 

 يبُت نتائج القياس القبلي ك البعدم جملموع احملاكر (23):دكؿ رقماعب

 
، أما مستول الداللة 118عند درجة اغبرية 213001(: أف قيمة )ت( تساكم 11يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم )

، كمنو فإف قيمة )ت( دالة إحصائيا، ك ىذا يعٍت أنو 1314ك ىو أصغر من قيمة مستول الداللة  13111فيساكم 
، كما االنطواء االجتماعي درجة بُت نتائج القياسُت: القياس القبلي ك القياس البعدم ُب توجد فركؽ دالة إحصائيا 

 البفاضفبا يدؿ على  87.9043أما البعدم فيساكم  129.98نبلحظ أف اؼبتوسط اغبسايب للقياس القبلي يساكم 
 بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم.االنطواء االجتماعي قيم ك درجات 

 

 

 

 القرار لصالح
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور القياس

 30.110 118 1,000 داؿ البعدم
 بليالق 3.76231 129.98

 ــــــــيالكلـــــ
 البعدي 3.72727 87.9043
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 :عامةاص بالفرضية الاالستنتاج الخ

يؤثر الربنامج اإلرشادم النفسي اؼبقًتح أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية ُب خفض " على أنو: عامةتنص الفرضية ال
 .درجة االنطواء االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط

تعزل للربنامج االجتماعي  االنطواءلدرجة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم  أنو أم
فبا  بعدم"، ك انطبلقا من النتائج اؼبتحصل  عليها ك جدنا أف ىناؾ فركؽ بُت القياسُت ك لصاّب القياس ال اإلرشادم
ربسن بعد تطبيق الربنامج اإلرشادم كىذا االلبفاض يدؿ على االنطواء االجتماعي قيم ك درجات  البفاضيدؿ على 

فبا يدؿ على أف الربنامج اإلرشادم اؼبطبق كاف لو تأثَت ، االجتماعي  ءاالنطوا درجةخفض  ُبنتائج أفراد عينة البحث 
 .قد ربققتالعامة ك منو فإف الفرضية  ،هبايبإ

 التحليل :
للربنامج اإلرشادم على  التطبيق القبلي كالبعدم اؼبقياس ُبلبلستمارة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للدرجة الكلية 

 .طور اؼبتوسط لصاّب التطبيق البعدمتبلميذ ال
بُت القياس القبلي ك  كالًتتيب اؼبعيارم كبراؼك االالباحث باستخداـ اؼبتوسطات اغبسابية  ـالختبار ىذه الفرضية قاك 

اغبسايب ُب  يتبُت لنا أف اؼبتوسط، (17)مع اختبار "ت" لداللة الفركؽ حيث كانت النتائج حسب اعبدكؿ البعدم 
ُب ما   3.76231ُب حُت بلغ االكبراؼ اؼبعيارم 39.4957ي بالنسبة حملور التفاعل االجتماعي بلغ القياس القبل

لبلكبراؼ 3.74019للمتوسط اغبسايب ك 25.4913كانت القيم ُب القياس البعدم لنفس احملور على التوإب 
 اؼبعيارم .

كاالكبراؼ اؼبعيارم مساكيا  33.4957اغبسايب الوحدة كاالنعزاؿ فقد كاف اؼبتوسط ببالنسبة للمحور الثاين اؼبتعلق 
اغبسايب للمتوسط  22.4652ُب القياس القبلي أما ُب القياس البعدم فكانت القيم على التوإب  3.76231

 بالنسبة لبلكبراؼ اؼبعيارم .3.73536ك
ُب  3.76231يارم كاالكبراؼ اؼبع 29.4957ضعف الثقة بالنفس فكاف اؼبتوسط اغبسايب باحملور الثالث اؼبتعلق -

 .3.73072ك20.4696القياس القبلي ككانت القيم ُب القياس البعدم على التوإب 
 3.76231ك27.4957ور تفضيل النشاط الفردم على اعبماعي  فاؼبتوسط اغبسايب كاف مساكيا حملبالنسبة 

 ك البعدم .3.72727ك 19.4783لبلكبراؼ اؼبعيارم ُب القياس القبلي أما القياس البعدم فكانت القيم على التوإب 
 3.76231كاالكبراؼ اؼبعيارم  129.98فقد كاف اؼبتوسط اغبسايب مساكيا إٔب  للمقياسأما ما تعلق بالدرجة الكلية 

 لبلكبراؼ اؼبعيارم . 3.72727للمتوسط اغبسايب ك  87.9043ُب حُت بلغت نفس القيم ُب القياس البعدم 
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 :الفركؽ بُت القياس القبلي ك البعدم حسب كل ؿبور يبُت قيمة ت لداللة (24)رقم  ؿجدك 
3 

 
إلحصائية أف صبيع القيم بالنسبة لكل احملاكر دالة غبساب قيمة "ت" لداللة الفركؽ ا (24 ):يبُت اعبدكؿ رقمالتحليل :

ككل قياس االنطواء االجتماعي  ؼب تُب حُت بلغت قيمة   118عند درجة حرية  1,000إحصائيا عند مستول داللة 
 . 0000عند مستول داللة  30.110بالنسبة للقياس البعدم مقارنة بالقبلي تساكم 

 مناقشة وتحليل :
بالنسبة عبميع احملاكر بالنسبة للمتوسط اغبسايب قد البفضت  فبا يدؿ على اؼبنحى االهبايب ُب كاؼببلحظ ُب كل القيم 

التقليل من درجة االنطواء االجتماعي، كبناء على ىذا يبكن أف نقوؿ أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس 
 داللة إحصائية فركؽ ذاتالقائمة على أف ىناؾ  القبلي كالبعدم لصاّب القياس البعدم ،كىو ما وبقق الفرضية األكٔب

