
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                              

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 مستغامن –جامعة عبد احلميد بن ابديس 

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية

 قسم : الرتبية البدنية والرايضية

 سرت يف ختصصحبث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة املا               

 حتت عنوان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرايضية                      

 

 

 

 ابتدائية يف والية معسكر دراسة مسحية أجريت على 

 التخصص :مدرسي .

 اشراف :                                                                         : الطالبانإعداد 

 أ.د/ مقراين مجال                                                    مد الصادق .دي حمالعو  -
 عدة عبد العايل . -

 

 . 9102/9191السنة اجلامعية :

 

 يفاألنشطة الرايضية الرتوحيية دور فعاليات 
طاال الطور تنمية السلوك التوافقي ال

 االبتدائي
 



 

 أ
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دعت  و هندي هذا العمل املتواضع المي احلنونة حاظها هللا و رعاها اليت ابركتين
 . يل من كل قلبها
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 حنمد هللا و نشكره على توفيقه لنا الجناز هذه الدراسة .

و يشرفنا ان نتقدم جبزيل الشكر اىل كل من اعاننا يف اجناز هذا العمل ،سواء 
 بصغرية او كبرية .

املشرف على هذه املؤطر و ا.مقراين مجال و خنص ابلذكر األستاذ القدير :
 الدراسة .

فكان نعم املوجه ،و قدم لنا العديد من النصائح القيمة و هذا حىت مت إمتام 
 الدراسة .

و حتياتنا اىل كل أساتذة و طلبة و عمال معهد الرتبية البدنية و الرايضية جبامعة 
 . مستغامن

جابة على اليت مت فيها البحث فلم يبخلوا ابال األساتذة و مديرو ال ننسى شكر 
 تساؤالتنا و املسامهة يف هذه الدراسة .

كما نشكر كل من ساعد من قريب او من بعيد .
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Titre de l'étude:

«Le rôle des activités sportive  récréatives  dans le développement du 
comportement consensuel des enfants.» 

L'étude entre vos mains vise à connaître le rôle des activités de loisirs dans le 
développement du comportement consensuel des enfants du primaire, et 
pour cela nous avons suivi l'approche descriptive et cela est dû à son 
adéquation à la nature de l'étude, puisque l'échantillon d'étude a atteint 78 
élèves des deux sexes au niveau élémentaire dans l'état de Mascara. 

Comme suit: 

 •École primaire, Charf Belkacem, commune de Tegnef, province de 
Mascara. 

Ce qui a été choisi de manière intentionnelle (intentionnelle), et nous avons 
utilisé pour collecter des données l'échelle de comportement harmonique, et 
les résultats les plus importants de l'étude étaient qu'il existe des différences 
statistiquement significatives entre les praticiens et les non-praticiens du rôle 
des activités de loisirs dans le développement du comportement consensuel 
des enfants du primaire. 

 En outre, il existe des différences statistiquement significatives entre les 
hommes et les femmes pour le rôle des activités des activités récréatives dans 
le développement du comportement consensuel des enfants du stade 
primaire, et nous recommandons donc de prêter attention aux activités 
récréatives et d'augmenter leur pratique et de les inclure dans l'utilisation du 
temps hebdomadaire qui concerne l'enfant dans diverses disciplines et ce dans 
les institutions académiques Différencié 

. Mots clés: activités  sportive récréatives, comportement consensuel, phase 
primair
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Study Title  :  

"The role of recreational activities sportive in developing the 
consensual behavior of children". 

The study in your hands aims to know the role of activities of recreation in 
developing the consensual behavior of elementary school children, and for 
that we followed the descriptive approach and this is due to its suitability to 
the nature of the study, as the study sample reached 78 students of both sexes 
at an elementary level in the state of Mascara. 

As follows 

 •Elementary, Charf Belkacem, municipality of Tegnef, Mascara province. 

Which was chosen in an intentional (intentional) way, and we used to collect 
data the harmonic behavior scale, and the most important results of the study 
were that there are statistically significant differences between practitioners 
and non-practitioners of the role of activities of recreational activities in 
developing the consensual behavior of primary-stage children 

Also, there are statistically significant differences between males and females 
for the role of activities of recreational activities in developing the consensual 
behavior of children of the primary stage, and therefore we recommend 
paying attention to recreational activities and increasing their practice and 
including them in the use of the weekly time that concerns the child in 
various disciplines and this in academic institutions Differentiated. 

 

Key words: activities of recreational sportive, harmonic behavior, primary 
phase. 
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 املقدمة :

ذا ،و ه و هذا خاصة يف الكقت احلايل أمهية ابلغة لوفرد و اجملتيع ككل مليارسة الرايضة           
ألنشطة اخمتوف المكاحي البدنية و كذا المفلية ،و خاصة لوخصائص العديدة اليت نتييز هبا الرايضة من 

مبختوف جماالنه ،فهك ميال وقت الفراغ مبا يفيد صحة الفرد البدنية و أيضا نميية  الرايضية الرتوحيية 
شخصيته و نصرفانه اجتاه جمتيعه ،و هذا يظهر جويا لدى األطفال من خالل اعطائهم احلرية مليارسة 

عامل أساسي يف نميية الطفل من مجيع اجلكانب و ابلتايل ت اهلادفة ،فقد صار يد من األلعاب العد
استغالل الكقت افضل استغالل و اعداد هذا الطفل عوى اكيل وجه لتطكير اجملتيع يف امللتقبل بكاسطة 

 ابراز و نميية القدرات الكاممة لدى هذه الفئة من اجملتيع .
للعادة اهلا العديد من األهداف و الغاايت أمهها الكصكل اىل  حيية األنشطة الرايضية الرتو كيا ان         
، فهي متس اجلانب البدين و اجلانب المفلي كذلك ،ابإلضافة اىل نميية و حتلني خمتوف  الشخصية

كالثقة ابلمفس و القدرة عوى اختاذ القرارات اللويية، و كذلك االحاسيس من خالل ممارسة هذه األنشطة  
  .عاطفية العقوية و الليانية و الفرد اجلقدرات نطكير 

 حتلني سوك  األطفال و الذي أييت عوى راسه اللوك اىل  هتدف األنشطة الرايضية الرتوحييةكيا        
التكافقي ،و الذي يعد من بني اهم العماصر اليت جيب عوى املتخصصني لفت المظر اليها لدى األطفال 

درة عوى إقامة عالقات اجتياعية مثيرة و ممتعة مع االخرين حبيث نتلم بقحبيث عرفه الزابدي" ابنه القدرة 
الفرد عوى العطاء و التكيف مع العيل املمتج الفعال و استثيار الطاقات استثيارا يتلم ابلكفاية و جيعل 

  (0997)الزابدي، خصا انفعا يف حميطه االجتياعي " الفرد ش

لذلك يعد الرتكيز عوى نميية اللوك  التكافقي يف هذه املرحوة من بني األولكايت اليت جيب اخذها يف        
عني االعتبار من طرف االولياء و من طرف املعويني يف املؤسلات الرتبكية )االبتدائيات( ،و هذا بغية بماء 

وي قادر طفل ،و ابلتايل ضيان جيل ملتقبشخصية متكازنة و سويية و نتييز ابلقكة من مجيع المكاحي لو
 عوى جماهبة التحدايت و خمتوف العكائق اليت نصادفه ، و هذا ما سمركز عويه  يف هذه الدراسة .
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و نعترب مرحوة الطفكلة من املراحل احلامسة اليت مير هبا الفرد فهي املرحوة اليت نبىن فيها القكاعد األساسية و 
 نكرب معه خالل الفرتات الزممية القادمة ،كيا ان الطفل يف هذه املرحوة يتصف اهم اللوككات اليت

ابلمشاط و احليكية و الرغبة فب الوعب و احلركة و املمافلة مع زمالئه ، حبيث نبدا هذه املرحوة عمد الطفل 
اهنا فرتة  ابتييزه لألشياء عوى أساس عقوي حبيث يلتطيع الربط بني األشياء ذات التككين املتشابه كي

نمضج فيها قدرانه الوغكية و مهارانه البدنية حبيث يقل ميوه لوخيال اجلامح و يظهر يف هذه املرحوة اعتياده 
عوى نفله فيلعى اىل ما يقكي هذا اجلانب لديه ابإلضافة اىل حبه لتقويد الكبار يف أدائهم كيا نتييز 

 . (0991)انصف، اوجها حبب االستطالع و املعرفة لدى الطفل و اليت نككن يف 

حبيث نماولما يف هذه الدراسة خمتوف اخلطكات اليت يقام عويها أي حبث عويي ،بداية ابلتعريف       
ابلبحث و الذي احتكى عوى مقدمة و إشكالية الدراسة و أيضا طرحما من خالله نلاؤالت الدراسة و 

 قيما بشرح مصطوحات الدراسة و نماولما الدراسات اللابقة و البحكث املشاهبة .فرضياهتا و أيضا 

و اثنيا نطرقما اىل الباب األول الذي اشتيل عوى الفصكل المظرية لودراسة ،حيث أوال جاء فصل       
،اما اثنيا ففصل  اللوك  التكافقي و كل ما يتييز به من خصائص و  األنشطة الرايضية الرتوحيية 

كاصفات ،و أخريا يف الفصل الثالث حتدثما عن أطفال الطكر االبتدائي ،و هبذا اهنيما الباب األول الذي م
 أحاط جبييع املعوكمات و املعارف امليكمة حكل متغريات الدراسة .

و  عو اثلثا ،الباب الثاين الذي نككن من فصوني ،األول املتعوق ابملمهج املتبع يف الدراسة و أيضا جمتي      
عيمة البحث و جماالت الدراسة املكانية و الزمانية وعرض أدوات البحث و الكسائل اإلحصائية املتبايمة 
املعتيدة  يف البحث ،اما الفصل الثاين فكان يف غاية األمهية ألنه متحكر حكل عرض المتائج و حتويوها و 

ا مبختوف من صحة الفرضيات و مقابوتهمماقشتها و ابلتايل التكصل اىل اإلجابة عن التلاؤالت و التحقق 
. احات لوبحكث و الدراسات القادمة الدراسات اللابقة و أخريا إعطاء بعض التكصيات و االقرت 
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 البحث:مشكلة 

ان امليارسة الرايضية ابنكاعها أصبحت الرائدة يف هذا العصر ،فاغوب الدول هتتم هبذا اجلانب و           
و  البدنية الفراد جمتيعها و ابلتايل نطكير صفاهتم المفلية و نقكيتهم من مجيع المكاحي هذا لتميية القدرات

ضا ،و من بني هذه امليارسات الرتبية الرايضية و أيابلتايل يقكدهم هذا اىل جمتيع قكي و واثق بمفله 
االهتيام هبا أكادميياً و إن التأكيد عوى ندريس الرتبية الرايضية و غريها ،حبيث  الرايضية الرتوحييةاألنشطة 

سكاء يف املدارس االبتدائية واجلامعات وغريها يلاعد عوى استخدام األنشطة املختوفة واالستفادة من 
 . ضييدان الرتوحيي وامليدان الرايقييتها الرتوحيية، ومن هما جيدر بما العيل عوى التمليق بني امل

 فيذ و هذا من خالل نم و الدول  راً هاماً يف اجملتيعاتدو  لالنشطة الرايضية الرتوحيية و أيضا          
برامج اجملتيع الرتوحيية واليت جيب أن نشيل عوى األنشطة الرايضية املختوفة لتقابل الرغبات املتمكعة، 

من ية الرتوحيية األنشطة الرايضعترب نكيا ، املهارات واخلربات جلييع األفراد البيئة املعكقني واألسكايء ممهم
إىل أمهيته  ييز به من أمهية كربى يف املتعة الشاموة لوفرد ابإلضافةنتركان األساسية يف برانمج الرتويح ملا األ

 خمتوف المكاحي .يف التميية الشاموة الشخصية من 

اليات بماءة وليلت فعو ابلتايل فان األنشطة الرايضية الرتوحيية  نتييز ابلعديد من اخلصائص فهي        

إهنا استخدام جيد ومدروس لوكقت لفائدة الصحة اجلليية والعقوية وبماء كيا اهنا ء لوكقت فقط،  جمرد قضا

لفرد ،و لذا فهي نلاهم بشكل كبري يف التعديل عوى سوك  و نصرفات ا ماحية اخلوقية واالجتياعية لوفردال

 البتدائي .و لذا قرران دراسة هذا املتغري و ربطه ابللوك  التكافقي لدى نالميذ الطكر ا

و من بني اهم العماصر اليت جيب عوى املختصني االهتيام هبا و نمييتها اللوك  التكافقي و الذي          
يعرب عن نكافق سوك  الفرد مع البيئة احمليطة به ،حيث من عكامل الكصكل  اليه نصرفات و خصائص اإلابء 

ية يف ن ابلكد و املرونة و االستحلان و االعتدالاالابء الذين يتليك  و طريقة نربتهم البمائهم ،حبيث ان 
معاموتهم البمائهم و يميكن لديهم اللوك  االستقاليل ،يشجعكن بذلك أبمائهم حنك اللوك  التكافقي 
اإلجيايب و املتيثل يف القدرة عوى املكاجهة ،و ذلك عوى العكس من اإلابء الذين يتليكن ابلرفض و 
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ي اببمائهم اىل اللوك  التكافقي الليئ و املتيثل يف العجز عن مكاجهة العقاب و الليطرة و الذي يؤد
 (5775)حمروس، املكاقف و املشكالت و العقبات . 

و هذا كوه خاصة لدى فئة األطفال الذين يتييزون ابلقابوية لوتعوم و االكتشاف اكثر ، حيث ان الرتبية 
 يقكم هبا اإلابء و املعويكن هي اليت حتدد ملتقبل الطفل و نميي اجتاهانه و نعدل سوككه ، و اللويية اليت

 وكمات و التكضيحات اليتخمتوف هذه املعهذا ما سملتهدفه يف هذه الدراسة احلالية ،و من خالل 
ل ممارسة الطرحماها جند انفلمما امام املشكوة و اليت متثوت يف قابوية حتلن اللوك  التكافقي من خ

 :سمعرب عويه ابلتلاؤل التايلفعاليات أنشطة الرتويح ام ال لدى نالميذ الطكر االبتدئي و هذا ما 

 التساؤل العام  :
  ور دور يف تنمية السلوك التوافقي الطاال الط الرتوحيية  االنشطة الرايضيةهل لاعاليات

 ؟االبتدائي 
 التساؤالت الارعية :

 فعالياتدور ل )ذككر(احصائية بني امليارسني و غري امليارسني هل هما  فروق ذات داللة -
 ؟ يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي الرتوحيية االنشطة الرايضية 

 فعالياتدور ل )اانث(هل هما  فروق ذات داللة احصائية بني امليارسني و غري امليارسني -
 ؟ ك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي يف نميية اللوالرتوحيية االنشطة الرايضية 

ضية لالنشطة الرايالذككر و امليارسني االانث هل هما  فروق ذات داللة احصائية بني امليارسني  -
 ؟ يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي  الرتوحيية

 أهداف البحث:-
 :اهلدف العام 
 الطكر االبتدائي . فالألطيف نميية اللوك  التكافقي  يةالرتوحي االنشطة الرايضيةمعرفة دور فعاليات  -
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 األهداف الارعية:
  طة الرايضية االنشفعاليات دور ل )ذككر(حصائية بني امليارسني و غري امليارسنياالفروق المعرفة

 . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي الرتوحيية 
  ة الرايضية االنشطفعاليات دور ل )اانث( و غري امليارسنيحصائية بني امليارسنياالفروق معرفة

 . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي الرتوحيية 
 لرتوحييةاالذككر و امليارسني االانث لالنشطة الرايضية حصائية بني امليارسني االفروق معرفة ال 

 . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي 
 الارضيات:-

 * الارضية العامة :
 بتدائي .الطكر اال ألطفالدور يف نميية اللوك  التكافقي  ضية الرتوحييةالراينشطة لفعاليات ا  -

 الارضيات الارعية:
 ايضية االنشطة الر فعاليات دور ل )ذككر(بني امليارسني و غري امليارسني احصائية يكجد فروق

 . ي الطفال الطكر االبتدائي يف نميية اللوك  التكافقالرتوحيية 
  ايضية االنشطة الر فعاليات دور ل )اانث(حصائية بني امليارسني و غري امليارسنيافروق يكجد

 . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي الرتوحيية 
  يف  ةوحييالرت الذككر و امليارسني االانث لالنشطة الرايضية بني امليارسني حصائية ايكجد فروق

. نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي 
  أمهية البحث:-

 نكتلب الدراسة احلالية امهيتها يف االيت :

و ابلتايل  يف نميية اللوك  التكافقي لدى الطفل ،  االنشطة الرايضية الرتوحييةنكضيح امهية فعاليات  *
كل العماصر املككنة مع نفله و مع البيئة احمليطة به ب نكجيهه التكجيه الصحيح حنك اللوك  املثايل و التكافق

 هلا ، حيث ستيثل المتائج امللتخوصة الكاقع املويكس لشخصية االطفال .
مدى  الرتوحيية  و الرايضية قد نلاعد هذه الدراسة يف االهتيام اكثر بفعاليات االنشطة -0

طفال الذين حياولكن أتثريها عوى  اجلكانب املختوفة مليارسها و خاصة لدى فئة اال
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ية الرايضاستكشاف كل ما حكهلم من خالل الوعب و املمافلة ، و ابلتايل فان االنشطة 
 الرتوحيية نؤثر عوى سوك  الطفل من العديد من المكاحي .