على تبلميذ الطور اؼبتوسط  لصاّب التطبيق للربنامج اإلرشادم  بُت التطبيق القبلي كالبعدم االنطواء االجتماعيلدرجة 
اؼبناخ البعدم ، كمن اؼبنظور النظرم يتضح أنو بإمكاف العملية التعليمية أف تتوافق مع العملية اإلرشادية كاستغبلؿ 

الًتبوم ُب تطبيق فنيات كأساليب إرشادية سبكن األستاذ أك اؼبعلم من حل الكثَت من اؼبشاكل النفسية اليت يعاين منها 
من الوظائف اؼبتفق عليها للمعلم أنو ناقل اؼبعرفة للتبلميذ كناقل الثقافة العامة التبلميذ خصوصا ُب الطور اؼبتوسط 

بولة، كيقـو اؼبعلم هبذه الوظائف من خبلؿ اؼبمارسات اليومية اؼبهنية اليت تتم من خبلؿ كالقيم كاألمباط السلوكية اؼبق
 عبلقة إنسانية مهنية مع التبلميذ. 

 المحــــــــــــــــــــــــــــــاور القياسين قيمة " ت " درجة الحرية مستوى الداللة

 البعدي القبلي مع 40.034 118 1,000 داؿ
 المحور األول

 التفاعل االجتماعي" قلة"

 القبلي مع البعدي 31.553 118 1,000 داؿ
 ثانيالمحور ال

 " الوحدة و االنعزال "

 القبلي مع البعدي 25.835 118 1,000 داؿ
 المحور الثالث 

 " سالثقة بالنف ضعف "

 القبلي مع البعدي 22.959 118 1,000 داؿ

 المحور الرابع
" تفضيل النشاط الفردي 

 على الجماعي "
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كجبانب األدكار األكاديبية السابقة، كحبكم موقع اؼبعلم اغبساس كاؼبهم يبكن للمعلم أف يؤدم أدكاران أخرل إضافية كىي   
انب االىتماـ بالتحصيل الدراسي، يهتم اؼبعلم أيضا بشخصية التلميذ كوبدد جوانب التميز اليت سبيز اؼبعلم اؼبتطور جب

مفهـو التوافق لديو يشمل التوافق  ،كما يسعى إٔب ربقيق التوافق الشامل،ألف لديو كيدعمها كجوانب القصور فيعاعبها
 .التحصيلي كالتوافق النفسي كاالجتماعي

اغباجة إٔب خدمات التوجيو كاإلرشاد كذلك بسبب الفركؽ الفردية بُت الطبلب كازدياد إف العملية الًتبوية ُب أمس   
أعداد الطلبة يؤدم إٔب زيادة اؼبشاكل اإلجتماعية كما ككيفا كاإلرشاد وباكؿ إهباد جو نفسي صحي ككدم ُب اؼبدرسة 

 .(21،ص2003، )منذر الصامنبُت التلميذ كاؼبعلم لبتعد عن الفشل كيتمكن من اإلقباز الناجح 

إف العومل اؼبدرسية ؽبا دكرأساسي ُب حياة التلميذ الدراسية ، سنحاكؿ أف نفصل ُب تأثَت اؼبدرسة على النمو   
اإلجتماعي للتلميذ ، حبكم أف اإلنسحاب اإلجتماعي لو عبلقة بنمو العبلقات اإلجتماعية للتلميذ كالعبلقات 

ميو ، كعبلقتو برفاؽ الدارسة ،كعبلقتو دبواد دراستو كموضوعاهتا ،ففي اإلجتماعية اؼبقصودة ىى عبلقة التلميذ دبعل
 اؼبدرسة يواجو التلميذ جانبا مهما من اغبياة اإلجتماعة ، عن طريق عبلقتو دبدرسيو سواءا كانت تلك العبلقة إهبابية 

ذ بالسيطرة كالعنف كالنهي ، يبتعد أـ سلبية ، ففي اغبالة السلبية مثبل : قبد أف اؼبعلم الذم يبٍت عبلقتو مع التبلمي  
تبلميذه عن إحًتامو كصداقتو ، كالعبلقة بُت اؼبعلم كالتلميذ تلعب دكرا أساسيا ُب بناء شخصيتو ، فالتلميذ ُب عمر 
اؼبراىقة يتأثر دبثلو األعلى ، الذم قد يكوف األب أك اؼبعلم قبل الآلحرين فإف أظهر اؼبثل األعلى سلوكا متزنا كإهبابيا 

إف التلميذيبيل إٔب إستعابو كسبثيلو ،كإف سلك اؼبثل األعلى مسلك البلمباالة ُب األمور اليت تتعلق ُب مظهرىا دكف ف
جوىرىا ، فإف اؼبراىق يقدـ على ىذا السلوؾ دكف تردد كاؼبعلم الذم إضطربت نفسيتو ، كإختل كجدانو كتصارعت 

رفة ، كاؼبعلم العدكاين يتخرج على يده تبلميذ جبناء يبيلوف إٔب انفعاالتو ، فإنو يقدـ للمجتمع شخصيات مضطربة كمنح
 .(257،256،ص2005)صاّب الداىرم،اإلنسحاب من اؼبواقف العامة كيشعركف بالضيق ُب اغبياة 

كذلك القيادة التسلطية للمعلم كالقيادة الغَت حكيمة ، كتقلب قيادة اؼبعلم كإنعداـ التخطيط ، كحساسية اؼبعلم الفردية   
كالشخصية كردكد فعلو للمحافظة على كرامتو ، كعدـ الثبات ُب اإلستجابات كإعطاء الوعود كالتهديدات كإستعماؿ 
العقاب بشكل خاطئ ، كذلك صعوبة لغة اؼبعلم اؼبستخدمة ككثرة الوضائف اليت وبددىااؼبعلم لتبلميذه كإقتصار 

التعليمية كرتابتها كعدـ مبلئمة النشاطات ؼبستول النشاطات الصفية على اعبوانب اللفظية ، كتكرار النشاطات 
 .(164،163،ص2000)خولة وبي ،التبلميذ كلها عوامل تؤدم لئلنطواء التمليذ 

إف النظاـ اؼبدرسي الذم هبرب التبلميذ على تعلم مقررات دراسية كمواضيع معينة كؿبددة التعٍت ؽبم شيئ ُب كثَت من   
تلميذ داخل القسم كأثتاء تفاعلو مع التبلميذ كاؼبعلم ،ألف مايتعلمو اليثَت لديو الرغبة اغباالت ردبا قد تؤثر ُب سلوؾ ال

ُب التعلم اعباد ذلك أنو خاؿ من اؼبثَتات اإلهبابية  كبعيد عن إمكانية إشباع اغباجات النفسية للتلميذ ،أسلوب كطريقة 
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ية )ضعاؼ ،متوسطوف ،متفوقوف (، تعد طريقة تقسيم التبلميذ ُب األقساـ كعملية تصنيفهم حسب قدراهتم التحصيل
إهبابية كسلبية ُب الوقت نفسو ، إهبابية ألنو تعطي كل تلميذ حقو من إمكانية التعلم حسب قدراتو ، كسلبية ألهنا 
تضع ؾبموعة الضعفاء ُب خانة اليرغب أف يكونوا فيها ، زيادة عدد التبلميذ تؤدم إٔب نقص فرص كصوؿ اؼبعلم لكل 

)عمر نصر اهلل إعطائو اإلىتماـ اؼبناسب الذم هبعلو يشعر بنوع من اؼبكانة كالقيمة كالثقة بالنفس تلميذ ك 
 .(157،156،ص2004،

ترؾ التلميذ ينعزؿ كينسحب من اؼبواقف الصفية ، تكوف لديو بعض اؼبشاعر السلبية فبا يؤثر على قدرتو كقابليتو للتعلم    
أك عيب ُب خلقو أمر قد يثَت اغبقد كالصراع   هيكوف موضع سخرية من زمبلئو لفقر  تلميذ بزمبلئو ، فقدالأما عن عبلقة 

 .(61)ؿبمود عكاشة ،كؿبمد زكي ،صكاإلنطواء عن الذات كقد يكوف اؼبخرج منو اإلنسحاب 

 استنتاجات عامة: -2
البدنية كالرياضية حاكؿ الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة اقًتاح كذبريب برنامج إرشادم نفسي أثناء حصة الًتبية 

للتخفيف من درجة االنطواء االجتماعي لدل تبلميذ الطور اؼبتوسط كاستغبلؿ بيئة اللعب، كعبلقة التبلميذ بأستاذ 
من خبلؿ  امادة الًتبية البدنية كالرياضة كالتنسيق مع مستشار التوجيو للتحقيق األىداؼ اؼبرجوة من الربنامج  ،كىذ

كألعاب حركية كاجتماعية ،تساىم ُب زيادة درجة التفاعل االجتماعي لدل التبلميذ  مواقف تعليمية تتضمن سبارين
كتقلل من الوحدة كاالنعزاؿ ،كىذا لزيادة الثقة بأنفسهم كاالبتعاد عن العمل الفردم ،كاكتساب مهارات اجتماعية 

سانبت ُب التخفيف من مظاىر كقيادية ،كقد تضمن الربنامج ؾبموعة من األساليب كالفنيات كالتدخبلت اإلرشادية، 
االنطواء االجتماعي لدل تبلميذ الطور ،بعد ربليل كإثراء متغَتات البحث نظريا، كإعداد الربنامج اإلرشادم ، كتطبيقو 

صبع البيانات كمعاعبتها إحصائيا كعرضها  دعلى عينة من تبلميذ الطور اؼبتوسط أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية، كبع
ا كتفسَتىا كمناقشتها باالعتماد على التناكؿ النظرم كعلى ما توفر من دراسات سابقة أك مشاهبة، توصلت كربليله

 نتائج الدراسة إٔب مايلي:

 أكدت نتائج الدراسة اغبالية على:  :أوال

 .  *قباعة الربنامج اإلرشادم ُب التخفيف من مظاىر االنطواء االجتماعي لدل عينة من تبلميذ الطور اؼبتوسط

 *فعالية الربنامج اإلرشادم ُب الرفع من درجة التفاعل االجتماعي الصفي لدل عينة الدراسة. 

 *التقليل من الوحدة كاالنعزاؿ لدل عينة الدراسة كإدماجهم ُب العمل اعبماعي ك التعاكين .

قياديػػة مػػن خػػبلؿ تنظػػيم كإقبػػاز اؼبهػاـ ال ة* زيػادة ثقػػة التبلميػػذ بأنفسػػهم مػػن خػبلؿ قبػػاحهم ُب اؼبواقػػف التعليميػػ
 َت كتنشيط الفوج .  يكتس
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 * فعالية التدخبلت اإلرشادية أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية من طرؼ أستاذ اؼبادة كمستشار التوجيو. 

 *صعوبة تطبيق اؼبعلومات النفسية أثناء العمل اؼبيداين ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية.

ًتبية البدنية كالرياضية على نظريات اإلرشاد النفسي ُب مواجهة مشػاكل التبلميػذ النفسػية *عدـ اعتماد أساتذة ال 
 داخل أك خارج نطاؽ اغبصة .

* عدـ اسػتخداـ بطاقػة اؼبعلومػات العامػة حػوؿ التلميػذ أك السػجل القصصػي أك اجملمػع مػن طػرؼ أسػاتذة الًتبيػة  
            تابعة اؼبستمرة للتبلميذ .كىذا ما يفسر عدـ اىتمامهم باؼب ،البدنية كالرياضية

* أغلب أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية يعتمدكف علي أداة كاحدة ُب صبع معلومات حوؿ التبلميذ كىي 
 اؼببلحظة اؼبيدانية كإنباؿ األدكات األخرل كاالختبارات كاؼبقاييس  اعبلسات اإلرشادية كغَتىا. 