ان  اللوك  التكافقي يعد من العكامل اهلامة و الرئيلية اليت يلعى  املعوم لتمييتها ، الن  -5
ك  نكافقي جيد ميكمه االخري من التعامل اللويم مع املكاقف اليت الطفل الذي يتييز بلو

 نكاجهه بثقة و ابلتايل يلعى املعوم اىل حتلني اللوك  التكافقي و نطكيره ،و ابلتايل هذه
الدراسة مبثابة الدليل الذي يلاهم يف ملاعدة املختصني يف هذا اجملال لوكصكل اىل احلن 

 المتائج .

 لبحث:التعريف مبصطلحات ا-
 : االنشطة الرايضية الرتوحيية -0

يعين المشاط احلركة و القيام ابلتيارين و خمتوف امليارسات الرايضية اليت متارس خالل  :اللغوي *التعريف

 حصص الرتبية البدنية و الرايضية.

بغرض  (مزاولة أنشطة ومتارين بدنية يتم فيها التمافس )نروحيياهنا نعرف عوى   التعريف االصطالحي :*

حلني، املكسكعة ) .التلوية اجلياعية عن طريق حتقيق شدة األداء والتمافس مث الرككن بعدها لوهدوء والراحة

 (5777الرايضية والبدنية الشاموة، 

األنشطة و توف خم يف هذه الدراسة عن األنشطة الرايضية الرتوحيية مصطوح لقد عرب *التعريف اإلجرائي: 
ة و التعوم يف نفس و املتعو اليت نتصف ابحليكية و املمافلة  خالل حصصهم التيارين اليت ميارسها األطفال

 الكقت .
 السلوك التوافقي :-9

عرفه وملان "ابنه أي سوك  او مهارة نضاف لتقابل متطوبات البيئة و التكافق ،و  * التعريف اللغوي :
السوكب الذي يمجز به الطفل االعيال املتكقعة من اقرانه يف نفس عيره الزمين اللوك  التكافقي هك ا

 (0997)الشخص، 
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: ميثل اللوك  التكافقي قدرة الفرد عوى ان يلوك سوككا استقالليا يقول من *التعريف االصطالحي
ة االجتياعية لديه و ما قد يطكره من مهارات مهمية اعتياده عوى االخرين ،كيا يعكس سوك  امللؤولي

 (Mohammed ،5772)مماسبة خالل املراحل العيرية املختوفة 
 *التعريف اإلجرائي :

 هك جميكعة من التصرفات اليت يقكم هبا اطفال املرحوة االبتدائية و اليت نعرب عن سوككهم و نكافقهم مع
بعضهم البعض ،و ابلتايل ابراز مهاراهتم المفلية يف البيئة اليت يعيشكن فيها .

 اطاال الطور االبتدائي :-3
و اليت مفردها طفل و نعين :الصغري من كل شيئ او املكلكد ،و الطفل يدعى صبيا التعريف اللغوي : *

 . (5779)الشهري، عمدما يلقط من بطن امه اىل ان حيتوم 
( عوى أهنا فرتة الكيكن و يف 0991عرفها فرويد يف كتاب مفيت ابراهيم محاد) *التعريف االصطالحي : 

ته دائرة بيئ هذه الفرتة يكتلب الطفل معايري و اجتاهات و قيم جديدة، و هذا راجع إىل انلاع

 (0991محاد م.، ) االجتياعية.

هي مرحوة من مراحل العير مير هبا الفرد و نعترب العيكد االساسي لتككين شخصية *التعريف اإلجرائي : 
  و خصائصه االخرى البدنية و المفلية .

  الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة :
 Genthy Abadaya (0289 : )دراسة  -0

افقي لدى جميكعة من االطفال "، حبيث مشوت عيمة الدراسة و كانت حتت عمكان "مقارنة اللوك  التك 
( سمة مت نقلييهم اىل اربعة جميكعات ، جميكعة  01-8( طفال نراوحت اعيارهم الزممية من )10)

 01طفال ، و جميكعة من االطفال احملرومني اقتصاداي و عددهم  02االطفال املتخوفني عقويا و عددهم 
طفال ، مث جميكعة من االطفال العاديني و عددهم  01ل اجلاحنني عددهم طفال ، و جميكعة من االطفا

طفال ،و استخدم يف الدراسة مقياسا ادائيا لوذكاء ،و مقياسا ليبني اللوك  التكافقي الفراد العيمة ،و   01
قتصاداي اكانت اهم المتائج ان نكافق االطفال املتخوفني عقويا اقل داللة من االطفال اجلاحنني و احملرومني 
 ،و ان االطفال العاديني كانكا اعوى يف نلبة الذكاء و اللوك  التكافقي من ابقي عيمات االطفال .
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 ( :9119دراسة األستاذ خالد حدادي )  -9

 ةاحلركي يف رايض األطفال دراسة ميدانية لميل شهاد-حتت عمكان : األنشطة الرتوحيية وبعدها المفلي
 املاجيلتري. 

معرفة واقع ممارسة المشاط الرايضي الرتوحيي داخل رايض األطفال، وإثبات أن مليارسة اىل  هدفت الدراسة
يمة الدراسة ع المشاط الرايضي الرتوحيي دور يف حتلني احلالة المفلية والقدرة احلركية لوطفل ،حيث مشوت

املمهج م الباحث طفل ،و استخد888مريب ومربية  77مراكز لرايض األطفال ابلعاصية " اجلزائر" و 79
 االستبيان، واملالحظة كادوات لودراسة ،و نكصل الباحث إىل :الكصفي ،و اعتيد عوى 

من أجل الكصكل ابلطفل إىل حالة نفلية سكية جيب االهتيام ابجلانب الرتوحيي ككسيوة من أجل التقويل -
 روض.من االضطراابت المفلية اليت يعاين ممها الطفل خاصة يف بداية التحاقه ابل

 طبيعة األنشطة امللخرة يف رايض األطفال نلاهم يف نوبية حاجيات األطفال من احلركة والوعب.-

 Bilote & poustaka (9119 : )دراسة  -3
و اليت جاءت بعمكان "العالقة بني امللتكى االدراكي العام و مهارات اللوك  التكافقي بني االفراد العاديني و 

، حيث فحصت هذه الدراسة االرنباط بني اللوك  التكافقي و امللتكى االدراكي االفراد املتخوفني عقويا 
( فردا اعيارهم الزممية نراوحت ما 18العام عمد االشخاص العاديني و املتخوفني عقويا يف عيمة متككنة من )

ستخدام اب( سمة ،مت استخدام مقياس فيالند لولوك  التكافقي و مت التاكد من معدالت الذكاء 9و  7بني )
مقياس وكلور لوذكاء ، فاالداة كان يقارن بكضكح ابملكضكعات اليت نظهر ملتكى ادراكي اقل ،و كانت 
اهم المتائج وجكد عالقة دالة احصائيا بني معدل الذكاء و مهارات اللوك  التكافقي ،و كذلك عالقة دالة 

 احصائيا طردية بني الذكاء و الكظيفة االدراكية يف االضطراابت .

 : ( 9116قبورة العريب ) ةدراس -2
 بعمكان "نكظيف االنشطة الرايضية و الرتوحيية املعدلة يف حتلني التكيف الشخصي و االجتياعي لويعاقني "

نصييم برانمج نكفوي بيداغكجي من خالل الرتبية الرايضية والرتوحيية )المشاط البدين هدفت الدراسة اىل 
 لتكيف الشخصي واالجتياعي، إاثرة الدافعية يف ممارسة المشاط احلركياملكيف(لويعاقني مسعيا لتحلني ا

ملمهج التجرييب ،و هذا ابستخدام ا املكيف بكاسطة نميية القدرات احلركية األساسية ومهارات األلعاب الرتوحيية
سمة، مقليني إىل  01و 01( نرتاوح أعيارهم بني 57حيث اشتيوت عيمة البحث عشرون طفاًل )، 
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ني، جميكعة جتريبية وجميكعة ضابطة، و من اهم المتائج املتكصل البيها ما يوي : وجكد أمهية إجيابية جميكعت
مكجكدة  بني ممارسة األنشطة الرايضية والرتوحيية وأثرها عوى نعديل يف التكيف المفلي واالجتياعي عمد 

 ليه، واالبتعادفله وكذا نظرة اجملتيع إالعيمة التجريبية. ودورها املكيل إلدماج وحتلني نظرة املعاق مسعيا لم
عن العزلة واالنضيام إىل اجلياعة، إضافة إىل التخوص من بعض التكنرات المفلية االنفعالية، ونميية قدرانه 

وكتحصيل حاصل فقد مت الكشف عن العالقة  البدنية واإلحلاس ابلمجاح من خالل ممارسة الرايضة.

 األبعاد الشخصية يفاألنشطة الرايضية والرتوحيية املعدلة وحتقيق التكيف اإلرنباطية  املكجكدة بني نكظيف 
واالجتياعية

 ( :9103دراسة رجب ، واخرون ) -1
و اليت هدفت اىل التعرف اىل بماء مقياس اللوك  التكافقي لطالب اللمة الدراسية الرابعة يف كوية الرتبية 

 ،و قد استخدم الباحثكن املمهج الكصفي ابالسوكبالرايضية جامعة املكصل مبقياس اللوك  التكافقي 
امللحي ، و نككن جمتيع البحث من طوبة اللمة الدراسية الرابعة لكوية الرتبية الرايضية جامعة املكصل ،و 

طالب )مت استبعاد الطالبات ( ، مث قليت  017لقد اشتيوت عيمة البحث عن الطالب البالغ عددهم 
 58و عيمة التطبيق البالغ عددها  %77طالبا ،و بملبة  057البالغ عددهم  عيمة البحث اىل عيمة البماء

طالب الجراء االستبيان  07و قد اخذ عشرة طالب الجراء عيوية الثبات و  %57طالبا و بملبة 
املفتكح )التجربة االستطالعية ( ، استخدم مقياس اللوك  التكافقي الذي اعده الباحثكن كاداة جليع 

ضال عن االدوات التالية )االستبيان ، املقابوة ،بماء اداة القياس ( ،و قد نكصل الباحثكن اىل البياانت ، ف
االيت : بماء مقياس اللوك  التكافقي لطالب اللمة الدراسية الرابعة يف كوية الرتبية الرايضية جامعة املكصل 

 .  ،مث التكصل اىل ملتكايت معيارية لعيمة البحث مبقياس اللوك  التكافقي
 ( :9106دراسة رحلي مراد )-6

التكافق  –بعمكان "دور المشاط البدين الرايضي الرتوحيي يف نميية بعض مؤشرات اللوك  التكافقي "الذكاء 
 يتخوفني عقويا القابوني لوتعوم .احلركي " لو

 ةحبيث هدفت الدراسة اىل التعرف عوى فعالية برانمج نروحيي رايضي عوى نرشيد اللوككيات الصحي
املرنبطة بتميية الذكاء و حتلني احلركات التماسقية بني خمتوف اطراف اجللم لألطفال املعاقني عقويا  ،حبيث 

( نوييذ مت 57استخدم الباحث املمهج التجرييب ملالئيته لطبيعة الدراسة ،حبيث نككنت عيمة البحث من )
و   05 املليوة  نراوحت أعيارهم ما بني اختيارهم ابلطريقة العيدية من االطفال املتخوفني عقويا  والية



 التعريف بالبحث 
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 سمة ، مت نقلييهم اىل جميكعتني احدمها جتريبية و أخرى ضابطة ،و هذا ابستخدام برانمج نروحيي01
رايضي مقرتح ، و مقياس الذكاء لألطفال املعاقني عقويا من اعداد ستانفكرد بميه  ،و  من بني اهم المتائج 

رجة نميية اللوك  التكافقي من خالل التحلن يف التكافق احلركي و ارنفاع دان لوربانمج اتثري إجيايب يف 
الذكاء و ذلك من خالل زايدة التفاعل االجتياعي و الشعكر ابلقيية الذانية  و االنتياء ،و أيضا ثبت ان 

ةوككيات الصحية لدى عيمة الدراسلوربانمج الرتوحيي الرايضي امللتخدم فعالية يف نرشيد الل
 :( 9108راسة د.حناشي ايسني )د  -7

هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن أمهية المشاط الرتوحيي ابلملبة اىل األطفال داخل االفكاج الكشفية 
 الذين يعانكن من بعض االضطراابت المفلية االجتياعية سكاء داخل الفكج الكشفي او خارجه ، مشوت

قائدا بكالية سطيف ابلطريقة العشكائية و هذا  97حمافظ و  17فكج كشفي ،نتككن من  17عيمة البحث 
ابستخدام املمهج الكصفي ، حبيث اعتيد عوى استيارة االستبيان مكجهة لويحافظني و أخرى مكجهة لقادة 
االفكاج الكشفية ،و اكدت نتائج الدراسة عوى أمهية ممارسة المشاط الرايضي الرتوحيي الذي يلاعد و يلاهم 

 ويل من القوق ،اخلكف ،اللوك  العدواين لدى أطفال الكشافة .بدرجة كبرية يف التق

 :أوجه االستاادة من الدراسات السابقة و املشاهبة -
ضية الراياألنشطة  يتضح لما من خالل مراجعة خمتوف الدراسات اللابقة اهنا نلوط الضكء عوى    

اللوك  وى متغري و كذا ع،  ية لوفردو مدى أمهيتها يف نميية خمتوف اخلصائص المفلية و احلركالرتوحيية 
العتياد عوى ،و هذا اب و الذي يعد عامال مهيا لوكصكل اىل حتقيق نتائج افضل بدنيا و نفليا  التكافقي
فئة  أحياان  ،اما ابلملبة اىل العيمة فكانت اغوبية الدراسات حكل التجرييبغالبا و املمهج الكصفي املمهج 

 ومقياس اللوك  التكافقي  لبحث فقد اعتيدت معظم الدراسات عوى من حيث أدوات ا اما،األطفال 
ان  ا، اما من انحية المتائج فكانت الفكرة العامة هلمماسبة لمكع الدراسة  برامج نروحيية رايضية  أخرى عوى

انه ن هما ميكمما القكل و مدور يف حتلني خمتوف الصفات المفلية و البدنية ،  لالنشطة الرايضية الرتوحيية 
من خالل هذه الدراسات اللابقة نلتطيع نمظيم حبثما و نكجيهه اىل التحقق العويي من صحة الفرضيات 
املطروحة يف هذه الدراسة و أيضا اإلجابة عوى التلاؤالت اليت حتتكيها إشكالية البحث، و التكصل اىل 

 جميكعة نتائج نفيد دراسات أخرى ملتقبال .
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 : األولمدخل الباب 

للباب األول من الدراسة النظرية مميزات عديدة ، حيث سلط الضوء على متغريات الدراسة املختلاة 
من مجيع اجلوانب ،حبيث تكونت من ثالثة فصول ،بداية ابلاصل األول و الذي كان حول فعاليات 

ية ر اخلصائص اجلسمية و الناسأنشطة الرتويح  و مدى أمهيته يف تعديل السلوك و أيضا تطوي
للممارس ، اما الاصل الثاين فتمثل يف السلوك التوافقي و الذي يعترب مهم للغاية لتحقيق األهداف 

املرجوة من املختصني يف التعليم ،فكلما كان الارد يتصف بسلوك توافقي قوي كلما كانت له القابلية 
الذي تناولناهم كاصل اثلث يف دراستنا من  لتحقيق نتائج افضل ، و هذا خاصة لدى األطاال و 

و كذا مظاهر منوهم و االحتياجات اخلاصة هبم ،و هبذا سنكون قد طرحنا حيث الصاات املميزة هلم 
 معلومات عديدة ملتغريات دراستنا .
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 متهيد :

ايضي الرتوحيي من بني اهم األنشطة اليت ميارسها الفرد ،و ذلك لتضيمه لوعديد من روح يعترب المشاط الر 
،و ابلتايل نفريغ الطاقة الزائدة من اجللم و الكصكل اىل الراحة اجلليية و املمافلة و المشاط و احليكية 

و ضية الرتوحيية األنشطة الرايالمفلية ،و يف هذا الفصل سمعرض خمتوف العماصر اليت ندور حكل فعالية 
 خاصة لدى فئة األطفال نظرا لرغبتهم الكبرية يف التعوم و االكتشاف .

 

 :  الرايضي  تعريف النشاط-0-0
ا يف مفهكمه العريض هك نعبري شامل لكل المشاطات البدنية اليت يقكم هب الرايضي يف الكاقع فإن المشاط

عوى  أستخدم بعض العوياء نعبري المشاط البديناإلنلان ، و اليت يلتخدم فيها بدنه بشكل عام و لقد 
اعتبار أنه اجملال الرئيلي املشتيل عوى ألكان و أشكال و أطكار الثقافة البدنية لإلنلان و من هؤالء يربز ) 

اخلكيل، )الرسن ( الذي اعترب المشاط البدين مبمزلة نظام رئيلي نتدرج ضيمه كل األنظية الفرعية األخرى 
 (5770أصكل الرتبية البدنية و الرايضة، 

 تعريف مصطلح الرتويح :-0-9

  ويكّضح كل من كارسوكنcarlson ماكوني ،maclean ديب ،deppe بيرتسكن ،
peterson أن الرتويح "نشاط وحالة وجدانية ومنط اجتياعي ممظم، أو أنه أسوكب ،

 )مصطفى( الستعادت حيكية وقكى الفرد".
  ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إليه فيمكسphinix  إذ يرى أن الرتويح "عيوية خوق األفراد

من جديد، أي أن الرتويح يلتهدف اإلنعاش والتجديد ويركزون عوى أن الفرد خيرج من عيوية 
ة حميد لبيب )فيمكس، نرمجل ميوؤه األمل والرجاء" الرتويح متحررا من األعباء ومتطوعا إىل امللتقب

 (5777المجيحي: فولفة الرتبية، 
 أما ( بتورPutler فريى: " أن الرتويح يعين نكع من أوجه المشاط اليت متارس يف وقت الفراغ )

من القيم  نكاجتها اكتلابه العديدواليت خيتارها الفرد بدافع شخصي مليارسته واليت يككن من 
 البدنية واخلوقية واالجتياعية واملعرفية".
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 : األنشطة الرايضية الرتوحيية تعريف -0-3

 ن الرتوحيي أوسع بكثري وأعيق م الرايضي  كضح هتاين عبد اللالم حميد "أن المشاطن
ء أكانت اجمرد نشاط رايضي، فالربانمج الرتوحيي حياول أن يشبع إحتياجات التالميذ سك 

اجتياعية أم مجالية أم ابتكارية أم إبداعية، وهكاايت يصعب حصرها، هذا إىل جانب أن 
)حميد ت.، الرتويح والرتبية الرتوحيية،  نشاط الرتويح الرايضي أحد هذه الرغبات.

0997) 
  لوحصكل األفراد ملاعدة عن رةعبا هك عام، بشكل ،الرتويحيرى امحد حميد فاضل أن 

 Leisure Expériences ) واستعادة الروح جتديد عوى إجيابية نلاعدهم خربات عوى
 مجيع يشيل " عوى انه الرتويح نعرف أن امليكن من البشرية ولذا الفراغ الطاقة وقت أثماء (

 اختيارها يتمو  الفراغ وقت أثماء نؤدى واليت اجتياعًيا األنشطة البماءة واملقبكلة أوجه
 Intrinsic )من العديد اكتلاب بغرض وذلك الفرد إلرادة لدوافع ما وفًقا هبا واالشرتا 

Motivation )  ذاهتا املشاركة من واملتعة واللرور الرضا وحتقيق الشخصية داخوية القيم 
خارجية  ( Extrinsic Motivation ) ." املعمكي أو املادي لدوافع كالكلب وليس

 (5701)عبدالعزيز،  .

 : االنشطة الرايضية الرتوحيية فوائد ممارسة  -0-4
فعل و اثر عوى اإلنلان مهيا كان سمه ،فخربانه ممتعة، و من الصعب حصر  لالنشطة الرايضية الرتوحيية 

جملتيع و يلاعده يفه مع امجيع الفكائد امللتفادة من ممارسته لكن ميكن القكل انه يشكل اإلنلان ويعيد نك
 يف قيامه أبدواره بمجاح ابإلضافة إىل املييزات اجلليية العديدة 

 املتعة بغرض املتعة وليس بغرض الكصكل إىل ملتكى عل أو إنقان يف األداء .   -             
 . بيعيل المشاط الرتوحيي الرايضي عوى رفع ملتكى احليكية واجلد ومقاومة التع -            
 (5705)قالوز، يعيل المشاط الرتوحيي الرايضي عوى التخوص من الطاقة الزائدة(.   -            

 :  األنشطة الرايضية الرتوحيية خصائص -0-5

 خصائص يتييز هبا و أمهها :الرتوحيي الرايضي مشاط لو   
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  المهار أو يف االسرتخاء راحة لوفرد يلعى إليها من أن يككن نشاطا :فقد يككن يف المكم أثماء
حني آلخر ولكن ال يعترب ذلك نروحيا غذ ال ميكن مقارنته ابألنشطة الرتوحيية سكاء رايضية أو 

 اجتياعية أو ثقافية.

 .أن يتم يف أوقات الفراغ وليس يف أوقات العيل أو الدراسة 
  ا عويه أو ميارسه حتت ضغكط خارجيةأن يقبل عويه الفرد بدافع من نفله وال يككن جمرب . 
 .أن خيتار الفرد أنكاع األنشطة اليت ميارسها واليت يفضوها عن غريها من األنشطة األخرى 
 )أن يعكد عوى الفرد ابللعادة والرضا عن المفس واحلياة ) كهدف أمسى وأساسي لورتويح 
 ري أو هداما يؤذي المفس أو الغ أن يككن بماءا يقره اجملتيع ويلاير عادانه ونقاليده ،وال يككن

 اجملتيع.
      أن يلهم يف نميية جانب أو أكثر من جكانب حياة الفرد بدنيا أو عقويا أو نفليا أو معرفيا

 )و اليت نككن نتائج نوقائية غري حملكبة(

 وهما  بعض اخلصائص اليت اختوف عويها العديد من العاموني جمال الرتويح و نعرض ممها ما يوي:

   .متطوبات اجملتيع المشاط الرايضي عبارة عن نشاط مجاعي وهك نعبري عن نالقي متطوبات الفرد مع -0
 .من خالل المشاط الرايضي يوعب البدن وحركانه الدور الرئيلي -5
  .أوضح الصكر اليت يتلم هبا المشاط الرايضي هي التدريب مث املمافلة -1
لوفرد ألمه يتطوب  يؤثر اجملهكد الكبري عوى سري العيويات المفلية حيتاج التدريب لويمافلة الرايضية، و  -2

   .درجة عالية من االنتباه والرتكيز
ال يلكد يف أي نكع من أنكاع المشاط اإلنلاين كأثر واضح لوفكز واهلزمية أو لومجاح والفشل وملا   -1

)اخلكيل  .ظهره المشاط الرايضييرنبط بكل ممهم من نكاحي سوككية معيمة وصكرة واضحة مباشرة مثل ما ي
).  . 
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 يف االنشطة الرايضية الرتوحيية : ةالعوامل املؤثر -0-6

همالك جميكعة من الفكائد اليت نعكد عوى الشخص عمد اشرتاكه يف انشطة رايضية نروحيية ، اول هذه 
هة ظروف احلياة مكاجليكلكجية وهذا ابلطبع يلاعد الشخص عوى الفكائد نمعكس عوى القدرة احلركيه والف

  (0997)فرحات،  ابسوكب اسهل

 ونشري الدراسات اليت متت يف الدول االوربية ان الرتويح ونشاطانه يتاثران ابلعديد من املتغريات من 

    : امهها

 الوسط االجتماعي : -0-6-0

كد كثري من الدراسات ان العادات والتقاليد نعترب عاماًل هاماً يف حتديد نكعية االنشطة الرتوحيية املرغكب نؤ  
 ممارستها وذلك حلب ثقافة اجملتيع.

 الوسط واملستوى االقتصادي :-0-6-9

ن ماذ يؤثر دخل الفرد بدرجة كبرية عوى اخيارانه وكيفية قضاء وقت الفراغ كيا لكحظ ان هما  انكاع 
 الرتويح نرنبط مبلتكى الدخل كالرحالت اللياحية واخلروج اىل املطاعم واملمتجات وغريها . 

  النسبة واجلنس : -0-6-3

 ان كل مرحوة عيرية هلا سوككياهتا الرتوحيية اخلاصة فالطفل ميرح ويوعب والشيخ يلرتخي ويراتح يف حني ان 

ارسها ونشري الدراسات ايضاً ان االنشطة الرتوحيية اليت ميالشباب يمطوقكن حبرية يف مزاولة كافه االنشطة 
 الذكر ختتوف عمد نوك اليت متارسها االنثى فعادة االوالد مييوكن اىل االلعاب الضيقه،

 بيميا البمات مييون اىل الوعب ابلرمي وااللعاب املرنبطة ابلتدبري املمزيل .

 املستوى الثقايف ودرجة التعليم :-0-6-4

ثرياً التعوييي والثقايف يؤثر عوى االفراد واساليب نلويتهم وهكاايهتم خاصة ان انلان اليكم يتوقى ك فامللتكى 
من التدريبات يف جمال الرتويح اثماء حيانه الدراسيه مما قد يرىب فيه اذواقاً معيمة هلكاايت رمبا يظل ميارسها 

 (5777، )هدى حلن مدى حيانه.
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 :األنشطة الرايضية الرتوحيية أمهية -0-7

وبصكرة عامة  ،ان االشرتا  يف االنشطة الرايضية والرتوحيية يعكد ابلفائدة عوى الشخص اللكي أو املعكق
 فان امهية المشاط الرايضي الرتوحيي يف املؤسلة هك:

نفلهم وى ممارسته بدافع من أمييل األطفال والشباب اىل هذا المشاط حكم طبيعة سوككهم ويقبوكن ع
وهلذا يعترب وسيوة انجحة لزايدة عدد األفراد املشاركني إذا روعيت مالءمة هذا المشاط مبلتكى منك 

األعضاء وميكهلم، وعن طريق املالحظة ميكن لورائد أو املدرب فهم األعضاء كيجيكعة وكأفراد ما ميكمه 
الجتاهات املمحرفة مع أعضاء اجلياعة و أهداف املؤسلة من استخدام المشاط الرايضي الرتوحيي لتعديل ا

ونقاليد اجملتيع و قييه، كيا يلاعد المشاط الرايضي عوى اكتلاب العادات الصحية و يعدل العادات 
اخلاطئة فيلاعد عوى نعكيدهم المظافة و ابتعاد عن العادات الضارة، ويعترب الكسيوة األساسية لتميية 

 اع احلاجات البدنية كيا يعترب أيضا وسيوة لتدريب احلكاس املختوفة، ويتيح المشاطالقدرات اجلليية و انب
الرتوحيي الرايضي الفرصة لوييارسني لكي يعربوا عن أنفلهم حبرية وطالقة أثماء ممارسة الفعاليات الرايضية 

 )القزويين، الرتبية الرتوحيية( املتمكعة.

ويضيف حذام حميد أن "المشاط الرتوحيي الرايضي يلاعد عوى نميية المكاحي اجلليية و الفكرية و ** 
الكجدانية لشخصية الفرد و بذلك نلاعد عوى خوق مكاطن صاحل، و يتيح الفرصة لألعضاء املشاركني 

، كيا يكفر ةلتككين عالقات طيبة بعضهم مع البعض اآلخر و نميية العالقات االجتياعية يف املؤسل

المشاط الرايضي الرتوحيي الفرصة يف ممارسة الفعاليات و بذلك يلاعد عوى اكتلاب األعضاء اخلوق 
 الرايضي الذي يعوم الفرد كي يتقبل اهلزمية بمفس الروح اليت يتقبل هباالفكز.

خاء، ونضيف هتاين عبد اللالم حميد " أنه يكلب الفرد بعض األحاسيس واملشاعر نتيثل يف اإل** 
لم تاإلجناز، الشعكر ابلغبطة ملا يتيتع به الفرد من قدرات بدنية وعقوية وعاطفية، كمتيجة جانبية حلياة ن

 (0997)هتاين عبد اللالم، . ابإلنزان بني العيل والراحة"

 

 خالصة : 

  الفعال الذي يوعبه المشاط الرتوحيي يف احلفاظ من خالل هذا الفصل ميكمما استخالص األمهية و الدور
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و المفلي و هذا من خالل ممارسة المشاط الرتوحيي فهك يشعر امليارس ابلتفاعل عوى نكازن الفرد اجلليي 
اإلجيايب بيمه و بني نفله و أيضا مع الزمالء ،و من هما نالحظ الفكائد العديدة اليت يتييز هبا المشاط 

 الرتوحيي .
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متهيد :   

اصبح مصطوح اللوك  من بني اهم املصطوحات اليت يركز عويها املختصني يف الرتبية و التعويم ،و هذا 
كية ،و خاصة ك المهيته البالغة يف نلريع عيوية التعوم الن التعوم عبارة عن حصكل نغيري يف احلصيوة اللو

اللوك  التكافقي و الذي جييع بني اللوك  و التكافق الذي يتيحكر حكل العالقة اإلجيابية بني الفرد و 
من قي ،و لذا يف هذا الفصل سمتماول اللوك  التكاف و خاصة لدى فئة األطفال  نفله و مع بيئته احمليطة

 مجيع اجلكانب و أيضا الطكر االبتدائي . 