كىػذا مػا يؤكػد حاجػة قوموف بدكرات تكوينية ُب ؾبػاؿ اإلرشػاد النفسػي الًتبػوم ي * أغلب أساتذة الًتبية البدنية ال  
 التبلميذ لئلرشاد النفسي كحاجة أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية لتطبيقات ىذا األخَت .

ة أظهػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف أسػػػاتذة الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية ال يسػػػتغلوف حصػػػة الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػي :ثانيـــا
 االستغبلؿ األمثل لتفعيل عملية اإلرشاد النفسي ُب الوسط اؼبدرسي ألسباب عدة من بينها :

    .* نقص اإلمكانات ك الوسائل البيداغوجية أثناء فبارسة النشاط البدين الرياضي داخل الوسط اؼبدرسي

مػن  إلجهػاد البػدين كالػذم وبػد* كثرة سػاعات العمػل األسػبوعية ألسػتاذ الًتبيػة البدنيػة كالرياضػية فبػا يسػبب لػو ا
 مسانبتو ُب العمل اإلرشادم عموما كُب التخفيف من درجة االنطواء االجتماعي خصوصا 

*زيػػادة عػػدد التبلميػػذ ُب القسػػم ك الػػذم قػػد يصػػل إٔب طبسػػوف تلميػػذا فبػػا يزيػػد مػػن صػػعوبة متابعتػػو التبلميػػذ مػػن 
لعمليػػػة اإلرشػػػاد النفسػػػي الًتبػػػوم خصوصػػػا  طػػػرؼ األسػػػتاذ كاالىتمػػػاـ بالتبلميػػػذ اللػػػذين ىػػػم بػػػأمس اغباجػػػة

 التبلميذ الذين يعانوف من االنطواء االجتماعي. 

* أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة اغباليػػة عػػن معانػػاة الكثػػَت مػػن التبلميػػذ مػػن مشػػاكل نفسػػية تػػؤثر ُب مسػػارىم الدراسػػي 
   .كذبعلهم ُب أمس اغباجة إلرشاد النفسي اؼبدرسي على غرار  االنطواء االجتماعي

أظهػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف اغلػػػب أسػػػاتذة الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية ال يقومػػػوف بعمػػػل تنسػػػيقي مػػػع مستشػػػارم *  
* أظهػرت نتػائج الدراسػة اغباليػة  النتائج التالية : ولتفعيل عملية اإلرشاد النفسي اؼبدرسي كىذا ما أثبتتالتوجيو 

شػػادية لتقػػدًن خػػدمات لصػػاّب التبلميػػذ قػػد يسػػاىم أف اغلػػب اؼبؤسسػػات الًتبويػػة بالواليػػة لػػيس لػػديهم بػػرامج إر 
   .فيها أستاذ الًتبية البدنية بشكل كبَت كيقرب كجهات النظر بُت العاملُت ُب اؼبيداف الًتبوم
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 اقتراحات: -3
لقد زاد االىتماـ دبجاؿ علم النفس كعلـو الًتبية ُب حصرنا اغبإب نتيجة الضغوطات كاألزمات اليت يواجهها الفرد  

ل اجملتمع اعبزائرم كالذم انعكس على مؤسستنا الًتبوية كأصبحت تعاين الكثَت، كأصبح تبلميذ اعبيل اغبإب يعانوف داخ
من ضغطات كمشاكل نفسية كانفعالية أثرت كمازالت تؤثر على مسارىم الدراسي كالعنف اؼبدرسي كالتخريب كالتسرب 

قمها أصبح الطاقم الًتبوم كاؼبتفرج العاجز على مواجهتها ، كلقد كأماـ تفا، كالعدكانية كاالنطواء كغَتىا من اؼبشاكل
ا اؼبتواضع إنشاء مبوذجا من مباذج برامج اإلرشاد النفسي الًتبوم ، كالذم نرم أف بإمكانو تقدًن نحاكلنا من خبلؿ حبث

اين منو التبلميذ من الكثَت كالكثَت من خبلؿ مسانبتو ُب عملية اإلرشاد النفسي ُب الوسط اؼبدرسي ؼبواجهة ما يع
مشاكل نفسية كانفعالية على غرار االنطواء االجتماعي الذم يعكر صفو مشوارىم الدراسي كهبعلهم بعيدين عن 

 اؼبطلوب، كمن ىذا اؼبنظور يقًتح الباحث ؾبموعة من االقًتاحات التالية:     
ية البلزمة للًتبية البدنية كالرياضية ُب إنشاء كربضَت * كضع برامج إرشادية يتبعها اعبميع  كل حسب ؾبالو ،كإعطاء األنب     

 ىذه الربامج .
* نشر ثقافة اإلرشاد النفسي اؼبدرسي ُب أكاسط التبلميذ كمساعدهتم ُب حل اؼبشاكل اليت يواجهنها بالطرؽ اليت تتناسب      

 مع ميوالهتم كرغباهتم كلعل أىم ىذه الطرؽ النشاط البدين كالرياضي .
َت اإلمكانات كالوسائل البلزمة اليت من شأهنا تفعيل العمل اإلرشادم داخل الوسط اؼبدرسي خصوصا ُب اجملاؿ * توف   

 .الرياضي للتخفيف من مظاىر االنطواء االجتماعي 
 تيا* على أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية استغبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية االستغبلؿ األمثل ُب توجيو سلوك   

التبلميذ كبو األفضل كالتحلي بركح اؼبسؤكلية ذباىهم كذباه اؼبهنة باكتساب اؼبعارؼ كاػبربات اإلرشادية حىت يتمكنوا 
كجعل النشاط البدين ،من حل ما أمكن من اؼبشاكل النفسية اليت يعاين منها التبلميذ ُب ىذه اؼبرحلة اغبساسة 