 

 سلوك التوافقي :تعريف ال -9-0

 جاء يف هذا املصطوح العديد من التعاريف و سمذكر بعضها فييا يوي : 

  عرفته الزهكري :"ابنه عيوية ملتيرة و حيكية حتافظ عوى حياة الفرد ابشباع حاجانه المفلية و
املادية بكفاءة ،و يغري هبا الشخص سوككه او يعدل بيئته او االثمني معا لوكصكل اىل حالة من 

جنم، ) الستقرار المفلي و البدين و ان يلوك الفرد سوككا يدل عوى رضاه عن ذانه و نقبوه هلا ".ا
5771) 

  و يشري ميشل دنكن "اىل ان مصطوح اللوك  التكافقي مصطوح نفلي اكثر من ككنه مصطوحا
جتياعي ،و يعين العيوية اليت عن طريقها اجتياعيا ،و يلتعيل بكثرة لدى عوياء المفس اال

 (0977)ميشيل،  يدخل الفرد يف عالقة جديدة إجيابية و متكازنة مع البيئة االجتياعية .
  بيميا عرفته اجلعافرة " ابنه قدرة الفرد عوى التكفيق بني حميطه الداخوي مبا يتضيمه من جكانب

و نفلية و عقوية ،و بني حميطه اخلارجي من خالل عيوية نفاعوية حتقق التكازن و انفعالية 
 (5770)احلافظ،  االنلجام بني ظروفه و متطوبات الكاقع احمليط به" .

  و بني ،اما العاين فقد عرفه ابنه " عيوية احداث نكازن بني حاجات الفرد و متطوبانه من جهة
مطالب البيئة اليت يعيش فيها من جهة أخرى و هك يعيل عوى نغيري سوككه ،او احداث نغري يف 

 (0991)طعيه،  البيئة الجل حتقيق هذا اهلدف" .
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 اليت  تو يعرفه عبد الدائم "ابنه نبين الفرد أساليب جديدة من اللوك  حلل الصراعات و املشكال
 (5770)هللا،  نكاجهه لوحصكل عوى الرضا و االنلجام مع البيئة احمليطة به ".

 السلوك التوافقي : يبطرق و اسال-9-9
لتحقيق اللوك  التكافقي يقكم الفرد ابنمهاج جميكعة من الطرائق و األساليب يف مكاجهة الضغكط 

ياعية و البيئية اليت يتعرض هلا و قد صمف كامريون أمناط هذه األساليب اليت المفلية و االجت
 ميارسها الفرد لتحقيق التكافق عوى المحك االيت :

 الليطرة عوى املكقف و الكصكل اىل حل . -
 جتمب املكقف . -
 نطكيع املكقف او املراوغة . -
 اهلروب من املكقف او جتاهوه . -
 املكقف .الشعكر ابلتهديد و املعاانة من  -

و يضيف الطحان :ان كالف شايفر و شكين حددا جميكعة من االليات اليت نلتخدم يف عيوية          
 التكافق كعادات بديوة )او غري مباشرة ( يمتجها كثري من االفراد ذات أمهية لالفراد العاديني و هي : 

 : يطوق عويها التحر  ضد االخرين . األساليب الدفاعية 
 دا اليت نتجمب املكقف و نؤدي يف الغالب اىل العزلة حيث يتحر  الفرد بعي روبية :األساليب اهل

 عن الماس .
 :  ابشكاله كافة اليت نتلم ابخلكف و القوق و الشعكر ابلتهديد ،مثل املخاوف  األسلوب اخلرايف

 املرضية .
 : عض االمراض ع بحيث يشتكي بعض االفراد الذين ال حيققكن نكافقا طيبا ماالدعاءات املرضية

 اجلليية .

حالة القوق يبدي كثري من االفراد غري املتكافقني الشعكر ابلقوق و يعتقد كل من شايفر و شكين ان هذا 
 األسوكب ال يعرب عن التكافق و ال يؤدي اىل خفض نكنر القوق.
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 خصائص السلوك التوافقي :-9-3

ياة و انع يتان مها ، انه عيوية ملتيرة ابستيرار احليرى عوياء المفس ان اللوك  التكافقي له خاصيتان رئيل
عيوية نلبية مبعىن انه قد يككن الفرد متكافقا لفرتة من حيانه و غري متكافق يف فترتة أخرى و قدد يككن 
متكافق يف جمال من جماالت احلياة و غري متكافق يف جمال اخر و يضيف العوياء ان هما  بعض الليات 

وى التكافق اللكي مؤكدا انه يتعضل عوى الفرد حتقيق التكافق بدوهنيا  و اهم الشخصية اليت ندل ع
 الليات ما أييت :

 اجتاهات سكية حنك الذات . -
 ادرا  الكاقع بشكل واقعي ) أي بعيدا عن اجلمكح اخليايل ( . -
ان يتكفر لدى الفرد كفاءات جليية و عقوية و اجتياعية و انفعالية جتعل الفرد قادرا عوى  -

 اجهة مشكالت احلياة .مك 
 االستقاللية و الثقة يف الذات و حتيل امللؤولية .  -
 (5775)سهام،  حتقيق الذات مبعىن ان يلعى الفرد اىل نميية إمكااننه اىل اقصى حد .  -
 مؤشرات السلوك التوافقي : -9-4

 رات اليت سمذكرها يف العماصر التالية :يتييز اللوك  التكافقي ابلعديد من املؤش
 . التقبل الكاقعي حلدود اإلمكانيات 
 . املرونة و االستفادة من اخلربات اللابقة 
 . التيتع بقدر جيد من التكافق الشخصي و االسري و االجتياعي 
  االنزان االنفعايل و القدرة عوى مكاجهة التحدايت و االزمات و مشاعر اإلحباط و

 اعها املختوفة .الضغكط ابنك 
 . القدرة عوى التكيف مع املطالب و احلاجات الداخوية و اخلارجية و حتيل امللؤولية 
 . الشعكر ابللعادة و الراحة المفلية و الرضا عن الذات 
 . التيتع ابالمن المفلي و الكاقعية يف اختيار اهداف و أساليب لتحقيقها 
  االقبال عوى احلياة و التحوي ابخلوق الكرمي. 
 . معرفة قدرة الماس و حدودها و احرتام االخرين 
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 . اخلوك المليب من االعراض املرضية المفلية و العقوية 
  التيتع ابلقدرة عوى التحصيل االكادميي اجليد و نميية املهارات االكادميية و املعفية و

                     (5771)ليوى، االجتياعية 

 تعريف الطاولة: -9-5

( عوى أهنا فرتة الكيكن و يف هذه الفرتة يكتلب 0991عرفها فرويد يف كتاب مفيت ابراهيم محاد) -
محاد م.، ) الطفل معايري و اجتاهات و قيم جديدة، و هذا راجع إىل انلاع دائرة بيئته االجتياعية.

 (0991ايضي لوجملني من الطفكلة إىل املراهقة ، التدريب الر 

  مظاهر النمو يف الطور االبتدائي :-9-6

 : احلركي النمو-9-6-0

 عن املختوفة القدرات اإلنلاين واكتلابه املعىن وذو اللويم األداء إىل العشكائي األداء من نطكر اإلنلان  
املعوكمات، نميك العضالت الكبرية  والتفاهم ومجع التعوم وسائل أحد وهك واإلدرا  والتفكري الوغة طريق

والعضالت الصغرية، وحيب الطفل العيل اليدوي ونركيب األشياء ويشاهد المشاط الزائد ويتعوم املهارات 
اجلليية واحلركية الالزمة لأللعاب، مثل لعب الكرة واجلري والتلوق ويف هناية هذه املرحوة يلتطيع العكم، 

تفي احلركات الزائدة ويزداد التآزر احلركي بني العني واليد ويقول التعب ونزداد اللرعة نتهذب احلركة وخت
والدقة ويتبع ذلك نكع من الرضا االنفعايل بلبب حتصيل هذه املهارة، وحياول أن يعيل الكثري لمفله  

صغري خطه، نكيحاولته لبس مالبله بمفله واألكل والشرب وغلل ويلتطيع الكتابة نبدأ كبرية مث حياول 
 يزداد رسم الطفل وضكحا فهك يلتطيع أن يرسم رجال وممزال وشجرة وما شابه ذلك. 

 : النمو االجتماعي -9-6-9

جند أن الطفل يف هذه املرحوة حيتك بكسط الكبار، فالكلد يتبع بشغف الرجال فهك يبدي استعدادا  
يمال التقدير  م جدا، إذا من الضروري أنكبريا لقبكل أراءه وجتده يشعر بفرديته ونقدير فردية الطفل ها

يف املمزل واملدرسة وغالبا ما جنده األطفال املهيوكن يتجهكن إىل سوك  شاد كضرب اآلخرين أو اللرقة 
 اّل جيب أن نشعر بفرديته يف املوكية ويف التعبري عن آرائه يف بعض امللؤوليات.
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 : النمو االناعايل الوجداين-9-6-3

وة، لتعبريات االنفعالية اليت كان يعرب هبا يف املرحوة العيرية اللابقة ال نماسب منك هذه املرحيدر  الطفل أن ا
حيث مييل إىل التعبريات اللارة من خالل القفز والضحك ويعرب عن عدم سروره ابلتقطيب والعبكس ويقول 

 البكاء ومن أهم االنفعاالت الطفل يف هذه املرحوة:

 :يانه اجلديدة يف املدرسة فهك يقوق إذا أتخر عن املدرسة وإذا قرب وخصكصا ما يتعوق حب القلق
 .االختبار ويقول من نكقع الفشل خكفا من الكالدين واألقارب

 :يقول غرينه من إخكانه إىل املدرسة فيصبح يغار من زميوه املتفكق دراسيا ورايضيا. الغرية 
   :ويبدى مظاهر الشجاعة أمام زمالئه   نليطر عوى الطفل خماوف من األشياء يف املدرسة اخلوف

 .       خصكصا عمدما يدخ يف لعبة حتدي خكفا من فشل
 النمو اجلسمي:-9-6-4

هذه مرحوة الميك اجلليي البطيء امللتير ويقابوه منك سريع يف الذات ويف هذه املرحوة نتغري املالمح 
اجلليية  نككن التغريات يف الملبالعامة اليت كانت نتييز شكل اجللم يف مرحوة الطفكلة املبكرة و 

أكثر ممها جمرد زايدة يف احلجم ومن مظاهره: نبدأ سرعة الميك اجلليي يف التباطؤ وكيا يصل حجم 
الرأس اىل حجم الراشد و أما الطكل فمجد أنه يف ممتصف هذه املرحوة يزيد طكل األطراف حكايل 

اقط األسمان الوبمية و نظهر األسمان فقط و نتل %51بيميا طكل اجللم نفله يزيد حبكايل  17%
قكاطع(  7أنياب و يف اللمكات من اللادسة إىل الثاممة نظهر  2الدائية )نظهر يف سن اللادسة 

يتأثر الميك اجلليي بظروف الصحية و املادية و االقتصادية فكويا حتلمت هذه الظروف كان الميك 
ا الغداء كيه و نكعه و ما يقكم به من اجلليي لوطفل أفضل مما إذا ساءت هذه الظروف و أيض

 نشاط.

 : النمو الاسيولوجي-9-6-5

 يتييز الميك الفليكلكجي يف هذه املرحوة حيث:

يزداد ضغط الدم ويتماقص معدل المبض وكيا يزداد طكل ومسك األلياف العصبية وعدد الكصالت بيمهيا  
 ويقل عدد ساعات المكم ابلتدريج. 
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 ساعة. 00عوى مدار يف اللن الثاممة حكايل يككن متكسط فرتة المكم 

 : النمو احلسي-9-6-6

يتييز منك احللي يف هذه املرحوة أكثر مما كان عويه يف طفكلة مبكرة، فيكلب عن طريق حكاسه         
 معوكمات عن العامل اخلارجي الذي حييط به فريى ويليع ويتذوق ويويس األشياء.

ميك احللي لذا يالحظ شغف الطفل بويس األشياء و نفحصها بيميا منك حاسة الويس من أبرز مظاهر ال
جند مسعه غري انضج و البصر ضعيفا يف بصره يتصف بطكل المظر فريى األشياء البعيدة و الكبرية، كيا 

يعاين صعكبة القراءة من الكتاب لذا جتده يشكي صداع نتيجة اجلهد يف رؤية الكويات الصغرية ، 
تعوم احلروف و نقويد كتابتها غري أنه خيوط بني احلروف املشاهبة ) ب ، ت ، ث ( في ويلتطيع التيييز بني

العيويات احللابية مثل الطرح يف اللادسة مث الضرب يف اللابعة و مث القلية يف الثاممة و نزداد قدرة 
،  الزمن الطفل عوى إدرا  امللافات ، ويدر  الطفل األلكان كيا يتطكر اإلدرا  احللي و خاصة إدرا 

 وإدرا  املدلكالت الزممية و التتابع الزمين لألحداث .

 النمو العقلي املعريف:-9-6-7

يلتير بصفة عامة يف منك سريع عاما التحصيل فيتعوم الطفل املهارات األساسية يف القراءة والكتابة       
واحللاب ويهتم مبكاد الدراسة وحيب الكتب والقصص ويالحظ أمهية التعوم ابلمشاط وامليارسة ويميك 

 الذكاء ويالحظ فروق فردية بني األطفال.

آليل إىل التذكر والفهم ويزداد مدى االنتباه ومدنه وحدنه وكيا يميك أما عن التذكر يميك من التذكر ا
التفكري من التفكري احللي حنك التفكري اجملرد وإضافة يميك التخيل من اإليهام إىل الكاقعة واإلبداع والرتكيب 

 ويميك اهتيام الطفل ابلكاقع واحلقيقة.