  كالرياضي كسيلة تشخيص كعبلج ُب نفس الوقت .
*على أساتذة الًتبية البدنية الرياضية اؼببادرة ُب إنشاء ىذه الربامج عن طريق التنسيق مع  مستشارم التوجيو كاإلرشاد ألف    

باستطاعتهم تكوين طاقم إرشادم  فبيز، ؼبا وبملوه من فبيزات كخصوصيات  سبكنهم من تفعيل العمل اإلرشادم كتوفَت 
 .قدر كبَت من اػبدمات اإلرشادية 

 * إجراء اؼبزيد من الدراسات حوؿ نفس اؼبوضوع باستخداـ متغَتات أخرل ٓب تتناكؽبا الدراسة اغبالية  
* العمل على نشر الوعي اإلرشادم إلفراد اجملتمع كخاصة اآلباء كاألمهات لتعديل كتصحيح اؼبفاىيم كاالذباىات السالبة   

 ذباه العملية اإلرشادية كذباه القائمُت هبا .
"ٓب يعد اغبق أف نسلم ألساتذة غَت أكفاء كببل إعداد تربوم نفسي أجياال من التبلميذ  مياالريةكُب ىذا الصدد يقوؿ "  *  

علينا أف نعدىم ُب أفضل الظركؼ اؼبمكنة كىذا من أجل مواجهة مشاكل تطرح عليهم من قبل ؾبتمع الغد.
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 معهد انتسبُة انبدوُة وانسَاضُة

  

................………:انىظُفت........                                           ..............:مانفاض األستار سمإ

                                                           

 استمارة استطالع أراء السادة الخبراء(01)ملحق رقم  
 انسُذ:األستار انذكتىس /انذكتىس   

 تذُت طُبت وبعذ 

نقُاس دسجت االوطىاء االجتماعٍ نذي تالمُز  مقُاساالستماسة انمعشوضت عهً سُادتكم بشان سأَكم فٍ بىاء 

بقا تفضهكم بانتعاون انعهمٍ فٍ بىاء انقائمت انمىشىدة وإثشاء انطىس انمتىسظ ،انمششف وانبادث َشكشان مس

 انبذث فٍ مجال اإلسشاد انىفسٍ انتشبىٌ .

 ءمظةارسا نوطةىاانعىىان:بسوامج إزشادٌ وفسٍ مقتسح أثىاء حصة انتسبُةة انبدوُةة وانسَاضةُة نهتففُة  مةه 

  .فٍ انىسط انمدزسٍ ٍانجتماع

 .دسجت دكتىسايانمستىي انعهمٍ :

 .عبذ انقادس انذكتىس / بىمسجذسف: األستاذ انمش

 

 انبادث مه سُادتكم انتفضم بانمساعذة فٍ استكمال خطىاث وإجشاءاث بىاء انقائمت انمىشىدة مه دُث : وَأمم 

 أوال :    مذي مىاسبت انفشضُاث انمقتشدت نهقائمت 

 مت .  دزف أو تعذَم انفشضُاث انتٍ مه شاوها إثشاء انقائ ثاوُا :    إضافت أو

 ثانثا:     مذي سالمت انعباساث انمقتشدت .

 سابعا:    مذي مىاسبت انعباساث نكم فشضُت 

 خامسا:  مذي استباط كم عباسة بانفشضُت وفسها )اوتماء انعباسة نهفشضُت (

 سادسا: دزف أو تعذَم أو إضافت عباساث أخشي 

 

سٍ إسشادٌ أثىاء دصت انتشبُت انبذوُت نتخفُف مه دسجةت االوطةىاء تتهخص إشكانُت انبذث دىل اقتشاح بشوامج وفإشكانُة انبحث :

 االجتماعٍ نذي تالمُز انطىس انمتىسظ ؟
 :فسضُات انبحث 

رةةم َةةاثس انبسوةةامج ا زشةةادٌ انىفسةةٍ انمقتةةسح أثىةةاء حصةةة انتسبُةةة انبدوُةةة وانسَاضةةُة عهةةً دزجةةة  انفسضةةُة انعامةةة:

 ط.انوطىاء انجتماعٍ ندي تالمُر انطىز انمتىس

 :انفسضُات انجزئُة

تىجذ فشوق راث دالنت إدصائُت بُه انقُاس انقبهٍ و انبعذٌ نذسجت قهت انتفاعم االجتمةاعٍ أثىةاء دصةت انتشبُةت انبذوُةت وانشَاضةُت تعة ي  -1   

 نهبشوامج اإلسشادٌ

تع ي  دصت انتشبُت انبذوُت وانشَاضُت أثىاء تىجذ فشوق راث دالنت إدصائُت بُه انقُاس انقبهٍ و انبعذٌ نذسجت  انىدذة واالوع ال -2

 نهبشوامج اإلسشادٌ".

تع ي نهبشوامج  أثىاء دصت انتشبُت انبذوُت وانشَاضُتتىجذ فشوق راث دالنت إدصائُت بُه انقُاس انقبهٍ و انبعذٌ نذسجت انثقت بانىفس  -3

   اإلسشادٌ".

أثىاء دصت انتشبُت انبذوُت سجت تفضُم انعمم انفشدٌ عهً انجماعٍ تىجذ فشوق راث دالنت إدصائُت بُه انقُاس انقبهٍ و انبعذٌ نذ -4

 .تع ي نهبشوامج اإلسشادٌ وانشَاضُت

 نهبشوامج اإلسشادٌتىجذ فشوق راث دالنت إدصائُت عهً دسجت االوطىاء االجتماعٍ نتالمُز انطىس انمتىسظ  فٍ انقُاس انبعذٌ  -5

 تع ي نمتغُش انجىس نصانخ انزكىس"

 بشدة أوافق ال/ أوافق ال/غير متأكد/ قأواف/ بشدة أوافقخماسية التدرج وعباراتها :استمارة المقياس                    
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 محور قلة التفاعل االجتماعي لدى تالميذ الطور المتوسط
 

 بشدة أوافق ال/أوافق ال/غير متأكدق /أواف/ بشدة أوافق

 مناسبة 
 

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 
 مناسبة

 أرل التعديل
 

 غَت مرتبطة مرتبط

      ليس لي أصدقاء كثيرون-1
1-      
      المدرسة أو المعارف الذين لم أرىم منذ مدة طويلة أصدقاءأفضل أن أتجاىل -2
2-      
      يصعب علي إقامة صدقات جديدة -3
3      
      ىناك أشخاص كثيرون حريصون على أنهم يتجنبونني -4
4-      
      ع أحدمن الصعب بناء عالقة م -5
5-      
      أتهرب من الحوار مع أقراني ال -6
6      
       ال أحب  االختالط  بالناس-7
7-      
      أشعر أني جزء من مجموعة من األصدقاء -8
8      
      أستمتع  بلقاء أشخاص لم أكن أعرفهم من قبل    -9
9-       

      أحب االختالط بالناس -10
10-      
 المالحظات 
 
- 
- 
- 
- 
- 
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 االنعزال لدى تالميذ الطور المتوسط الوحدةمحور 
 

 
 بشدة أوافق ال/أوافق ال/غير متأكدق /أواف/ بشدة أوافق

 
 مناسبة 

 
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 
 مناسبة

 أرل التعديل
 

 غَت مرتبطة مرتبط

      اآلخرينأتخوف من بناء عالقات مع -1
1-      
      ناس يفهموننيأشعر بأن ىناك أ-2
2-      
      نادرا ما أحكي نكت ألصدقائي -3
3      
      أفضل أن أكون بمفردي معظم الوقت -4
4-      
      اآلخرينأشعر بالود والصداقة مع  -5
5-      
      أشعر بأني لم أعد قريبا من أي شخص-6
6      
       يغلب علي الشعور بالوحدة-7

7-      
      أشعر بأن اآلخرين يهملونني -8
8      
      أشعر بأني أستطيع أن أعثر عن األصدقاء عندما أحتاج إليهم  -9
9-       

      أشعر بأني قريب من الناسا  -10
10-      
 المالحظات 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 الثقة بالنفس لدى تالميذ الطور المتوسط فضع محور

 
 بشدة أوافق ال/أوافق ال/غير متأكدق /أواف/ بشدة أوافق

 مناسبة 
 

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 
 مناسبة

 أرل التعديل
 

 غَت مرتبطة مرتبط

      محور االىتمامال أحب أن أكون -1
1-      
      أعتقد أني شخص مهم-2
2-      
      من السهل أن أىزم في المناقشة -3
3      
      آلخرقليالً من حين  يتفاخر بنفسأ -4
4-      
      القدرة على إبداء الرأي لديليس -5
5-      
      أستمتع عندما أكون محور االىتمام-6
6      
      ال أحب لفت النظر إلى نفسي -7
7-      
      أحب أن أواجو الناس بما يفعلون -8
8      
      القرارات اتخاذليس لدي القدرة على  -9
9-       

      من المؤكد أني قليل الثقة بنفسي -10
10-      
 المالحظات 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 الجماعيةتفضيل النشاطات االنفرادية على محور 

 
 بشدة أوافق ال/أوافق ال/غير متأكد/ قأواف/ بشدة أوافق

 مناسبة 
 

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 
 مناسبة

 أرل التعديل
 

 غَت مرتبطة مرتبط

      لم يطلب مني ذلك أتجنب التعاون مع اآلخرين ما-1
1-      
      باالنزعاجتشعرني  اآلخرينحركة ونشاط -2
2-      
      أحبذ األلعاب الفردية على الجماعية -3
3      
      أفضل ممارسة النشاط الرياضي بعيدا عن المجموعة -4
4-      
      يزعجوني كثرة العدد أثناء اللعب -5
5-      
      اآلخرين هعندما أرتكب إي خطأ تجاأعتذر -6
6-      
       أحب العمل بمفردي-7
7-      
      أشعر بالراحة وأنا بين زمالئي أثناء اللعب -8
8      
      أ شترك مع أقراني في اللعب واألنشطة المختلفة -9
9-       

      أشعر بالتوتر عندما ال أشارك اآلخرين في لعبهم -10
10-      
 :المالحظات 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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  :(02)ملحق رقم  
 جامعة عبد الحميد بن باديس *مستغانم*

 .معهد التربية البدنية والرياضية
 لمقياس االنطواء االجتماعي سماء السادة المحكمينأقائمة ب

 
سي مقًتح أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية برنامج إرشادم نف ُب إطار اقباز أطركحة الدكتوراه كاؼبتمثلة ُب دراسة أثر

شهادة دكتوراه  ىكذلك ضمن متطلبات اغبصوؿ عل ،ظاىر االنطواء االجتماعي ُب الوسط اؼبدرسيمللتخفيف من 
 االنطواء االجتماعي على صدؽ مقياس علـو ُب نظرية كمنهجية الًتبية البدنية كالرياضية، قمنا باالعتماد ُب ربكيم

 :كأظبائهم كاألٌبكمُت احمل السادة
 

 الجامعة الرتبة العلمية االسم واللقب الرقم
 جامعة اؼبسيلة  أستاذ ؿباضر " أ "    بن دقفل رشيد     31
 جامعة اؼبسيلة  أستاذ ؿباضر " أ " أكشن  بوزيد  32
 جامعة اؼبسيلة   أستاذ ؿباضر " أ "    حشايشي عبد الوىاب  33
 جامعة اؼبسيلة  أستاذ ؿباضر " أ "    سعد سعود فؤاد  34
 جامعة اؼبسيلة  أستاذ ؿباضر " أ " زىوم ناصر   35
 جامعة اؼبسيلة  أستاذ ؿباضر " أ "  بكة فارس   36
 جامعة اؼبسيلة  أستاذ ؿباضر " أ "  قياؿ مراد  37
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  الستمارة المقياسالصيغة النهائية           : (03)رقم    قملح 
 