 من خالل املرحوة حتدث نغريات هامة نوخصيها فييا يوي:

 التقدم من املفاهيم البليطة الغري املتيايز حنك املفاهيم املعقدة املتيايزة.-

 التقدم من املفاهيم املتيركزة حكل الذات حنك املفاهيم املكضكعية.-

 التقدم من املفاهيم املتغرية حنك املفاهيم الثابتة.-
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اجمليد, مروان )حبكايل نصف سمة.  حيث الحظ العوياء يف هذه املرحوة متيز البمات عن األوالد يف الذكاء
 (5775عبد، 

 : صائص مرحلة الطاولةخ-9-7

إن مرحوة الطفكلة املتكسط هلا خصائص متيزها عوى مراحل العيرية عامة ومراحل الطفكلة خاصة ومن أبرز 
 خصائص هذه املرحوة جند:

 لعاب.نعوم املهارات اجلليية الضرورية مليارسة األ 
 .نعوم املهارات األساسية اليت نلاعد عوى القراءة والكتاب وإجراء احللاب 
 .نطكر يف مفاهيم عن الذات ابعتبارها كائما يتطكر ويميك 
  الميك يف اجلانب األخالقي، ومعرفة احلكم عوى األشياء واألفعال من حيث الصكاب واخلطأ

 من وجهة نظر القيم واألخالق اللائدة.
  مرمي ) فيقكم الطفل الذكر أبداء الذككري والبمت ابلدور األنثكي بطريقة واضحة.وضكح الدور

  (5777سويم، 
 أتثري ممارسة الرايضة على تعديل سلوكيات الطال :-9-8

ان ممارسة الطفل لورايضة نعد من االمكر اهلامة اليت ستعكد عويه ابلكثري من الفكائد فيشاركة 
طفل يف الرايضات املمظية و اجلياعية امر سييكمه من زايدة نشاطانه اجلليانية و مهارانه ال

االجتياعية ،و يف نفس الكقت جيب ان نككن الرايضة اليت ميارسها الطفل مماسبة لعيره و 
اهتيامانه و مهارانه ،الن الرايضة نفتح ذهن الطفل و نطكر مداركه و نلاعده يف نمظيم 

مت اجراء العديد من الدراسات ملعرفة أتثري ممارسة الرايضة عوى الطفل من الكقت ،و قد 
الماحية االجتياعية ،و ابلطبع فان ممارسة الطفل لورايضة امر سيككن بدايته ابلتعرف عوى 

 االصدقاء و اكتلاب املزيد من الثقة .
لطفل من ا متمح الرايضة الطفل فرصة انباع اسوكب حياة صحي كيا اهنا نلاعد يف وقاية

خماطر االصابة ابمراض  كأمراض القوب و اللكر .فييارسة طفوك لورايضة ستلاعده عوى 
البقاء يف صحة جيدة ليس فقط و هك صغري و لكن ايضا مع مرور الكقت و نقدمه يف العير 
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و ابالضافة اىل ما سبق فان الطفل الذي ميارس الرايضة سيزداد ادراكا أبنكاع االطعية 
يت جيب عويه نماوهلا مع الكضع يف االعتبار ان الطفل جيب ان يرى امثوة امامه الصحية ال

 (0991)دويرار،  مليارسة الرايضة .
نلاعد الرايضة الطفل عوى نميية مهارات القيادة عمده و نشجيعه عوى اختاذ قرارانه بمفله و 

 نميية املهارات العقوية و اجلليانية فتلاعده عوى نمظيم الكقتنكزيع الكقت بني الدراسة و 
.و معرفة كيف يقضيه ،ايضا ال بد ان نعوم االسرة ان ممارسة الطفل لورايضة ستجعوه يتعوم 
ايضا كيف ميكمه مع التدريب ان يصل ملا يريد حتقيقه ،و ابالضافة اىل ما سبق فان التشجيع 

 مدربه امر سيعين له الكثري و سيلاعد يف بماء شخصيته . الذي يماله الطفل من اهوه او من
ان ممارسة الطفل لورايضة نزيد من ثقته بمفله و نعويه انه فرد يف فريق يعيل ضين اجمليكع و 

انه بدونه ال ميكن الفكز فيعزز ذلك من ثقته بمفله و هذا امر سيعويه ايضا كيفية العيل 
يته لضيان المجاح .كيا ان الطفل يتعوم من ممارسة داخل فريق و امهية حتيل كل فرد ملؤول

 الرايضة كيف يلتقبل التعوييات من مدربه و كيفية التاقوم مع املكاقف املختوفة .
ان هذا يعزز ايضا من طاعته لكالديه داخل االسرة .و ابالضافة ملا سبق فان الطفل من 

نه ديهم نفس اهتياماخالل ممارسته لرايضة معيمة سيبدا يف التعرف عوى اصدقاء ل
.فاملشاركة هما نتطوب ايضا املعاونة من االهل و زايدة فرص التعرف عوى اابء جدد 

ألصدقاء طفوك فيشعر ابالهتيام و الثقة ابلمفس و االطيئمان .و سيتيكن الطفل من 
حتقيق الفائدة عوى امللتكى العاطفي و المفلي .كيا انه سيتعوم قيية املمافلة و بعض 

االضافية اليت ميكمه نطبيقها يف خمتوف جماالت حيانه .و عوى االم ان نعوم انه الدروس 
حىت الكقت الذي يبدا الطفل فيه يف ممارسة الرايضة فان كل نعامالنه مع االشخاص 

البالغني ستككم مع اهوه او معوييه يف املدرسة .و لكن مع مرور الكقت و مبلاعدة االم 
ريق رايضي او ممارسة رايضة فردية و بذلك سيكتلب و االب ميكن انضيام الطفل لف

 املزيد من اخلربات يف التعامل مع الماس و نككين عالقات خمتوفة .
ان العيل اجلياعي لوطفل من خالل ممارسة الرايضة سيعويه كيفية العيل مع االخرين 
 لتحقيق هدف مشرت  و كيفية حل املشاكل مع االخرين .كويا مارس الطفل العااب و
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رايضة زاد منكه بشكل مطيئن و ملتقر .و ذلك الن الوعب و الرايضة يلاعدان عوى 
 منك العضالت ليكتلب الطفل املهارات احلركية اليت حيتاجها يف نمقالنه .

 خالصة :

 و خاصة لدى فئة األطفال ،فين خالل الفصل اللابقكافقي ميثل جزء كبري من الشخصية ان اللوك  الت
  التكافقي دور كبري يف حتقيق التكازن المفلي لوطفل فكويا كان يتيتع بلوك  نكافقي نالحظ ان لولوك 

اد املعرفية و أيضا يف ابلملبة لويك كبري مع نفله و مع زمالئه ازدادت ثقته بمفله و ابلتايل حتلن نتائجه 
 ما خيص اخلصائص و الصفات البدنية و املهارية اليت يتعويها .
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 ة الباب األول :خامت

أحاط  الباب األول ابجلكانب املختوفة لودراسة المظرية من حيث مشكوة الدراسة و الرصيد املعريف لكل 
دور فعاليات أنشطة الرتويح يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر  عمصر ممها  و اليت متثوت يف 

ل روح قدرات و كفاءات الطفيل من خال االبتدائي حيث النشطة الرتويح فكائد مجة نتيثل يف حتلني
ن املمافلة و المشاط اليت نتييز به و ابلتايل فهي نلاهم يف حتلني احلصيوة اللوككية و اليت نعترب اهلدف م

العيوية التعوييية أي انه متس اللوك  التكافقي و نلاعد يف حتليمه و هذا ابلتماسق مع خمتوف االنشطة اليت 
غريات يصبح اكثر قابوية لوتكيف مع البيئة احمليطة به و التعامل اللويم مع خمتوف املتميارسها الطفل أي انه 

 اليت حتيط به .
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  مدخل الباب الثاين :

دراسة ،  لبعد االنتهاء من الدراسة المظرية اليت اشتيوت عوى خمتوف املعوكمات و املعارف اخلاصة مبتغريات ا
نتطرق اآلن لودراسة التطبيقية اليت سمحاول من خالهلا حتديد املمهج املماسب لوبحث و االختيار املالئم 
لعيمة الدراسة مع مراعاة األدوات و الكسائل اإلحصائية امللتخدمة  و ابلتايل الكصكل إىل عرض مجوة من 

تفيد ونقدمي جميكعة من التكصيات اليت سالمتائج و مقابوتها بفرضيات الدراسة و التحقق من صحتها 
 خمتوف الدراسات و البحكث املشاهبة .
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 متهيد :
ها مدى صحت الباحث هك اهلدف األساسي من كل دراسة و حتديد التأكد من الفرضيات اليت وضعها 

ذلك إبخضاعها اىل التجريب العويي ابستخدام جميكعة املكاد العويية املالئية ابنباع ممهج يتياشى مع نكع و 
و طبيعة الدراسة و كذلك القيام بدراسة ميدانية عن طريق نطبيق االختبارات عوى خمتوف العيمات 

ل ممهجية البحث و ل االو االستطالعية و االصوية  ويشيل اجلانب التطبيقي لدراستما فصوني يتضين الفص
االجراءات امليدانية  اما الفصل الثاين فليخصص ملماقشة نتائج االختبارات املفرتضة و حتويوها و اخلروج أبهم 

 . االستمتاجات مع نقدمي بعض االقرتاحات و التكصيات 

 منهج البحث :-0
يقة املتبع يف لعويي وهي نوك الطر من اجل الكصكل اىل احلقيقة ال بد من الباحث ان يتبع ممهجا يف حبثه ا

د اخرتان املمهج لقاملكاضيع واملشكالت املطروحة و ان ممهج البحث خيتوف ابختالف حبيث دراسة املشكوة.
  .وذلك لطبيعة املشكوة املطروحةالكصفي 

يعرفه كل من "حميكد عكض البليكين و فيصل ايسني الشاطي" أبنه كل استقصاء يمصب  حبيث
الظكاهر التعوييية من اجل نشخيصها و كشف جكانبها و حتديد العالقة بني عوى ظاهرة من 

عماصرها و يتم ذلك عن طريق البياانت و سيخرج ممها استمتاجات ذات داللة ابلملبة لويشكوة 
 (0995)حميد عكض بيلكين ،فيصل ايسني،  املطروحة

  : جمتمع وعينة البحث-9
ولمة الدراسية ل االبتدائية عوى ملتكى والية معلكر جتلد جمتيع حبثما يف نالميذ جمتمع البحث : *

5709/5757 . 

لطكر ااختيار عيمة البحث و هم نالميذ  يف قصدية )العيدية(ال استخدمما الطريقةعينة البحث : *
من اعيار فردا  87حيث بوغكا  حالنشطة الرتوي أو غري ممارسنيذككر وإانث سكاء ممارسني  االبتدائي 

ي بوغ ذمن اجملتيع األصوي و ال %077 حيث أخدان نلبة % 10.5ميثوكن نلبة  ،سمة  07-00
نوييذة .  11اما عدد االانث فكان  25، حبيث كان عدد الذككر   517
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 جماالت البحث :-3
وهي   كرمعلابتدائية عوى ملتكى والية مت إجراء هذا البحث يف : اجملال املكاين-3-0

 : كاآليت

 . ابتدائية شارف بلقاسم بلدية تيغنيف والية معسكر 

 5709شهر نكفيرب  بدا العيل عوى مكضكع البحث هذا انطالقا من : اجملال الزماين-9- 3           

مظرية لحيث متت املكافقة عويه من قبل األستاذ املشرف و نكاصل بداية ابلتعريف هبذا البحث مث ابلدراسة ا
يت نكصوما فيها و بعدها الدراسة التطبيقية الليت احتكت عوى فصوني ،مث حتضري مقياس اللوك  التكافقي ا

 . 5757و حتويوها و مماقشتها و هذا اىل غاية شهر اوت جمليكعة من المتائج 

 87الطكر االبتدائي الذي بوغ عددهم  متت الدراسة عوى نالميذ : اجملال البشري -3-3
 .اجلملني الذككر و اإلانثمن كال نوييذ 

 متغريات البحث :-4

ان املتغري امللتقل هك عبارة عن املتغري الذي يفرتض الباحث انه اللبب او أحد االسباب  قل:املتغري املست
 ألنشطةالمتيجة معيمة ودراسته قد نؤدي اىل معرفة أتثريه عوى متغري اخر ويف دراستما املتغري امللتقل هك 

 ية .الرتوحيالرايضية 

 حيميا نطبق وهك المتيجة اليت حيدثها املتغري امللتقل وهك الظاهرة اليت ختتفي او نكجد او نتغرياملتغري التابع: 
 اللوك  التكافقي .املتغري امللتقل او نبدله واملتغري التابع يف دراستما هك 

 ادوات البحث :-5
كات ونعترب رنبطة مبكضكع البحث من اهم اخلطنعترب االدوات اليت يلتخدمها الباحث يف مجع البياانت امل

رجب و ل أي دراسة ، حبيث اعتيدان يف دراستما عوى مقياس اللوك  التكافقياالساسي والضروري يف احملكر 
( عبارة ، حبي كانت اإلجاابت عوى فقرات املقياس 51نككن من ) و الذي ( 5701الطائي و البدراين )

( يبني مفتاح نصحيح 0ا ،غالبا ،أحياان ،اندرا ،ابدا ( و اجلدول رقم )وفق ندريج ليكارت اخلياسي )دائي
 ملقياس اللوك  التكافقي .
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-8-1-2-5-0( فقرة ذات صياغة مكجبة و هي الفقرات رقم )01حبيث اشتيل املقياس عوى ) -
9-00-05-02-01-50-55-51 ) 

-07-08-01-01-07-7-1-1فقرات كااليت ) 07اما الفقرات اللوبية فكانت مبجيكع  -
09-57 . )

 ( يبني ماتاح تصحيح ملقياس السلوك التوافقي .0اجلدول رقم )

 و هذا ابإلضافة اىل أدوات خمتوفة أخرى متثوت يف :

 املراجع واملصادر . 
  و املعادالت اإلحصائية .الطرق 

 سة االستطالعية :الدرا-6

الصدق ، الثبات، (،امللتعيوة )مقياس اللوك  التكافقي  و فيها يتم التأكد من األسس العويية لالختبارات
 . املكضكعية

 الثبات:-6-0

يعد معامل الثبات أحد العكامل األساسية من عيوية بماء االختبارات قياس ما يقيله. و يعد االختبار اثبتا 
متائج ابستيرار إذا ما نكرر عوى نفس املفحكصني و حتت نفس الظروف.إذا كان يعطي نفس ال  

استخدمما إحدى طرق حلاب ثبات االختبار و هي طريقة نطبيق االختبار و إعادة نطبيقه ، .حبيث 
يهدف إىل حتديد نلبة و قيية العكامل املؤقتة يف االختبار.وعوى أساس هذه الطريقة قيما إبجراء 

أايم مع نثبيت كل املتغريات  07عوى مرحوتني بفاصل زمين قدره قياس اخلاص ابلدراسة ()نكزيع املاالختبار
 ) نفس املكان، نفس العيمة، نفس التكقيت(.

 

 ابدا اندرا أحياان غالبا دائما الصياغة
 0 5 1 2 1 إجيابية

 1 2 1 5 0 سلبية
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 املقياس عدد العبارات  العيمة درجة احلرية معامل الثبات ملتكى الداللة "ر" اجلدولية

 

7.17 

 

 

7.71 

 

17.7  00 
 

50  
51  

 

 

اللوك  
 التكافقي 

 

 

 

 

 

 ( يبني معامل الثبات ملقياس السلوك التوافقي .9اجلدول رقم )

 التحليل :

 7.17غت ملقياس اللوك  التكافقي بومن خالل اجلدول املبني أعاله أن قيم معامل االرنباط يتبني  

ة لبريسكن"، ملعرفة ثبات االختبار عمد ملتكى الدالل و ابلرجكع إىل جدول دالالت االرنباط البليط "
 يتييز بدرجة ثبات عالية . مقياس اللوك  التكافقي ( . جند أن 7.71)

 الصدق : -6-9

الصدق أهم شروط االختبار اجليد و يقصد ابلصدق أن يقيس االختبار فعال القدرة أو اللية اليت  يعترب
ع من وض وضع االختبار لقياسها. يشري صدق االختبار أو املقياس إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما

و لوتأكد من صدق االستبيان استخدمما الصدق الذايت و الذي يقاس حبلاب اجلذر الرتبيعي   أجوه،
( .57يف اجلدول رقم )ادانه ملعامل ثبات االختبار . و المتائج مبيمة   
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"ر" 
 اجلدولية

 مستوى الداللة
معامل 
 الصدق

 املقياس عدد العبارات  العينة درجة احلرية

 

7.17 

 

 

7.71 

 

71.7  
 

00 
 

50  
51 

 

 

اللوك  
 التكافقي 

 

 

 

 

 

             ملقياس السلوك التوافقي .يبني معامل الصدق  ( 31رقم )اجلدول                     

 التحليل :

يتييز بدرجة عالية من الصدق. و مقياس اللوك  التكافقي ( يتبني أن 17من خالل نتائج اجلدول رقم )
ت بوغ عن طريق حلاب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات . فقيم معامل الصدق ذلك حبلاب الصدق الذايت

( عمد ملتكى الداللة 7.17( وهذه القيم دالة إحصائيا ابملقارنة مع "ر" اجلدولية اليت بوغت ) 7.71)  
.و ابلتايل فاملقياس يتيتع خباصية الصدق . 7.71  

 املوضوعية :-6-3

، و مبا انما قيما بدراسة خصائصه  عيا إذا كان يعطي نفس الدرجةيعترب االختبار أو املقياس مكضك 
الليككمرتية )الثبات و الصدق ( ،و درسما مالئيته لعيمة البحث و نكافقه معها يف العديد من الدراسات 

 ضكعية .يتييز ابملك اللابقة املدرجة ضين هذه الدراسة ،نلتخوص انه 



 الفصل االول :منهجية البحث و اجراءاته الميدانية

 
39 

 الوسائل اإلحصائية :-7

 :تاليةخدمما األدوات اإلحصائية الفقد استو نتائج عويية صحيحة  ، ىل نتائج أكثر دقةن اجل الكصكل إم

 :املتوسط احلسايب 

�̅� =
∑𝑥𝑖

n
 

 :املتكسط احللايب .�̅�   حيث 

∑𝑥𝑖 . جميكع القيم: 

n. عدد أفراد العيمة: 

 : االحنراف املعياري 

𝒔 =   √
∑( 𝐘 −  �̅� ) 𝟐

𝒏

s.االحنراف املعياري: 

)�̅�- Y2): مربع احنراف القيم عن متكسطها احللايب .
 

n :عدد أفراد العيمة . 