 

 

 بشدة أوافق
 

 غير متأكد أوافق
 

 أوافق ال أوافق ال

 بشدة

      يس لي أصدقاء كثيرونل-1

      أشعر بأن ىناك أناس يفهمونني-2

      محور االىتمامال أحب أن أكون   -3

      اآلخرين هأعتذر عندما أرتكب إي خطأ تجا -4

      .أحب االختالط بالناس-5

      آلخريناأتخوف من بناء عالقات مع  -6

      أحب أن أواجو الناس بما يفعلون -7

      أتجنب التعاون مع اآلخرين ما لم يطلب مني ذلك -8

      ال أتهرب من الحوار مع أقراني-9

      أفضل أن أكون بمفردي معظم الوقت-13

      ليس لدي القدرة على إبداء الرأي  -11

      النزعاجباتشعرني  اآلخرينحركة ونشاط  -12

      المدرسة أو المعارف الذين لم أرىم منذ مدة طويلة أصدقاءأفضل أن أتجاىل -13

      أشعر بأني لم أعد قريبا من أي شخص -14

      أستمتع عندما أكون محور االىتمام-15

      أشعر بالراحة وأنا بين زمالئي أثناء اللعب-16

      يصعب علي إقامة صدقات جديدة -17

      أشعر بأني قريب من الناس -18

      القرارات اتخاذليس لدي القدرة على  -19

      أحبذ األلعاب الفردية على الجماعية-23

      أشعر أني جزء من مجموعة من األصدقاء -21

      يغلب علي الشعور بالوحدة -22

      ال أحب لفت النظر إلي نفسي -23

      بمفرديأحب العمل -24

      ىناك أشخاص كثيرون يتجنبونني-25

      أشعر بأني أستطيع أن أعثر عن األصدقاء عندما أحتاج إليو -26

      من السهل أن أىزم في المناقشة -27

      أفضل ممارسة النشاط الرياضي بعيدا عن المجموعة  -28

      أستمتع  بلقاء أشخاص لم أكن أعرفهم من قبل   -29

      يهملونني اآلخرينأشعر بأن  -33

      أعتقد أني شخص مهم -31

      يزعجوني كثرة العدد أثناء اللعب  -32

      من الصعب بناء عالقة مع أحد- 33
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      أشعر بالود والصداقة مع اآلخرين -34

      من المؤكد أني قليل الثقة بنفسي - 35

      اللعب واألنشطة المختلفةأ شترك مع أقراني في  -36

      بالناس  االختالطال أحب  -37

      نادرا ما أحكي نكت ألصدقائي -38

      آلخرقلياًل من حين  يتفاخر بنفسأ -39

      أشعر بالتوتر عندما ال أشارك اآلخرين في لعبهم-43
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Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 1 قبلي & 1احملور
 بعدم1احملور

230 1.000 .000 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 بعدم2قبلي & احملور2احملور  230 .998 .000 

 

 

 انمهحق زقم )34(:

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 قبهٍ 1انمذىس  39.4957 230 3.76231 .24808 

بعذ1ٌانمذىس   25.4913 230 3.74019 .24662 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

 -قبهٍ 1انمذىس 

 بعذ1ٌانمذىس

1.4004

3E1 
.11437 

.0075

4 
13.98949 14.01921 

1.857

E3 

22

9 
.000 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 قبلي 2احملور  33.4957 230 3.76231 .24808 

بعدم2احملور   22.4652 230 3.73536 .24630 



 الحق     الم  
 

203 

 

Paired Samples Test 

 
 

 

Paired Samples Statistics 

 
 

Paired Samples Test 
 Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

 -قبلي 3احملور
 بعدم3احملور

9.02609 .22742 .01500 8.99654 9.05563 
601.

924 

22

9 
.000 

 

 Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

قبهٍ 2انمذىس

- 

 بعذ2ٌانمذىس

1.10304

E1 
.25411 .01676 10.99742 11.06345 658.317 229 .000 

  

Mean N 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

 24808. 3.76231 230 29.4957 انمذىس قبهٍ 

 24600. 3.73072 230 20.4696 انمذىس بعذٌ

Paired Samples Correlations 

  

N 

Correlatio

n Sig. 

Pair 1 000. 998. 230 بعدم3قبلي & احملور3احملور 
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Paired Samples Test 

 

 

Paired Samples Correlations 

  

N Correlation Sig. 

Pair 

1 
 الكلي قبلي & الكلي بعدم

230 .999 .000 

 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 000. 999. 230 بعدم4قبلي & احملور4احملور 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 24808. 3.76231 230 27.4957 قبلي4 احملور 

 24577. 3.72727 230 19.4783 بعدم4 احملور

 Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 
  -قبلي 4احملور

 بعدم4احملور

8.0173

9 
.16093 

.0106

1 
7.99648 8.03830 

755.5

64 

22

9 
.000 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 

1 
 1.2998E2 230 15.04925 .99232 الكلي قبلي

 98400. 14.92308 230 87.9043 الكلي بعدم
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1  الكلي قبلي- 
 الكلي بعدم