 : التجانس 

𝒇 =
S1

2

S2
2

 

S1
 .  األول مربع االحنراف املعياري:2

. الثاين  مربع االحنراف املعياري: S2
2  
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 : ت. ستودنت 

 (:0*املعادلة رقم)

 𝑇(2) =
(�̅�̅1−�̅�̅2)

√(
S1

2×n1+S2
2×n2

n1+n2−2
)(

1

n1
+

1

n2
)

 

 (0999)مصطفى حلني، 

 صعوابت البحث :-8

من خالل القيام هبذه الدراسة و املتضيمة جلانبني اجلزا المظري و كذا اجلزا التطبيقي ،واجهما بعض 
 الصعكابت من بيمها :

 لدراسة.بيق االختبارات اخلاصة ابالصحية الليئة لوبالد ،مما أدى اىل صعكبة نطالظروف  -
 من الكقت نطوب الكثري املتذبذب لوعيمةضكر احلمجع المتائج اخلاصة ابلدراسة من خالل  -

 و اجلهد .
 صعكبة املكاصالت و التمقل نظرا لوفرتة الزممية احملدودة لوخروج . -

 خالصة :

عد جميكعة من املعايمة امليدانية لويشكوة مث بمن الدراسة التطبيقية  لقد نضين الفصل األول 
دف الكصكل إىل كشف احلقيقة عن هبوالكسائل امللاعدة  ذلك قيما بضبط متغريات البحث

أيضا وضحما اجملال املكاين و الزماين لودراسة و أيضا  الكصفي  ،وغوى املمهج  االعتيادطريق 
 ا اثماء القيام هبذه الدراسة .خمتوف الصعكابت اليت واجهتم
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  :متهيد

بعد االنتهاء من اخلطكات املمهجية اخلاصة ابلدراسة ، و كذلك نكزيع االستيارات االستبيانية املتيثوة يف 
داول و المتائج و نمظييها من خالل جمقياس اللوك  التكافقي ، نتطرق اآلن إىل عرض و حتويل و مماقشة 

ذلك مع الربط بني فرضيات البحث و المتائج املتكصل إليها من خالل االستيارات و ذلك بتلولل 
 الفرضيات و ابلتايل التحقق من صحتها .

 و مناقشة النتائج  : أوال : عرض و حتليل 

بة و غري امليارسني وكذلك ابلمل الذككر امليارسني عيمة و ذلك ملعرفة جتانس)ف(:حساب التجانس-0
 اليت سمعتيد عويها . لإلانث ،أي حتديد معادلة ت.ستكدنت 

 اإلانث امليارسات و غري امليارسات الذككر امليارسني وغري امليارسني اجلنس              التجانس
 5.72 5.77 ف.احمللكبة
 5.01 5.97 ف. اجلدولية

 ب و اجلدويل لكل من الذكور و اإلانث .يبني التجانس احملسو ( : 14اجلدول )

امليارسني و غري و االانث   ( أن "ف" احمللكبة لوذككر72يظهر من خالل اجلدول رقم ) التحليل:
 غري دال حيث هما جتانس،من "ف" اجلدولية أي أن الفرق بني اجمليكعتني  اصغرامليارسني 

 ( .5"ت" ستكدنت رقم ) عادلةم) العيمتني متجانلتان غري متلاويتان(  و ممه نلتخدم 

 :الارضية األوىلنتائج  حتليل و مناقشة  عرض و**

 عاليات فدور ل )ذككر(بني امليارسني و غري امليارسني احصائية فروق وجكد و اليت نمص عوى
 . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي الرتوحيية االنشطة الرايضية 
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 عيمة الدراسة

 

 
 االطاال املمارسني )ذكور( 

 

 
 األطاال الغري ممارسني )ذكور(

 ة العينة التجريبي  العينة الضابطة  العينة التجريبية العينة الضابطة 

 
 

 القيم اإلحصائية 

 1.57 1.71 1.05 م.حلايب
 

1.19 

 7.15 7.78 7.01 ا.معياري
 

7.87 

 2.75 1.55 ت.احمللكبة
 0.15 ت.اجلدولية

الية لفع)ذككر( االطفال امليارسني و الغري ممارسني : يبني داللة الفروق بني 5ل رقماجلدو 
 الرتوحيية . الرايضية االنشطة

  7.71:مستوى الداللة 

 : ما يوي أعاله 71يتضح من خالل اجلدول رقم  التحليل:

  ت" و هي اكرب من قيية " 1.55 )ذككر(بوغت قيية "ت" احمللكبة عمد األطفال امليارسني
ة لالنشط،و بوغت "ت" احمللكبة  اخلاصة ابألطفال الغري ممارسني  0.15اليت بوغت ةاجلدولي

و هي اكرب أيضا من "ت" اجلدولية و هذا عمد ملتكى الداللة  2.75  الرايضية الرتوحيية
لرايضية الالنشطة بني امليارسني و غري امليارسني أي أن هما  فروق ذات داللة إحصائية  7.71

لذككر ا يف اللوك  التكافقي و هذا عمد اطفال الطكر االبتدائي لصاحل االطفال امليارسنيوحيية الرت 
اس و و ما نتييز به من نشاط و مح األنشطة الرايضية الرتوحييةفعاليات .و هذا راجع اىل أمهية 

 اهداف مهارية و حركية و نفلية غري مباشرة .
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ابألطاال املمارسني و اخلاصة  احملسوبة و اجلدولية  "ت" ستودنتيوضح  (0رقم ) خمطط تكراري

 الرتوحيية .الرايضية لاعالية األنشطة  )الذكور(  األطاال الغري ممارسني

 :الثانية الارضية  حتليل و مناقشة نتائج عرض و**

  ايضية االنشطة الر فعاليات دور ل )اانث(حصائية بني امليارسني و غري امليارسنيافروق يكجد
 . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي ية الرتوحي

      
 عيمة الدراسة

 

 
 االطاال املمارسني )اانث( 

 

 
 األطاال الغري ممارسني )اانث (

 ة العينة التجريبي  العينة الضابطة  العينة التجريبية العينة الضابطة 

 
 

 القيم اإلحصائية 

 1.07 1.19 1.00 م.حلايب
 

1.57 

 7.17 7.80 7.11 ا.معياري
 

7.72 

 2.91 1.21 ت.احمللكبة
 0.15 ت.اجلدولية

5,22
4,82

1,62 1,62

األطفال الممارسين 
(  الذكور)

األطفال الغير 
(  االناث )ممارسين 

الفرضية االولى 

المحسوبة " ت" الجدولية " ت"
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االطفال امليارسني و الغري ممارسني )اانث ( لفعالية : يبني داللة الفروق بني 16اجلدول رقم
االنشطة الرايضية الرتوحيية .

  7.71:مستوى الداللة 

 : ما يوي أعاله 71يتضح من خالل اجلدول رقم  التحليل:

  و هي اكرب من قيية "ت" 1.21 )اانث(بوغت قيية "ت" احمللكبة عمد األطفال امليارسني
االانث ،و بوغت "ت" احمللكبة  اخلاصة ابألطفال الغري ممارسني  0.15اليت بوغت ةاجلدولي

و هي اكرب أيضا من "ت" اجلدولية و هذا عمد ملتكى  2.91  لالنشطة الرايضية الرتوحيية
األطفال الغري ممارسني و  )اانث(األطفال امليارسني بني أي أن هما  فروق  7.71 الداللة
ي ،و هذا ما و دورها يف نميية اللوك  التكافق األنشطة الرايضية الرتوحييةيف ممارسة فعالية االانث 

اءت اكرب ج ا ان "ت" احمللكبة اخلاصة هبممب امليارسات  دلت عويه المتائج و هذا لصاحل االانث
  ابالانث الغري ممارسات لالنشطة الرايضية الرتوحيية ." احمللكبة اخلاصة من "ت

 
ري ابألطاال املمارسني و غاخلاصة  "ت" ستودنت احملسوبة و اجلدولية يوضح  (9رقم ) خمطط تكراري

  املمارسني )اانث( .

 

5,46

4,93

1,62 1,62

( االناث )األطفال الممارسين  ( اناث)األطفال الغير ممارسين 

الفرضية الثانية  

المحسوبة " ت" الجدولية " ت"
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 :الثالثة الارضية  حتليل و مناقشة نتائج عرض و**

  يف  وحييةالرت الذككر و امليارسني االانث لالنشطة الرايضية رسني بني املياحصائية ايكجد فروق
. نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي 

 
 عيمة الدراسة

 

 
 املمارسني الذكور

 

 
 املمارسني االانث

 ة العينة التجريبي  العينة الضابطة  العينة التجريبية العينة الضابطة 

 
 

 القيم اإلحصائية 

 1.77 1.12 1.75 يبم.حلا
 

1.75 

 7.19 7.77 7.11 ا.معياري
 

7.79 

 2.91 2.77 ت.احمللكبة
 0.15 ت.اجلدولية

امليارسني الذككر و امليارسني االانث لفعالية االنشطة : يبني داللة الفروق بني 17اجلدول رقم
الرايضية الرتوحيية .

  7.71:مستوى الداللة 

 : ما يوي أعاله 78رقم  يتضح من خالل اجلدول التحليل:

  و هي اكرب من قيية "ت" 2.77بوغت قيية "ت" احمللكبة عمد األطفال امليارسني الذككر
و هي  2.91،و بوغت "ت" احمللكبة  اخلاصة ابمليارسني االانث  0.15اليت بوغت ةاجلدولي

أي أن هما  فروق بني  7.71اكرب أيضا من "ت" اجلدولية و هذا عمد ملتكى الداللة 
امليارسني الذككر و امليارسني االانث  يف ممارسة فعالية األنشطة الرايضية الرتوحيية و دورها يف 
نميية اللوك  التكافقي ،لصاحل امليارسني االانث ،و هذا ما دلت عويه المتائج مبا ان "ت" 

 ككر .ذ ابمليارسني الجاءت اكرب من "ت" احمللكبة اخلاصة  لكبة اخلاصة ابمليارسني االانثاحمل
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ابملمارسني الذكور و اخلاصة  "ت" ستودنت احملسوبة و اجلدولية يوضح  (3رقم ) خمطط تكراري
 املمارسني االانث لالنشطة الرايضية الرتوحيية .

 االستنتاجات العامة :

ة سيف ضكء المتائج اليت نكصوما إليها عن طريق املعاجلة اإلحصائية و انلجاما مع الفرضيات اجلزئية لودرا

 : نلتمتج ما يوي

 :االستنتاج األول-0
و  ضية الرتوحيية االنشطة الرايابمليارسة لفعالية  نلتمتج من خالل حتويل البياانت و المتائج اخلاصة

بني امليارسني و غري  احصائية فروقهما   أنالذككر  طفال االمن قبل  غري امليارسة هلا
الطفال  يف نميية اللوك  التكافقيالرتوحيية ضية االنشطة الرايفعاليات دور ل )ذككر(امليارسني

و من هما نلتخوص امهية ممارسة انشطة الذككر امليارسني  ،و هذا كان لصاحل  الطكر االبتدائي 
و هذا ما ،الرتويح و فكائدها العديدة ابلملبة لوطفل يف حتلني سوككه و خمتوف مهارانه االخرى 

اكدنه المتائج املكضحة اعاله .

4,88 4,96

1,62 1,62

الممارسين الذكور  الممارسين االناث 

الفرضية الثالثة   

المحسوبة " ت" الجدولية " ت"
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  :ثاينستنتاج الاال-9
رايضية االنشطة الفعاليات دور ل )اانث(حصائية بني امليارسني و غري امليارسنيافروق هما   أن

  . يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي الرتوحيية 
و من خالل المتائج االحصائية اخلاصة ب"ت" ستكدنت احمللكبة و بعد مقارنتها ب "ت" 

 امليارسني االانث و غري امليارسني من نفسة وجدان ان هما  فرق احصائي بني  ستكدنت اجلدولي
و هذا بعدما مجعما مقياس اللوك  التكافقي و حووماه احصائيا ،حبيث كان لصاحل االانث  اجلمس 

وى هذا راجع اىل ان االنشطة الرتوحيية الرايضية هلا اثر عو امليارسات لالنشطة الرايضية الرتوحيية 
 فراد الذين ميارسكهنا و خاصة االانث و هذا ما ظهر جويا يف المتائج اللابقة .اال

  :ثالثاالستنتاج ال-9
الذككر و امليارسني االانث لالنشطة الرايضية بني امليارسني حصائية افروق و هك ان هما  

 .  يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي  الرتوحيية
المتائج و حووماها احصائيا ، نكصوما اىل ان "ت" ستكدنت احمللكبة اكرب من بعدما قيما جبيع 

لذككر و ابني امليارسني حصائية افروق "ت" ستكدنت اجلدولية و ابلتايل ميكمما القكل ان هما  
،و  كر االبتدائيالتكافقي الطفال الطيف نميية اللوك   الرتوحييةامليارسني االانث لالنشطة الرايضية 

كان لصاحل االانث امليارسات الن "ت" ستكدنت اخلاصة هبم اكرب من "ت" ستكدنت هذا  
هذا الختالف اخلصائص المفلية و الفيليكلكجية لالانث مقارنة ابلذككر احمللكبة لوذككر .و 

 نفلي اكرب .حيث نتيتع االانث بتفاعل 

ققت و ابلتايل حتقق حتو الثالثة كذلك ية و الفرضية اجلزئية الثانالفرضية اجلزئية األوىل مما سبق نلتمتج أن 
التكافقي الطفال  دور يف نميية اللوك  االنشطة الرايضية الرتوحييةالفرضية العامة اليت نقكل أن  لفعاليات 

 الطكر االبتدائي .

 مقابلة النتائج ابلارضيات :

 الارضية األوىل :
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ني و غري بني امليارس احصائية فروقهما  ن األوىل و اليت نقكل أ اجلزئية من اجل التحقق من الفرضية
لطكر يف نميية اللوك  التكافقي الطفال االرتوحيية االنشطة الرايضية فعاليات دور ل )ذككر(امليارسني
 . االبتدائي 

اليات عالذككر امليارسني لف ية بني هما  فروق إحصائ اليت بيمت أن( 71) قيما جبيع نتائج اجلداول رقم
ذا حلب ما جاءت عويه نتائج املتكسطات و ه، الغري ممارسني الذككر و  ية الرتوحيية االنشطة الرايض

،و كذا ما دعيته نتائج "ت" ستكدنت احمللكبة و اليت جاءت اكرب من "ت" ستكدنت اجلدولية احللابية 
 ،و ممه ميكن القكل ان الفرضية االوىل حتققت من خالل هذه المتائج االحصائية .

 : (9119األستاذ خالد حدادي )دراسة معه وهذا ما نتفق 
معرفة واقع ممارسة المشاط الرايضي الرتوحيي داخل رايض األطفال، وإثبات أن مليارسة و اليت هدفت اىل 

المشاط الرايضي الرتوحيي دور يف حتلني احلالة المفلية والقدرة احلركية لوطفل ، حبيث جاءت نتائج الدراسة 
 ل إىل حالة نفلية سكية جيب االهتيام ابجلانب الرتوحيي ككسيوة من أجل التقويلابن من أجل الكصكل ابلطف

من االضطراابت المفلية اليت يعاين ممها الطفل خاصة يف بداية التحاقه ابلروض ،و كذا ، طبيعة األنشطة 
 امللخرة يف رايض األطفال نلاهم يف نوبية حاجيات األطفال من احلركة والوعب.

 ( :9108د.حناشي ايسني )دراسة  و كذلك 

الكشف عن أمهية المشاط الرتوحيي ابلملبة اىل األطفال داخل االفكاج حبيث هدفت الدراسة هذه اىل 
الكشفية الذين يعانكن من بعض االضطراابت المفلية االجتياعية سكاء داخل الفكج الكشفي او خارجه 

ضي الرتوحيي الذي يلاعد و يلاهم بدرجة  ،حيث اكدت نتائج الدراسة عوى أمهية ممارسة المشاط الراي
 كبرية يف التقويل من القوق ،اخلكف ،اللوك  العدواين لدى أطفال الكشافة .

فعاليات االطفال امليارسني ل بنيفروق دالة إحصائيا ان هما  مما سبق جند أن الفرضية األوىل حتققت و 
رسنيامليارسني هلا لصاحل  املياانشطة الرتويح و االطفال غري 

الارضية الثانية :
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ني و غري حصائية بني امليارسافروق لثانية و اليت نقكل أن هما  من اجل التحقق من الفرضية اجلزئية ا
لطكر يف نميية اللوك  التكافقي الطفال االرتوحيية االنشطة الرايضية فعاليات دور ل )اانث(امليارسني
 . االبتدائي 

( و الذي بني من خالل نتائج املتكسطات احللابية 71جلدول رقم )قيما كذلك جبيع المتائج اخلاصة اب
ياس فييا خيص مق من االانث امليارسات و الغري ممارسات لالنشطة الرايضية الرتوحيية اخلاصة بكل 

اللوك  التكافقي ، و"ت" ستكدنت احمللكية و مقارنتها مع اجلدولية ،نكصوما اىل ان هما  فرق احصائي 
 يف اللوك  التكافقي و هذا لصاحل االانث ، نظرا لويييزات اليت يتيتعن هبا . العيمتنيبني 

 الارضية الثالثة :

الذككر و ارسني بني امليحصائية افروق ان هما   لثالثة و اليت نقكلمن اجل التحقق من الفرضية اجلزئية ا
 . بتدائي الطفال الطكر االيف نميية اللوك  التكافقي  الرتوحييةامليارسني االانث لالنشطة الرايضية 

( و المتائج اليت نضيمها ،نالحظ ان المتائج اخلاصة ب"ت" ستكدنت و ايضا 78من خالل اجلدول رقم )
من خالل املتكسطات احللابية اخلاصة بكل من امليارسني الذككر و االانث امليارسات ،ميكمما القكل ان 

نميية اللوك   النشطة الرايضية الرتوحيية امهية يف ما خيصو ابلتايل فان لبني العيمتني  حصائيةافروق هما  
 التكافقي لدى اطفال الطكر االبتدائي من كال اجلملني .

 : Genthy Abadaya (0289 )و هذا ما نتفق معه دراسة 

ن ،و اليت جاءت نتائجها قريبة م مقارنة اللوك  التكافقي لدى جميكعة من االطفالو اليت هدفت اىل 
ن نكافق االطفال املتخوفني عقويا اقل داللة من االطفال اجلاحنني و حيث قالت اب حلالية ،نتائجما ا

احملرومني اقتصاداي ،و ان االطفال العاديني كانكا اعوى يف نلبة الذكاء و اللوك  التكافقي من ابقي عيمات 
 االطفال .

ايضية االنشطة الر سة فعاليات و من خالل مقابوة المتائج احملصل عويها ابلفرضيات نالحظ ان مليار 
دور يف نميية اللوك  التكافقي الطفال الطكر االبتدائي سكاء الذككر او االانث و هذا بدرجات  الرتوحيية 

فال و مدى يف التطكير و االرنقاء ابللوك  لدى االط االنشطة الرايضية الرتوحييةخمتوفة ،و ابلتايل نلاهم 
 نكافقهم مع بعضهم البعض.

 



 الخالصة العامة
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 ة العامة :اخلالص

مميزاهتا  من بني اهم األنشطة اليت ميارسها الفرد ،و هذا راجع اىل األنشطة الرايضية الرتوحييةنعترب فعاليات 
املختوفة و اليت نؤثر عوى كل من اجللم و المفس ،فهي نتصف خبكاص املرح و التمافس و المشاط و 

قة و أعضاء فريقه و التعامل مع كل واحد بطرياحليكية ،فهي جتعل الطفل قادرا عوى االندماج مع زمالئه 
 خمتوفة نماسبه .

اهداف عديدة و متمكعة من اهداف صحية كتميية العادات و امليارسات  فوالنشطة الرايضية الرتوحيية 
الصحية لدى الطفل ،و غريها من األهداف البدنية و املهارية و الرتبكية و المفلية و االجتياعية و الثقافية 

 اعد الطفل يف التاقوم اللويم مع بيئته اليت يعيش فيها .،أي نل

كيا يوعب اللوك  التكافقي دور كبري يف نككين شخصية الطفل اللويية و هذا من خالل نعاموه الصحيح 
مع خمتوف املكاقف اليت نكاجهه ملتقبال سكاء داخل املؤسلات الرتبكية او خارجها يف احلياة اليكمية ،و لذا 

 التعوييي لتككيمه من خمتوف اجلكانب  يلعى المظام

فال الطكر يف نميية اللوك  التكافقي لدى أط ممارسة األنشطة الرايضية الرتوحيية و بذلك  نلتخوص جناح 
االبتدائي ، و حتلني طرق التعامل لدى الطفل و التفاعل مع زمالئه ذككرا و ااناث ، لذا وجب عوى 

 اتثريه العييق عوى الشخصية . املختصني االهتيام هبذا العمصر ملدى
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 التوصيات و االقرتاحات  :

ما سبق من دراسة نظرية و نطبيقية نصل اىل جميكعة من االقرتاحات و التكصيات نتجوى فييا  من خالل
 يوي :

  هذا  الرتوحيية و نقوها من خالهلم اىل أولياء األطفال ،و الرايضية  أبمهية األنشطة املعوينينكعية
 اجل ممارستها و االستفادة ممها . من

 الرتوحيية املفضوة لدى األطفال و إعطائها وقت مليارستها الرايضية ادراج برامج خاصة ابألنشطة  
  إعطاء اهتيام اكرب ابللوك  التكافقي و ختصيص دورات لتعوم هذا العمصر و كيفية حتليمه لدى

 فئة األطفال .
 ة نتصف بطابع احلياس و المشاط من خالل األنشطة إقامة ممافلات حتفيزية حموية و وطمي

 الرتوحيية .الرايضية 
  نمكيع الدراسات املشاهبة لودراسة احلالية يف ملتكايت عيرية خمتوفة كاملراهقني يف املرحوة املتكسطة

 .و الثانكية 
  مفلية لألطفاللالرتبية البدنية والرايضية يف الطكر االبتدائي نظرا المهيتها البدنية و اضرورة ادراج. 
  و نقرتح كذلك القيام بدراسات نبني األمهية الكبرية لالنشطة الرايضية الرتوحيية ابلملبة اىل

 اخلصائص و صفات نفلية أخرى كتميية القيم و الثقة ابلمفس و التقويل من القوق و غريها .
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 صادر و املراجع ابللغة العربية :امل

االسكمدرية : ممشأة  املدخل التطبيقي يف الوياقة البدنية.(. 5777إبراهيم أمحد سالمة. ) -
 املعارف.

  مرجع سابق.(. 0998أبك العال امحد و حميد صبحي. ) -

  التدريب الرايضي االسس الفزيكلكجية.(. 0988ابك العالء امحد. ) -

  مبادئ عوم المفس الرايضي.. أ. أ فكزي. )بال اتريخ( -

 القاهرة: دار الفكر العريب. التدريب الرايضي .(. 0990أبك العالء أمحد عبد الفتاح. ) -

  القياس يف اجملال الرايضي.أمحد خاطر وعوي فهيي. )بال اتريخ(.  -

)اإلصدار ط  فيليكلكجيا التدريب البدين(. 5771امحد حميكد امساعيل مهمد حلني البشتاوي. ) -
 (. عيان. 70

التطكر التارخيي مللابقات العاب القكى خالل الدورات (. 0992اخرون و حميد عثيان. ) -
 القاهرة، مصر: دراسة ممشكرة بكوية الرتبية البدنية و الرايضية. االولية احلديثة.

عيان/األردن: مؤسلة  الرتبية الرتوحيية وأوقات الفراغ.(. 5770إمساعيل غكيل ،مروان إبراهيم. ) -
 لكراق لومشر والتكزيع.ا

دار  املعويكن ملؤولكن عن حل املشكالت المفلية لوطالب .(. 5771األنصار بن سعد. ) -
 املعارف لومشر و التكزيع .

دراسة مقارنة يف التفكري االبتكاري و دافع اإلجناز (. 5770اجلعافرة امسى عبد احلافظ. ) -
 االردن . برامج متبايمة . الدراسي و التكافق المفلي لدى الطوبة املتفكقني يف

 بغداد : مطبعة التعويم العايل. الشخصية اللويية .(. 0997الزابدي. ) -
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التكافق المفلي لدى املهجرين العراقيني قبل التهجري و خالله و (. 5771الزهكري شيياء جنم. ) -
  بعد العكدة.

هكائية عوى بعض أتثري نطكير القدرات اهلكائية و الال(. 5775الليد حميد حلن بليكين. ) -
اإلصدار ) املتغريات البيككيييائية و الفليكلكجية و امللتكى الرقيي ملتلابقي امللافات املتكسطة

العدد الرابع(. جامعة قماة اللكيس، كوية الرتبية الرايضية ببكر سعيد : اجملوة العويية لوبحكث و 
 الدراسات يف الرتبية الرايضية.

 نظرايت و طرق الرتبية البدنية الرايضية.(. 0995ل ايسني. )الشاطي حميد عكض بيلكين ،فيص -
 اجلزائر : ديكان املطبكعات اجلزائرية.

احلاجات االرشادية لدى طوبة اجلامعة اهلامشية (. 5775الطحان حميد و أبك عطية سهام. ) -
معة (. )عيادة البحث العويي، احملرر( االردن ، اجلا 59، اجملود اجملود  70)اإلصدار العدد 

 األردنية: جموة دراسات العوكم الرتبكية .

القوق االنفعايل دور الدفئ االسري فيه و عالقتها (. 0991العاين عالء الدين مجيل طعيه. ) -
 اجلامعة امللتمصرية: كوية االداب. ابلتكافق المفلي .رسالة دكتكراه غري ممشكرة .

 دار املعارف. ركي.منك البدين و التعويم احل(. 5775اجمليد, مروان عبد. ) -

(. االسكمدرية، مصر 70)اإلصدار طالتكافق و الصحة المفلية (. 5771اهلابط حميد الليد. ) -
 : املكتب اجلامعي احلديث.

االمارات العربية املتحدة:  عوم نفس الميك الطفكلة و املراهقة.(. 5775اهلمداوي ،عوي فانح. ) -
 دار الكتاب اجلامعي.

االسكمدرية، مصر: ممشاة  أسس و قكاعد الرتيب الرايضي.(. 0997)امر هللا امحد البلاطي.  -
 املعارف.
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 القاهرة : دار الفكر العريب. .57أصكل الرتبية البدنية و الرايضة ص(. 5770أمني أنكر اخلكيل. ) -

 بريوت: املكسكعة المفلية. التغوب عوى اخلكف.ب شعبان. )بال اتريخ(.  -

(. 70)اإلصدار ط  التطبيقي يف جمال البحكثاإلحصاء (. 0999ابهي مصطفى حلني. ) -
 مصر : مركز الكتاب لومشر.

مذكرة ماسرت ،ممارسة المشاط البدين و الرايضي و دوره يف (. 5700-5707بقدي حميد. ) -
 جامعة شوف: )اجملوة(. .52حترير من اخلجل لدى نالميذ املرحوة الثانكية ص

 (.5779-5777بكيل حلني انصر الصكيف. ) -

(.  70)اإلصدار ط  صحة الغذاء ووظائف األعضاء(. 5777ين إبراهيم سالمة. )هباء الد -
 القاهرة ، مصر : درا الفكر العريب.

دار  فليكلكجيا الرايضة و األداء البدين الكتات الدم .(. 5777هباء الدين إبراهيم سالمة. ) -
 الفكر العريب لوطباعة و المشر .

(. القاهرة :  70)اإلصدار ط  الرايضة و األداء البدينفليكلكجيا (. 5777هباء الدين سالمة. ) -
 دار الفكر العريب لومشر.

مدى إسهامات امليارسة الريضية الرتوحيية عوى بعض املتغريات المفلية (. 5707بكعزيز حميد. ) -
ية والرايضية ملتغامن: معهد الرتبية البدن وعالقتها ابلتكافق املهين لدى أسانذة التعويم املتكسط.

 معة عبد احلييد ابن ابديس.جا

 القاهرة : دار الفكر العريب. الرتويح والرتبية الرتوحيية.(. 5770هتاين عبد اللالم حميد. ) -

 مؤسلة اجلامعية لدراسات. سيكوكجيا الميك عمد االطغال.(. 5777نكماس جكرج خكيل. ) -
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صدار ط )اإلرة متكاموة مهارات يف الرتبية المفلية لفرد متكازن واسا(. 5775مجعة عبوة بلاط. ) -
 (. بريوت: دار املعارف.70

(. دار الكتب 70)اإلصدار ط مكسكعة األلعاب الرايضية املفضوة (. 0991مجيل انصف. ) -
 العويية.

 (. القاهرة : عامل الكتب. 71)اإلصدار ط  التكجيه و االرشاد المفلي(. 5775حامد زهران. ) -

  لرتبية الرتوحيية.احذام حميد ضياء القزويين. )بال اتريخ(.  -

  الرتبية الرتوحيية.(. 0999حذام حميد ضياء القزويين. ) -

)اإلصدار ط فليكلكجيا التعب العضوي (. 5771حلني امحد حشيت ،اندر حميد شويب. ) -
 (. القاهرة ، مصر : مركز الكتاب لومشر. 70

  املكسكعة الرايضية والبدنية الشاموة.حلني قاسم حلن. )بال اتريخ(.  -

، دار القاهرة الرتبية الرايضية والرتويح لويعاقني.(. 0997ابراهيم، ليوى الليد فرحات. )  حويي -
 الفكر العريب.

(. مصر: دار الفكر 75)اإلصدار ط  التدريب الرايضي احلديث(. 5770محاد ابراهيم مفىت. ) -
 العريب.

بدنية و ملتغريات الاتثري نميية التحيل الالهكائي عوى بعض ا(. 5772محدي حميد عوي حميكد. ) -
رسالة دكتكراه ، كوية الرتبية الرايضية ببكر  مرت. 0177الفليكلكجية و امللتكى الرقيي ملتلابقي 

 سعيد : جامعة قماة اللكيس.