4.20783

E1 

.5552

1 
.03661 42.00613 42.15040 

1.149E

3 
229 .000 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean اعبنس 

 33782. 3.80704 25.8268 127 إناث بعدم1احملور

 35785. 3.63180 25.0777 103 ذكور

 33742. 3.80249 22.7795 127 إناث بعدم2احملور

 35785. 3.63180 22.0777 103 ذكور

 33662. 3.79354 20.7874 127 إناث بعدم3احملور

 35785. 3.63180 20.0777 103 ذكور

 33596. 3.78602 19.8031 127 إناث بعدم4احملور

 35785. 3.63180 19.0777 103 ذكور

 1.34616 15.17048 89.1969 127 إناث الكلي بعدم

 1.43141 14.52721 86.3107 103 ذكور
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Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
احملور 
 بعدم1
 

.503 .479 
1.51

5 
228 .131 .74910 

.4945

5 

-

.22538- 
1.72358 

   1.52

2 

222.0

49 
.129 .74910 

.4921

2 

-

.22072- 
1.71892 

احملور  
 بعدم2

 
.483 .488 

1.42

0 
228 .157 .70186 

.4942

1 

-

.27195- 
1.67567 

   1.42

7 

221.9

63 
.155 .70186 

.4918

4 

-

.26742- 
1.67113 

 3احملور
 بعدم

 
.380 .538 

1.43

8 
228 .152 .70973 

.4935

4 

-

.26276- 
1.68222 

   1.44

5 

221.7

94 
.150 .70973 

.4913

0 

-

.25848- 
1.67794 

 4احملور
 بعدم

 
.468 .495 

1.47

2 
228 .143 .72548 

.4929

8 

-

.24590- 
1.69686 

   1.47

8 

221.6

50 
.141 .72548 

.4908

4 

-

.24183- 
1.69279 

الكلي 
 بعدم

 
.447 .505 

1.46

2 
228 .145 2.88617 

1.973

90 

-

1.00325

- 

6.77559 

   1.46

9 

221.7

76 
.143 2.88617 

1.964

96 

-

.98622- 
6.75856 
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Résume 

 
:Titre de l’étude  

L'impact d'un programme de counseling proposé au cours de la séance  d'éducation physique et de 

sports pour atténuer le phénomène de l’introversion dans le milieu scolaire   

 

Problématique de l’étude 
L'étude reflète le problème dans l'application du programme de soutien psychologique au la séance 

d 'éducation physique et de sports pour atténuer le degré de l’ Introversion chez les élèves de 

moyen cycle  le programme comprend un ensemble de jeux sociaux et certaines techniques et des 

méthodes de consultation psychologique.                                                                                             

L’hypothèse principal 

Le programme de counseling applique  au cours de la séance d’éducation physique et de sports 

le degré de l’ Introversion chez les élèves de moyen cycle   Influence sur 

 L’hypothèses partielle 
1-Il existerait des différences qui  auraient des signification statistiques  entre le pre et post mesure 

dans Le manque d'interaction sociale attribue au facture la programme de counseling appliqué  au 

cours de la séance d’éducation physique et de sports.  

2- Il existerait des différences qui  auraient des signification statistiques  entre le pre et post 

mesure dans le degré de l’ isolement attribue au facture la programme de counseling appliqué  au 

cours de la séance d’éducation physique et de sports  

3- Il existerait des différences qui  auraient des signification statistiques  entre le pre et post 

mesure dans le degré de Sûr de soi attribue au programme de counsling applique  au cours de la 

séance d’éducation physique et de sports  

4-Il existerait des différences qui  auraient des signification statistiques  entre le pre et post mesure 

dans le degré de  préférence pour l'action individuelle et collective sportive attribue au facture le 

programme de counseling appliqué  au cours de la séance d’éducation physique et de sports  

5-Il existerait des différences qui  auraient des signification statistiques  entre le post mesure Dans 

le degré de l’ Introversion sociale chez les élèves masculins de moyen cycle  attribue au facture le 

programme de counseling. 

:La méthode et les outils  utilises dans l’étude 

Dans notre étude nous avons basé sur la méthode expérimentale test et ré-test avec un style    

comparatif. 

de moyen cycle         :  un échantillon ciblé.qui compte 270 élèvesL’ échantillon de l’étude 

Les résultants obtenus:  

-L’ efficacité du programme de counseling sur la diminution de degré de l’introversion sociale 

chez les élèves de moyen cycle. 

-L’ efficacité du programme de counseling sur l’augmentation de  degré de l’introversion sociale 

chez les élèves de moyen cycle 

-L’ efficacité du programme de counseling sur l’augmentation de  degré de sûr de soi chez les 

élèves de moyen cycle. 

  - L'efficacité des interventions de part indicative cours d'éducation physique et des sports par le professeur 

et conseiller d'orientation   

- La difficulté d'appliquer d’ informations psychologique pendant le travail de terrain pour les 

enseignants d'éducation physique et des sports 



 

208 

 

- Professeurs d'éducation physique et sportive ne reposent pas sur des théories de consultation 

psychologique face à des problèmes psychologiques des étudiants à l'intérieur ou à l'extérieur du 

champ d'application du contingent. 

- Les résultats de l'étude ont montré que la plupart des enseignants d'éducation physique ne 

coordonner leur travail avec les conseillers d'orientation pour activer le processus de l'école de 

soutien psychologique. 

- les résultats de la présente étude a montré que la plupart des établissements d'enseignement ne 

disposent pas des programmes de counseling. 

: proposition et recommandations 

-la coordination entre les autorités concernées et le ministère de l'Éducation et le ministère de 

l'enseignement supérieur afin d'enrichir les travaux d'extension en établissant des programmes de 

sensibilisation concernant le domaine de counseling. 

- le déploiement de l'aide psychologique dans la culture de l'école chez les élèves et les aider à    

résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. 

- Fournir les ressources et les moyens nécessaires pour activer les travaux d'extension au sein de 

l'environnement de l'école, en particulier dans le domaine du sport pour atténuer les aspects 

sociaux de l’introversion. 

- Les enseignement d'éducation physique et de sport initiative dans la création de ces programmes 

grâce à une coordination avec la direction et les conseillers en orientation. 

 

 
   
 
 

 
 

 