 احلرركي يف رايض األطفال.-(. األنشطة الرتوحيية وبعدها المفلي5775خالد حدادي. ) -

 مصر: دار املعارف. ي .التشريح الكظيف(. 0981د حميد حلني العالوي. ) -
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جامعة بغداد: مديرية دار الكتاب  .0: كرة القدم ،ج (. 0997د.سامي الصغار وآخرون. ) -
 لوطباعة و المشر.

ة ملتغامن اجلزائر: معهد الرتبية البدنية والرايضي الربجمة الرتوحيية.(. 5705د/ أمحد بن قالوز. ) -
 مبلتغامن.

بغداد: دار رشيد  اع ،نرمجة احلان حميد احللن .معجم عوم االجتي(. 0977دنكن ميشيل. ) -
 لورتمجة و المشر.

مؤمتر الرؤية  احليل البدين و التكيف .(. 0995رفعة عثيان، كيال درويش، حميد عثيان. ) -
 امللتقبوية لورتبية الرايضية : اجملوة العويية .

 ضي .تدريب الرايالتحويل البيكميكانيكي و الفزيكلكجي يف ال(. 0990ريلان خربيط جميد. ) -
 جامعة البصرة.

غداد: ب مكسكعة القياسات و االختبارات يف الرتبية البدنية و الرايضية.(. 0979ريلان خريبط. ) -
 مطابع التعويم العايل.

(. القاهرة: عامل  71)اإلصدار ط  الصحة المفلية و العالج المفلي(. 0998زهران حامد. ) -
 الكتب.

 التحويل العويي مللابقات امليدان و املضيار.(. 0971سويان حلن عوي و زكي درويش. ) -
 القاهرة: دار املعارف.

 )اإلصدار الفصل فليكلكجيا الرايضة نظرايت ونطبيقات(. 5771سيد د. امحد نصر الدين. ) -
 (. مديمة نصر القاهرة: دار الفكر العريب شارع العقاد عباس. 70العاشر الطبعة 

 (.5772صدقي نكر جميد. ) -



 المصادر و المراجع

 

 ، دار الفكر العريب لومشر ، مصر القاهرة  القياس المفلي .(. 5770ج ،ماهد رمزي. )صفكت فر  -

 مرجع سابق صفحة عوم المفس الرايضي.طهوكيس كيال, نزار جميد الطالب. )بال اتريخ(.  -
502. 

ركز م التدريب الرايضي والتكامل بني المظرية و التطبيق .(. 0999عادل عبد البصري عوى. ) -
 .الكتاب لومشر

 طرق التدريس يف جمال الرتبية البدنية والرايضية.(. 0972عباس الليرائي و أمحد بلطكيلي. ) -
 بغداد.

(. دمشق: دار الرضا  70)اإلصدار ط مهارة التفكق الدراسي (. 5770عبد الدائم عبد هللا. ) -
 لومشر و التكزيع.

ندريب لوكفاءة  0777مكسكعة ملابقات الرمي (. 5777عبد الرمحان عبد احلييد زاهر. ) -
 مركز الكتاب لومشر. الفليكلكجية و احلركية و املهارية.

القاهرة ، مصر : دار قباء لومشر و  نظرايت الشخصية.(. 0997عبد الرمحن ،حميد سيد. ) -
 الطباعة و التكزيع.

 بريوت: دار المهضة العربية . األسس المفلية لوميك.عبد الرمحن عيلاوي. )بال اتريخ(.  -

مقياس اللوك  التكيفي لالطفال ،املعايري املصرية و (. 0997ز الليد الشخص. )عبد العزي -
 (. القاهرة ، مكتبة االجنوك املصرية. 75)اإلصدار ط اللعكدية 

 70)اإلصدار ط  فليكلكجيا الوياقة البدنية(. 0991عبد الفتاح أبك العال وامحد نصر الدين. ) -
 (. القاهرة ، مصر : دار الفكر العريب.

 دار الفكر العريب. التدريب الرايضي.(. 0998د الفتاح ابك العالء. )عب -
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االسكمدرية،  التدريب الرايضي االسس الفليكلكجية.(. 0998عبد الفتاح امحد ابك العالء. ) -
 مصر: دار الفكر العريب.

 دار املعرفة اجلامعية. سيككلكجيا الميك.(. 0991عبد الفتاح دويدار. ) -

 االسكمدرية: دار املعرفة اجلامعية. سيككلكجية الميك و االرنقاء.(. 0991عبد الفتاح دويرار. ) -

ملتكى مفهكم الذات و التكافق المفلي و عالقتها ابللوك  (. 0991عبد املمعم حليب. ) -
الشيس:  جامعة عني التاموي و االندفاعي لطوبة املرحوة الثانكية ،رسالة دكتكراه غري ممشكرة ، .

 ا لوطفكلة.معهد الدراسات العوي

احليل التدرييب و التكيف لالستجاابت البيكسيكلكجية لضغكط االمحال (. 5777عثيان حميد. ) -
 (. القاهرة: دار الفكر العريب. 70)اإلصدار ط  التدريبية بني المظرية و الكاقع التطبيقي

ار (. االسكمدرية ، مصر : د 71)اإلصدار ط التدريب الرايضي (. 0987عصام عبد اخلالق. ) -
 الكتب اجلامعية .

(. القاهرة 72)اإلصدار ط نطبيقات -التدريب الرايضي نظرايت (. 0970عصام عبد اخلالق. ) -
 : دار املعارف .

فاعوية برانمج ارشادي لكالدي األطفال امللاء معاموتهم عوى اللوك  (. 5775عير إمساعيل. ) -
 مشس: معهد الدراسات العويا جامعة عني التكيفي الطفاهليا ،رسالة دكتكراه غري ممشكرة ،.

 لوطفكلة.

عوم نفس املراحل العيرية الميك من احليل اىل الشيخكخة و ه(.  0251عير بن عبد الرمحان. ) -
 الرايض: جامعة املوك سعكد. اهلرم.

  القوق وإدارة الضغكط المفلية.(. 0977ف. ا. عثيان. ) -
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 الفكر العريب.القاهرة: دار  القدرات العصابية.(. 5777ف. م لزراد. ) -

 .0القاهرة: دار الفكر العريب ط القوق و إدارة الضغكط المفلية.(. 5770فاروق الليد عثيان. ) -

 نرمجة حميد لبيب المجيحي: . -ن فولفة الرتبية.فيمكس. )بال اتريخ(.  -

 بغداد: مطبعة جامعة بغداد. مككانت الصفات احلركية .(. 0972قاسم حلن حلني. ) -

 (. عوم التدريب الرايضي يف خمتوف األعيار: دار الفكر العريب.0997قاسم حلن حلني. ) -

األدرن: دار الفكر لوطباعة و المشر و  املكسكعة الرايضية .(. 0997قاسم حلن حلني. ) -
 التكزيع.

 القاهرة : مركز الكتاب األسس الفليكلكجية لتدريب كرة ايل.(. 0999كيال درويش وآخرون. ) -
 .٬لومشر

 القاهرة: مركز الكتاب لومشر . رابعية كرة اليد احلديثة .(. 5775. )كيال عبد احلييد -

صر م البحث العويي يف الرتبية البدنية و الرايضية و عوم المفس.(. 0999م. ح رانب. ) -
 القاهرة: دار الفكر العريب.

 الشروق. دار نطبيقات يف عوم الفليكلكجيا و التدريب الرايضي.(. 0998جميد ريلان خريبط. ) -

(. القاهرة  71)اإلصدار ط سيكوكجية التدريب و املمافلات (.  0971يد حلن العالوي. )حم -
 : دار املعارف .

 القاهرة: دار املعارف. عوم المفس الرايضي .حميد حلن العالوي. )بال اتريخ(.  -

 .5القاهرة : دار املعارف ط عوم المفس الرايضي.(.  0995حميد حلن عالوي. ) -

 القاهرة : دار املعارف. عوم التدريب الرايضي .(. 0995حميد حلن عالوي. ) -



 المصادر و المراجع

 

 .8دار املعارف ط سيككلكجية التدريب و املمافلة.(. 5778حميد حلن عالوي. ) -

)اإلصدار  اختبارات األداء احلركي(. 0992حميد حلني عالوة وحميد نصر الدين رضكان. ) -
 (. القاهرة: دار الفكر العريب.1ط

  التخطيط احلديث يف كرة القدم.. (5771حميد رضا الرقاد. ) -

(. 75)اإلصدار ط عوم وظائف االعضاء و اجلهد البدين(. 0998حميد مسري سعد الدين. ) -
 االسكمدرية، مصر: ممشاة املعارف .

فليكلكجيا و مكرفكلكجيا الرايضي و (. 0998حميد صبحي حلانني ،أبك العالء عبد الفتاح. ) -
 صر : دار الفكر العريب.القاهرة، م طرق القياس و التقكمي.

 القاهرة: دار الفكر القياس و التقكمي يف الرتبية البدنية .(. 0978حميد صبحي حلانني. ) -
 العريب.

  مبادئ الصحة المفلية.(. 0992حميد عبد الطاهر الطيب. ) -

 االسكمدرية : دار املعرفة اجلامعية. مبادئ الصحة المفلية.(.  0992حميد عبد الظاهر طيب. ) -

 االسكمدارية: دار املعارف. الرتيح و اوقات الفراغ.(. 5701د عبدالعزيز. )حمي -

(. مكسكعة  70)اإلصدار ط التحكيم -التعويم-التكميك -التدريب(. 0997حميد عثيان. ) -
 العاب القكى ، الككيت : در القوم .

 الككيت : دار القوم . التعوم احلركي و التدريب الرايضي .(.  0992حميد عثيان. ) -

الرتبية الكجدانية لوطفل و نطبيقاهتا الرتبكية يف املرحوة (. 5779حميد عوي امحد الشهري. ) -
 مكة املكرمة: جامعة ام القرى. االبتدائية.



 المصادر و المراجع

 

القاهرة : مركز  طرق القياس لوجهد البدين يف الرايضة.(. 0997حميد نصر الدين رضكان. ) -
 الكتاب .

(.  70)اإلصدار ط  اجلهد البدين يف الرايضة طرق قياس(. 0997حميد نصر الدين رضكان. ) -
 القاهرة: مركز الكتاب.

القاهرة: دار الفكر  اختبارات األداء احلركي.(. 5770حميد، حلن عالوي و أمحد نصرالدين. ) -
 العريب.

البحث العويي يف الرتبية والرايضة و عوم (. 0978حميد، حلن عالوي و أسامة كيال رانب. ) -
 اهرة: دار الفكر العريب.الق المفس الرايضي.

  دراسات يف الرتويح.(. 0997حميد، طه عبد الرحيم هتاين عبد اللالم. ) -

 القاهرة: إسالميك غرافيك. سيككلكجية الرتويح واوقات الفراغ.(. 5707حميكد امساعيل طوبة. ) -

رة القاه الطفكلة و املراهقة و املشكالت المفلية و العالج.(. 0990حميكد عبد الرمحان محكدة. ) -
 : مركز الطب المفلي العصيب.

)اإلصدار الطبعة الرتويح و امهيته (. 5777حميكد حميد وماهر حلن حميكد هدى حلن. ) -
 االوىل (. االسكمدرية : دار الكركاء لوطباعةو المشر.

 دار هنضة العربية. عوم المفس الميك.(. 5777مرمي سويم. ) -

 جامعة الكصل : دار الفكر العريب . عوم المفس الرايضي .(. 0978مصيف ذنكن. ) -

ط  )اإلصدار التدريب الرايضي لوجملني من الطفكلة إىل املراهقة(. 0991مفىت ابراهيم محاد. ) -
 (. دار الفكر العريب.70
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ط  )اإلصدارالتدريب الرايضي لوجملني من الطفكلة إىل املراهقة (. 0991مفىت ابراهيم محاد. ) -
 (. دار الفكر العريب. 70

لقاهرة: دار ا التدريب الرايضي احلديث )ختطيط ونطبيق وقيادة(. إبراهيم محاد. )بال اتريخ(. مفيت -
 الفكر العريب.

التكافق االكادميي لدى طوبة اجلامعات ،دراسة ميدانية عوى طوبة (. 0999موككش رايض. ) -
 االردن . اجلامعة األردنية .

 جامعة بغداد.بغداد:  عوم المفس الرايضي.(. 0977ن. ا الكيس. ) -

التكافق املدرسي عمد الطوبة املتفكقني و املتاخرين حتصيال يف مادة (. 5771انصر اماين حميد. ) -
 سكراي ، كوية الرتبية: جامعة دمشق. الوغة الفرنلية و عالقته ابلتحصيل يف هذه املادة .

طفال لدى األاالشطراابت اللوككية و عالقتها مبلتكى التكافق المفلي (. 5771وايف ليوى. ) -
 غزة ، اجلامعة اإلسالمية. املتفكقني.

الضغكط المفلية االسرية و اللوك  التكافقي لطفل الروضة (. 5775وفاء عوي حمروس. ) -
 )رسالة ماجلتري غري ممشكرة، احملرر( جامعة الزقازيق: كوية الرتبية. الكفيف .
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I. : الملحق االول 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مستغانم –عبد الحميد بن باديس  جامعة

 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 
 إستبيان خاص بالتالميذ 

 

 تنمية يف األنشطة الرايضية الرتوحيية "دور فعاليات يف إطار البحث الذي نقكم به حتت عمكان 
  "السلوك التوافقي الطاال الطور االبتدائي  

 العويي لميل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والرايضية.والذي يمدرج يف إطار البحث 
 هلذا نرجك ممكم املشاركة يف إمتام البحث إبعطاء أجكبتكم عوى األسئوة اليت سكف نطرحها عويكم.

               وحنيطكم عويا أبن أجكبتكم ستلتعيل لغرض البحث فقط كيا أنه ال نكجد أجكبة صحيحة وخاطئة.                            
 ونشكر ملبقا عوى ملاعدنكم لما.                                                        

        
 إعداد الطلبة:                                                        إشراف :

 .مقراني جمال  أ/                .                                العودي محمد الصادق-

 . عدة عبد العالي -

 

 

 

 

 



 المالحق    

 

 مقياس السلوك التوافقي :

 

 ابدا  اندرا احياان غالبا دائما الاقرات  الرقم
      انعاون مع اصدقائي يف حل مشاكوهم  0
      نزداد ثقيت بمفلي عمدما اككن مع اصدقائي 5
      ادعي املرض البتعد عن املشاركة ابمر ما 1
      جناح زمالئي حىت عميا اككن راسباافرح عمد  2
      اشعر ابلتكنر و االحباط عمد الفشل يف امر ما 1
      احزن عمدما يتكىف احد اقاريب 1
      انضايق عمد حصكل مشكوة يف ممطقيت 8
      اخجل عن التحدث مع زمالئي 7
      افرح بفرح زميوي 9
      انذمر عمد طوب اصدقائي احلاجة مين 07
      انضايق اذا حتدث احد زمالئي عن زميوي 00
      اخفي مشاعري عن زمالئي 05
      اخد حقي ابلقكة مهيا كوفين االمر 01
      اركز انتباهي و مجيع حكاسي حنك الدرس 02
      احتدث مع زمالئي اثماء الصف 01
      اككن مهيئا ذهميا و فكراي لالجابة عن أي سؤال . 01
      اعتيد عوى زمالئي يف االمتحاانت  08
      اختذ مكقف املتوقي اللويب داخل الصف  07
      ابدا اباثرة الشغب داخل الصف  09
      انعاجز عن احضار الكتب و الوكازم الدراسية  57
      اة اهتم ابلدراسة بشكل كبري لصوتها مبلتقبوي يف احلي  50
      ن املدرس حىت و ان كان متلاحما اشعر برهبة م 55
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       انعامل مع اخكيت بكل احرتامي و حب  51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


